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S E N T E N Ç A

 

 

Vistos.

 

KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER
SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA, EDUARDO DE
OLIVEIRA CARDOSO, , ANDRÉ LUIS GONÇALVES, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA

, , JANONE PRADO DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE WANDERLEY
, , PEDRO MARQUES OLIVEIRAALMEIDA CONCEIÇÃO RODRIGO ALVES DOS SANTOS

e MARCOS VÍNICIUS DA SILVA foram denunciados por indicadas práticas
de condutas aperfeiçoadas, em tese, aos tipos descritos nos artigos
33 e 35, c.c. art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006.
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Em síntese, a denúncia descreveu a existência de um
complexo esquema criminoso voltado à prática de tráfico
internacional de entorpecentes que, ao que tudo indica, é comandado
por organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, com apontada participação de dezenas de
pessoas, com atuação em mais de um estado da Federação e elevado
poder financeiro, objeto da denominada Operação ,Alba Vírus
deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal de Santos/SP em
27.08.2019.

 

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

 

A denúncia foi oferecida em 02.12.2019, mesma oportunidade
em que o Parquet Federal 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 capituladas
como crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,
tipificados na Lei nº 9.613/1998, ao que tudo indica perpetradas
pelos demais investigados não denunciados (ID’s 29613835 – pág.
113/135 e 32738155).

 

Acolhido o pleito por este Juízo, 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 Augusta 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, ANDRÉ LUIS GONÇALVES, PEDRO MARQUES
OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA, DAMARIS DE ALMEIDA DOS

 (ID 29613819 – pág. 171), SANTOS ANDRADE RODRIGO ALVES DOS SANTOS
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(ID 29613819 – pág. 172),  (ID 29613819WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
– pág. 173),  (ID 29613819 – pág. 174) e JANONE PRADO MÁRIO MÁRCIO

 (ID 29613816 – pág. 28) foram regularmente notificados.DA SILVA

 

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.

 

Em atenção aos chamamentos, os seguintes investigados
apresentaram defesas prévias: KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO
MENDES FERREIRA, PEDRO MARQUES OLIVEIRA, ANDRÉ LUIS GONÇALVES,
EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO e ÉDER SANTOS DA SILVA. Os demais
deixaram decorrer  o prazo para se manifestarem (IDin albis
29613813 – pág. 54).

 

Em razão de alguns denunciados terem deixado de apresentar
defesa prévia, bem como em razão de o acusado EDUARDO OLIVEIRA
CARDOSO encontrar-se custodiado na Espanha, considerando  ainda a
necessidade de se evitar atrasos à marcha processual em relação ao
investigado acautelado em território estrangeiro e aos demais réus
que não apresentaram defesas preliminares, foi determinado o
desmembramento do feito (ID 29613813 – pág. 55/56).

 

Cumprida a determinação pela Secretaria do Juízo,
permaneceram no polo passivo deste feito desmembrado do original,
distribuído sob o nº 5001627-52.2020.4.03.6104 os seguintes
acusados: DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE, JANONE PRADO,

 JOSE CARLOS DOS SANTOS BESERRAWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO, , MARIO
 MARCOS VINICIUS DAMARCIO DA SILVA, RODRIGO ALVES DOS SANTOS,

SILVA.

 

Novamente intimados, os seguintes acusados apresentarem
defesas prévias:  e DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE JANONE

 (ID 30166901),  (ID 30331197), JOSEPRADO MÁRIO MARCIO DA SILVA
CARLOS DOS SANTOS BESERRA (ID 30364777), WANDERLEY ALMEIDA

 (ID 33157308 – pág. 88/93) e  (IDCONCEIÇÃO RODRIGO ALVES DOS SANTOS
31560359).
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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.

 

Recebida a denúncia aos 04.05.2020 (ID 31663106), durante
a primeira audiência de instrução levada a efeito em 02.06.2020,
devido a problemas de conexão com o estabelecimento prisional onde
JOSE CARLOS DOS SANTOS BESERRA se encontrava recolhido, foi
determinado novo desmembramento do feito em relação a ele, a fim de
se evitar maiores atrasos à marcha processual quanto aos demais
réus que se encontravam presentes (ID 33144101).

 

Prosseguindo, em audiências realizadas em 02.06.2020,
05.06.2020, 09.06.2020, 16.06.2020, 19.06.2020, 23.06.2020,
30.06.2020, 03.07.2020 e 08.07.2020 foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e promovidos os interrogatórios (ID’s
33144101, 33363658, 33515376, 33814247, 34049947, 34223363,
34611357, 34834054 e 35067906).

 

No decorrer da instrução foram juntados documentos
apresentados pela testemunha Pablo Juliano Barcelos (ID’s 33987448
e 34379410), pela Receita Federal do Brasil (ID’s 34532272 e
34588161), pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Salvador/BA
(ID’s 34787030, 34787121, 34787244), pelo Ministério Público
Federal (ID 34790835), pelos defensores dos acusados (ID 34960349)
e pela empresa JBS S.A. (ID’s 35577476, 35576595, 35944060 e
36055456)

 

Nesse ínterim, os conflitos de competência distribuídos
perante o E. Superior Tribunal de Justiça foram julgados, tendo
aquela Augusta Corte firmado o entendimento de que os fatos objeto
de investigação no inquérito encaminhado à Itajaí/SC (Lei nº
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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, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
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, conheceu dos
conflitos e deu por competente o Juízo Suscitado (5ª Vara Federal
de Santos/SP) para prosseguimento das investigações afetas aos
crimes previstos na 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 em questão, relativa a ações
amoldadas, em tese, a tipos previstos na Lei nº 9.613/1998, a uma
das varas especializadas da Subseção Judiciária de São Paulo para
processamento de crimes de lavagem de capitais e contra o sistema
financeiro.

 

Instadas, as partes apresentaram alegações finais objeto
dos ID’s 37406707, 38223585, 38982076, 39592032, 40617803,
40618335.

 

Ministério Público Federal sustentou a procedência
integral dos pedidos formulados na denúncia, ao argumento, aqui
sintetizado, de estarem comprovadas, à saciedade, as autorias e as
materialidades delitivas. Contra-argumentou as questões
preliminares suscitadas pelas Defesas no decorrer da instrução e
requereu a decretação do perdimento em favor da União dos bens
apreendidos desde a deflagração da operação. Concluiu,
manifestando-se favoravelmente à manutenção das prisões preventivas
decretadas em desfavor dos acusados.
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O defensor de  pleiteou oWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de descrição
pormenorizada da função por ele exercida dentro da organização
criminosa. Alegou, ademais, a insuficiência probatória para
sustentar uma condenação e ausência do  associativo estável eanimus
permanente exigido para caracterização do delito tipificado no art.
35, , da Lei nº 11.343/2006. Em caso de eventual condenação,caput
requereu a fixação de pena mínima e o estabelecimento de regime
aberto de cumprimento.

 

A defesa de  aduziu violação aosRODRIGO ALVES DOS SANTOS
princípios da ampla defesa e do contraditório em razão do réu não
ter tido acesso à contrafé da inicial acusatória no momento de sua
citação; nulidade do laudo pericial das substâncias apreendidas no
continente africano por este se encontrar em língua estrangeira,
além de nulidade dos depoimentos dos agentes de Polícia Federal e
do reconhecimento facial efetuado durante a tramitação do inquérito
policial.

 

Sustentou, ainda, a nulidade da prova apresentada pela
acusação através do ID 34790835, por não ter sido oportunizado à
Defesa se manifestar sobre ela; atipicidade material da conduta
tipificada no art. 33, , da Lei nº 11.343/2006, por ausênciacaput
de exame toxicológico sobre o material manuseado pelo acusado; e
ausência da demonstração de estabilidade e permanência para
caracterização do delito de associação para o tráfico.

 

Ao seu turno, a defensora de MARIO MÁRCIO DA SILVA
suscitou a inépcia da inicial acusatória por ausência de descrição
pormenorizada das circunstâncias elementares previstas nos tipos
penais; incompetência do Juízo para julgamento do feito em razão de
investigação pretérita em trâmite perante a 2ª Vara Federal da
Seção Judiciária de Salvador/BA; nulidade do reconhecimento facial
efetuado pelos agentes de Polícia Federal; e ausência de
materialidade em razão da droga manuseada nas filmagens não ter
sido apreendida e periciada. Em caso de eventual condenação,
pleiteou a fixação de reprimenda no mínimo legal e o direito de
recorrer em liberdade.
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Por fim, o representante de  e JANONE PRADO DAMARIS DE
 postulou seja reconhecido o impedimentoALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE

deste Juízo para sentenciar o presente feito em razão de os
acusados já terem sido pré-julgados nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.403.6104. Sustentou, ainda, seja desconsiderada
toda e qualquer manifestação relacionada ao reconhecimento da voz
de MARCELO MENDES FERREIRA por se tratar de prova ilícita; bem como
seja reconhecida a nulidade das apreensões realizadas no imóvel
sito à Rua Florença, nº 34, Guarujá/SP.

 

Outrossim, suscitou insuficiência probatória; a
atipicidade material dos delitos de tráfico por ausência de
apreensão das substâncias ilícitas e de realização do exame
toxicológico; ausência do  associativo estável e permanenteanimus
para configuração do delito de associação para o tráfico; ausência
da transnacionalidade; bem como a ocorrência de inexigibilidade de
conduta diversa em relação a corré . Em caso de eventualDAMARIS
condenação, requereu a fixação de reprimendas no mínimo legal.

 

É o relatório.

 

1. DAS PRELIMINARES.

 

1.1. DO ALEGADO IMPEDIMENTO DESTE MAGISTRADO PARA SENTENCIAR O
PRESENTE FEITO.

 

Os argumentos deduzidos pelo defensor dos acusados JANONE
e  no sentido de que este Magistrado estaria impedido deDAMARIS
sentenciar o presente feito, não reúnem condições de prosperar. Com
efeito, o fato de alguns acusados nestes autos terem sido
mencionados na sentença proferida nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.403.6104, por si só, não é suficiente para
caracterizar a hipótese de pré-julgamento.
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Isso porque, conforme exposto naquela sentença, a menção a
certos acusados se deu durante o exame das provas produzidas
naqueles autos, analisadas no contexto daquela ação penal, e frente
às acusações capituladas em relação aos denunciados lá arrolados.
Quanto aos réus desta ação, nada foi de efetivo analisado com
relação a efetiva participação nos eventos ilícitos narrados pelo
Ministério Público Federal, a importar comprometimento à necessária
imparcialidade que deve orientar a solução das questões postas
nestes autos.  

 

Vale dizer, em função do antes consignado, não há como se
verifica a emissão de prévio juízo valorativo por parte deste
Magistrado em relação aos acusados que figuram no polo passivo
deste feito, vez que as indicadas ações por eles em tese praticadas
não foram o objeto de análise naquela ação penal, que apreciou
determinadas provas afetas aos acusados aqui arrolados de forma
reflexa.

 

Saliento, ademais, que tais elementos probatórios também
foram reproduzidos na presente ação penal, o que permitiu as
defesas técnicas aqui constituídas se manifestarem acerca deles,
o que se concretizou em respeito aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, motivo pelo qual fica afastada a presente
questão suscitada pelo defensor dos acusados  e .JANONE DAMARIS

 

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

 

No que toca à alegação de incompetência, cabe pontuar,
desde logo, que a matéria já foi esgotada nos autos da exceção
apresentada pelo defensor de  e  e distribuída sob oJANONE DAMARIS
nº 5000486-95.2020.4.03.6104, rejeitada com base nos fundamentos,
em parte, a seguir reproduzidos:

 

“(...)
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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.

 

Segundo narra a denúncia, Janone Prado e Damaris de Almeida dos estão
sendo acusados como incursos nos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, I,
todos da Lei nº 11.343/2006, por terem participado, em tese, do
fornecimento, preparação, armazenamento e transporte de 1.343,69 Kg de
cocaína apreendidos nos dias 20 e 21/02/2019 em dois endereços
diferentes localizados no Município do Guarujá-SP, 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
monitorada 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 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
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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:

 

(...)

 

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 muito são acompanhados por diversas unidades da
Polícia Federal brasileira, por se tratarem de criminosos
especializados no processo de aquisição e importação do
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entorpecente para o território nacional, e posterior transporte e
exportação desses entorpecentes por meio de diversos portos
brasileiros.

 

Por certo, 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.

 

Apenas à título de exemplo, o que ocorreria se todas as
apreensões de entorpecentes afetas aos mesmos grupos criminosos com
abrangência em todo território nacional, como o Primeiro Comando da
Capital-PCC ou Comando Vermelho-CV, fossem reunidas em um único
Juízo. Sem dúvida, tal hipótese não se sustentaria, seja em razão
da inviabilidade de se fazer tramitar em uma única unidade
judiciária incontáveis números de inquéritos e processos, ou porque
os fatos propriamente ditos, apesar de possuírem uma tênue ligação,
não estão contidos um no outro, tampouco as provas afetas a um
processo irão necessariamente interessar aos demais.

 

Nesse trilhar, 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 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 baiano relativamente
aos fatos que foram objeto de investigação e denúncia nestes 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.
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Observo que tais constatações foram corroboradas em Juízo
no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Federal Dr. André
Rocha Gonçalves, reproduzido, em parte, nas alegações finais
apresentadas pelo Ministério Público Federal. Confira-se:

 

“Que o depoente é Delegado de Polícia Federal. Que esteve lotado na
Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Salvador-BA até abril de 2019.
Que os APF's Araújo e Carlos eram lotados na Delegacia de Repressão a
Entorpecentes de Salvador-BA. Que tramitam inquéritos sigilosos na
Bahia, que tramitam com a finalidade de investigar cargas de
entorpecentes que seriam despachadas pelo Porto de Salvador. Que foi
pedido o compartilhamento de provas com a Justiça Federal de Santos-SP.
Que desde o flagrante realizado na região metropolitana de Salvador, em
um galpão na madrugada do dia 01/07/2018, desconfiou-se que os fatos
apontavam para o Grupo Criminoso formado por KARINE e MARCELO, cujo
modus operandi era conhecido pelas Polícia Federal. Que KARINE e MARCELO
também são investigados na Bahia. Que no ano de 2018 foram realizadas
algumas diligências em Santa Catarina e São Paulo (Guarujá-SP), na
tentativa de colher elementos de investigação sobre o Grupo Criminoso.
Que não partiu do depoente a ordem de missão que autorizou o Agente de
Salvador-BA a atuar na prisão em flagrante realizada em Guarujá-SP. Que
não houve quebra de sigilo judicial para a obtenção das informações no
COAF. Que não foram realizadas investigações/diligências anteriores na
Rua Florença nº 34, em Guarujá-SP. Que soube que esse imóvel foi objeto
de busca e apreensão pelo pessoal de Santos-SP. Que esse endereço era
desconhecido pelo depoente antes das buscas realizadas. Que não
investigou MARIO MARCIO DA SILVA. Que não houve medida cautelar expedida
pelo Juízo Federal de Salvador-BA que tenha gerado o flagrante realizado
em Guarujá-SP e nem outra medida adotada que tenha relação com as
apreensões realizadas em Santos-SP. Que as investigações que estavam
sendo realizadas em Salvador-BA revelaram que esse Grupo Criminoso
estava atuando em diversos Portos Brasileiros: Salvador, Santos, Santa
Catarina, etc. Que para evitar duplicidade de investigações, os
escritórios de inteligência se comunicam. Que todo flagrante que ocorre
em um Porto do país gera uma Informação Nacional. Que essas Informações
Policiais não necessitam de autorização judicial. Que é muito comum que
mais de uma unidade da Polícia Federal esteja atuando sobre o mesmo
Grupo Criminoso. Que não há decisão judicial da Justiça Federal de
Salvador-BA da qual tenha decorrido o flagrante e as apreensões
realizadas em Santos-SP. Que o compartilhamento realizado se refere
unicamente a informações de inteligência policial, sem o envolvimento de
medidas que necessitam de autorização judicial.”
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Por fundamental, importa salientar que a pedido dos
defensores dos acusados foram solicitados esclarecimentos ao Exmo.
Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, por
onde tramitou o processo nº 1026185-86.2020.4.01.3300, correlato
aos feitos de nº 0000444-95.2019.4.01.3300,
0000446-65.2019.4.01.3300 e 0000445-80.2019.4.01.3300, todos
referentes ao IPL nº 0927/2018, sobrevindo aos autos as informações
que seguem (ID’s 34787030 e 34787121):

 

“(...)

 

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 requerida no bojo do
presente inquérito policial, sendo que a 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’.
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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 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 Parquet
propôs a competente 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 por associação àqueles 13 imputados), e ainda
que assim não fosse, não seria possível se falar em simultaneus

, ante o óbice previsto na Súmula n. 235 do STJ e a ressalva doprecessus
art. 82, do CPP.

 

(...)”

 

Emerge claro, pois, que o MM. Juiz Federal da 2ª Vara
Federal da Bahia possui a mesma convicção deste Magistrado, mesmo
porque 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, as
quebras de sigilo telefônico em relação a elas foram indeferidas,
não tendo ocorrido nem ao menos o oferecimento de denúncia.

 

Para além dessas circunstâncias, conforme muito bem
pontuou o Exmo. Juiz Federal da 2ª Vara Federal Criminal 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 baiana já se encontram
julgados, incidindo o óbice previsto na Súmula nº 235 do Superior
Tribunal de Justiça e a ressalva contida no art. 82 do Código de
Processo Penal.

 

Diante desse quadro, pelas razões expostas, de rigor o
reconhecimento da competência deste Juízo para processamento e
julgamento da presente ação penal, de modo que ficam mais uma vez
afastadas as questões suscitadas pela defesa, por ausência de
demonstração de conexão, continência ou prevenção entre os fatos
objeto de apuração neste processo e aqueles já julgados pelo Juízo
da 2ª Vara Federal de Salvador/BA.
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1.3. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.

 

A higidez da denúncia, quanto a seus pressupostos, foi
atestada pela decisão que a recebeu. Como assentado naquela etapa
processual, não se verifica inépcia ou ausência de justa causa,
posto que a inicial acusatória expôs de maneira suficientemente
clara os fatos tidos por delituosos, nas suas circunstâncias, assim
como os indícios mínimos de autoria delitiva por parte dos réus,
inclusive no que toca aos liames de causalidade.

 

Notadamente quanto às capitulações relativas à associação
para o tráfico, anoto que, por se tratar de crime plurissubjetivo,
o fato de o órgão ministerial não haver identificado todos os
integrantes do grupo e categorizado todas etapas do processo de
exportação do entorpecente, com a indicação precisa do
escalonamento hierárquico entre seus membros, não macula a peça
vestibular, pois é certo que o desconhecimento aprofundado da
dinâmica do grupo não descaracteriza a prática delitiva deslindada
por meio das investigações.

 

No caso específico dos acusados WANDERLEY ALMEIDA
 e , ao contrário do suscitado porCONCEIÇÃO MÁRIO MÁRCIO DA SILVA

seus defensores em alegações finais, observo que a denúncia, de
fato, particularizou as funções desempenhadas por cada um deles
dentro da organização criminosa, além de ter apontado os elementos
indiciários que permitiram formar essa conclusão e ter demonstrado
de que forma eles estavam associados aos demais denunciados.

 

A contexto, cabe registrar que  foi apontado peloWANDERLEY
Ministério Público Federal como a pessoa responsável pela aquisição
de equipamentos utilizados no embalo e envio da cocaína ao exterior
e, também, por prestar auxílio no armazenamento, distribuição e
transporte do entorpecente; enquanto  foi apontado comoMÁRIO MÁRCIO
integrante responsável por participar diretamente nos processos de
contaminação dos contêineres e por auxiliar na logística da
operação de tráfico.
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Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, certo que os acusados não lograram êxito em
demonstrar prejuízo efetivo ao direito de defesa, que, sem dúvida,
foi exercido à plenitude, incidente à espécie a orientação da
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentada
nos v. acórdãos assim ementados:

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO "HIDRA". TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO OBSERVADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS.
DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
APREENSÃO DE DROGAS, REJEITADA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos
fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem
a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida
do possível, a conduta de cada um dos imputados.

3. , verifica-se que a inicial acusatória atende às exigências doIn casu
art. 41 do Código de Processo Penal, narrando fato, em tese, criminoso,
imputando sua autoria aos ora pacientes e descrevendo as circunstâncias
em que a ação delitiva se desenrolou, delimitando os aspectos
indispensáveis à individualização da conduta, permitindo, com isso, o
exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

(...)

11. Habeas corpus de que não se conhece.” (HC 595.194/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.09.2020, DJe
21.09.2020)

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 90 DA LEI N. 8666/93 E NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ? CPP. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO . AGRAVOIN DÚBIO PRO SOCIETATE
REGIMENTAL DESPROVIDO.
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(...)

3. Ressalta-se que, ‘Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte
Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza
será comprovada ou afastada durante a instrução probatória,
prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in

’ (AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIXdubio pro societate
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1715866/RN, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03.11.2020, DJe
16.11.2020)

 

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO
DE LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E ART.
288 DO CP - REDAÇÃO ANTIGA, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). OPERAÇÃO FORTE
DO CASTELO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO ADEQUADAMENTE DESCRITO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP.

1. É afastada a inépcia quando a denúncia preenche os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, com a individualização das condutas, a
descrição dos fatos e a classificação dos crimes, de forma suficiente a
dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno
exercício da defesa do acusado.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que
não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica,
especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento
geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das
garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a
peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e
materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos
fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum
condenatório.

(...)

5. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 131.886/PA, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020, DJe
19.10.2020)

 

1.4. DA ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO RODRIGO ALVES DOS
SANTOS NÃO TEVE ACESSO À CONTRAFÉ ENTREGUE A ELE NO MOMENTO DE
SUA NOTIFICAÇÃO.
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Desde logo, anoto que de acordo com o certificado pelo
oficial de justiça avaliador às fls. 37/38 do ID 29613816, o
acusado  foi pessoalmente notificado noRODRIGO ALVES DO SANTOS
estabelecimento prisional onde ele se encontra recolhido, tendo
tomado conhecimento acerca do inteiro teor do mandado, exarado nota
de ciência na 2ª via anexada aos autos, e aceitado a contrafé a ele
oferecida.

 

Não há dúvida que, por se tratar de ato do Poder Público,
o certificado pelo oficial de justiça goza de fé pública, de
presunção legal de legitimidade e veracidade, cabendo destacar que,
na espécie, a defesa de  não logrou êxitoRODRIGO ALVES DOS SANTOS
em demonstrar o alegado, no sentido de que o acusado não teve
acesso à contrafé. Tampouco o acervo fático-probatório permitiu
firmar conclusão em sentido oposto, desconstituindo a presunção
legal que recai sobre todos os atos dos agentes públicos como um
todo.

 

Convém registrar, ainda, que no processo penal a
declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em
consonância com o princípio , consagradopas de nullité sans grief
no art. 563 do Código de Processo Penal (Nesse sentido,
confiram-se: AgRg no HC 514.851/SP, STJ, Quinta Turma, DJ
26.11.2019 e HC 491.061/SP, STJ, Sexta Turma, DJ 23.04.2019).

 

Na espécie, contudo, não foi possível vislumbrar qualquer
prejuízo ao exercício do direito de defesa do acusado, uma vez que 

 constituiu pessoalmente defensores para representá-lo nosRODRIGO
autos (ID’s 31560376 e 34210736), os quais tiveram amplo acesso a
todas as peças e documentos produzidos na presente ação penal e
acompanharam a realização de todas as audiências e inquirição de
todas as testemunhas.

 

Não se pode olvidar, outrossim, que antes do início da
segunda fase do interrogatório, foi realizada a leitura da denúncia
ao acusado, dando-lhe ciência de todas as acusações. A propósito,
cabe destacar que, antes do início da primeira fase do
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interrogatório, o réu foi consultado acerca da necessidade de
conversar em particular com sua patrona, o que foi por ele
dispensado, ao argumento de que já teria a entrevistado antes da
realização do ato.

 

De todo modo, chamo atenção para o fato de que os patronos
dos acusados tiveram inúmeras oportunidades para arguir a nulidade
que ora buscam seja reconhecida, sendo que a insurgência em questão
trata-se de hipótese flagrante do que a doutrina e a jurisprudência
se convencionou chamar de “nulidade de bolso ou de algibeira”.

 

Por certo, tal procedimento é incompatível com o princípio
da boa-fé que norteia o sistema processual vigente, e que exige
lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação
jurídico-processual. Note-se que desde a apresentação da resposta
escrita à acusação, foram realizadas 9 (nove) audiências, onde
inquiridas inúmeras testemunhas, e foram apresentados mais diversos
pedidos de revogação da prisão preventiva. Contudo, em momento
algum os defensores suscitaram a suposta nulidade.

 

Conforme consignei anteriormente, o acusado  não seRODRIGO
desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado, mas, ainda que assim o
tivesse feito, a insurgência seria tardia, pois a nulidade aventada
seria passível de ser sanada pela insurgência imediata da parte, o
que não ocorreu na espécie, onde a defesa constituída aguardou o
encerramento da instrução para só então invocá-la, prática essa há
muito repudiada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme
se extrai do acórdão assim ementado:

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL
DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO
DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA
NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
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excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o
reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo

. Precedentes.prejuízo

III – ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 
 - aquela que, podendo ser sanada pela'nulidade de algibeira'

insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada,
como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico
vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade

’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.de todos os agentes processuais
1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
13/05/2019).

Habeas corpus não conhecido.” (HC 504.819/CE, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 28.05.2019, DJe 03.06.2019 – g.n.)

 

Pelo exposto, rejeito a nulidade suscitada pela defesa de 
.RODRIGO ALVES DOS SANTOS

 

 1.5. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADO À DEFESA SE
MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL.

 

Também neste ponto não assiste razão à ilustre defensora
de , uma vez que o documento em questão,RODRIGO ALVES DOS SANTOS
objeto do ID 34790835, foi juntado pelo  Federal no diaParquet
02.07.2020, ou seja, antes do encerramento da instrução probatória,
que ocorreu em 08.07.2020, quando foi realizada a última audiência
de nestes autos.

 

Em todo caso, convém destacar que, nos termos do art. 231,
c.c. art. 402, ambos do Código de Processo Penal, os documentos que
interessam ao feito poderão ser apresentados em qualquer fase do
processo até o encerramento da instrução, não havendo que se falar,
portanto, em nulidade ou cerceamento de defesa considerando que as
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partes tiveram ciência da juntada, bem como oportunidade para
eventual produção de contraprova, preservando-se, assim, a paridade
de armas, o contraditório e, sobretudo, a ampla defesa.

 

1.6. DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RUA
FLORENÇA, Nº 34, GUARUJÁ-SP.

 

A despeito das alegações defensivas, entendo não ter
restado comprovado nos autos a ocorrência de qualquer
irregularidade na condução da diligência sob enfoque, assim como na
arrecadação de bens levada a efeito pelos Agentes de Polícia
Federal.

 

Isso porque o cumprimento do mandado expedido por este
Juízo foi acompanhado por duas testemunhas (Robson Barcellar e Rosa
Krauser Barcellar) que rubricaram o auto de arrecadação e atestaram
a legitimidade do ato, o que foi confirmado por eles quando
inquiridos sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

 

Não obstante, o defensor de  e  aduziu que aJANONE DAMARIS
busca domiciliar em questão teria se revelado “precária, irregular,
viciada e passível de NULIDADE” em virtude da “errática atividade
policial”. Para amparar tais alegações, o causídico argumentou que
as testemunhas que acompanharam a diligência afirmaram em Juízo que
ingressaram na residência após os policiais federais, e que não
acompanharam as buscas em todos os cômodos do imóvel, tendo somente
presenciado o arrolamento dos objetos.

 

Anoto que, ao contrário do que foi alegado pelo defensor,
as declarações deduzidas pelas testemunhas antes referenciadas não
deram qualquer sustentáculo a argumentação no sentido da
precariedade e irregularidade do ato. Ao contrário, na minha
compreensão, tais relatos solidificaram a atividade desenvolvida
pelos agentes da Delegacia da Polícia Federal de Santos-SP, que
cumpriram fielmente a ordem de busca e apreensão expedida por este
Juízo.
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Aliás, conforme muito bem colocado pelo Ministério Público
Federal, a diligência em questão está escorada na legislação de
regência, uma vez que a presença de testemunhas não é condição de

 da busca e apreensão, conforme previsão contida no art.validade
245, § 4º, do Código de Processo Penal, e art. 65 da Instrução
Normativa nº 11/2001 do Departamento de Polícia Federal.

 

Inclusive, na eventualidade de serem encontradas
testemunhas para acompanhar o ato, estas serão tão somente
intimadas a assistir à diligência, não havendo qualquer
determinação no sentido de que elas devam fiscalizar a abertura de
cada armário, gaveta e recipiente do imóvel, mas apenas que se
façam presentes e acompanhem de maneira geral a execução do
mandado. Mesmo porque tal providência se revelaria medida não
condizente com dinamismo exigido da Polícia para o cumprimento das
buscas domiciliares.

 

Em outra perspectiva, é necessário considerar que o
decurso do tempo e as circunstâncias da diligência policial
deixaram as testemunhas nervosas e apreensivas, conforme foi por
elas relatado em audiência. Por certo, tal condição contribuiu para
que elas não conseguissem discorrer pormenorizadamente acerca de
todas as minúcias e particularidades do ato.

 

Por outro lado, esse panorama não as impediu de confirmar
que o auto de arrecadação foi a elas apresentado pelos Policiais
Federais para que fosse conferido o material apreendido e exaradas
suas assinaturas no documento, corroborando o trabalho policial
desenvolvido no dia.

 

Destarte, o que exsurge certo que a Autoridade Policial
que presidiu a diligência adotou todas as providências possíveis
para assegurar a incidência das formalidades atribuídas ao ato,
demonstrando cautela e zelo no bom cumprimento da ordem judicial.
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A defesa, contudo, tentou desmoralizar a atuação policial,
sugerindo que o documento de identidade encontrado no local foi
levado de antemão pelos agentes que cumpriram o mandado. Inclusive,
durante a audiência de instrução, a advogada de  MÁRIO MÁRCIO DA

 perguntou às testemunhas se os agentes teriam entrado naSILVA
residência com mochilas e se elas teriam sido esvaziadas na
presença deles, sugestionando que parte do material arrecadado
teria sido levado ao local com o intuito de incriminar os acusados.

 

Ressalto que as aludidas conjecturas não possuem respaldo
algum no acervo fático-probatório, tampouco nos depoimentos antes
mencionados. Ao contrário, as provas colhidas pela Polícia Federal
no decorrer de toda a investigação, e apreensões efetuadas em
diversos endereços localizados em São Paulo-SP, Itajaí-SC,
Balneário Camboriú-SC, Campo Grande-MS, corroboraram os indícios
colhidos durante a diligência realizada na Rua Florença, nº 34,
Guarujá-SP.

 

É preciso pontuar, ainda, que somente nesse endereço foram
apreendidos 375 Kg de cocaína, 6 armas de fogo (1 fuzil e 5
pistolas), munições, carregadores, bolsas impermeáveis, uma máquina
embaladora à vácuo, 8 telefones celulares, cordas, adesivos, sacos

, conforme descrição contida noplásticos e documentos de identidade
laudo de exame de local do crime nº 156/2019 (ID 29614851 – pág.
135/145), sendo pouco crível que os agentes policiais tenham
“plantado” todo esse material na residência  simulado uma,
arrecadação na presença de dois vizinhos, tudo com o único intuito
de prejudicar os réus.

 

Em todo caso, ainda que tivessem sido identificadas
irregularidades formais durante o cumprimento da diligência, o que,
enfatizo, não se verificou, essas não seriam suficientes para
viciar a apreensão realizada, conforme orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça contida nos v. acórdãos assim
ementados:
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“AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ausência das formalidades do auto de apreensão configura simples
vício formal que não o invalida, bem como não impede o reconhecimento da

.materialidade do delito. Precedentes

(...)

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 822.343/MG, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.03.2017, DJe
27.03.2017 – g.n.)

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO
DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. ART. 530-C DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA.
SÚMULA 502 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que
a ausência das formalidades exigidas no art. 530-C do CPP, para o auto
de apreensão de mercadoria apreendida, constitui apenas mera
irregularidade, tendo em vista ser desarrazoada a interpretação de que

.meras exigências formais sejam capazes de invalidar a prova colhida
Nesse contexto, considerando que no caso dos autos houve a descrição do
número de mídias apreendidas bem como conste no auto de apreensão a
assinatura da autoridade policial e das próprias acusadas, que inclusive
confirmaram a venda dos produtos, não há falar em nulidade do auto de
apreensão, nem tampouco em ausência de prova materialidade delitiva.
(...) Habeas corpus não conhecido.” (HC 355.527/RS, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.08.2016, DJe 22.08.2016 –
g.n.)

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
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1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a não
observância de formalidades no auto de apreensão previsto no art. 530-C
do Código de Processo Penal não caracteriza ausência de prova da
materialidade delitiva nem enseja nulidade absoluta do referido auto.

2. A ausência de indicação de todos os bens apreendidos no auto de
apreensão constitui mera irregularidade, de forma que não acarreta a sua
anulação.

3. De acordo com a inicial acusatória, os bens apreendidos foram
submetidos a exame pericial, no qual foi atestada a materialidade do
delito de violação de direito autoral.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1435938/RS, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.2015, DJe
23.11.2015 – g.n.)

 

Pelo exposto, afasto a preliminar suscitada em alegações
finais pela Defesa de  e JANONE PRADO DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS

.ANDRADE

 

1.7. DAS CONTRADITAS AOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E DA
VALIDADE DE SEUS TESTEMUNHOS.

 

As contraditas apresentadas pela defesa técnica dos
acusados  e  em relação aos depoimentos dos agentesJANONE DAMARIS
policiais ouvidos em Juízo foram consignadas nas atas das
audiências levadas a efeito aos 02.06.2020, 05.06.2020 e
09.06.2020, e afastadas nas mesmas oportunidades, em razão das
questões suscitadas não se amoldarem ao disposto no art. 207 do
Código de Processo Penal, de modo que as considero superadas (ID
33144101, 33363658 e 33515376).

 

Em relação aos argumentos expendidos por todos os
defensores constituídos nos autos na senda de que os depoimentos de
tais testemunhas seriam de pouca valia, assinalo que no sistema
processual em vigor não há nada que confira valor minorado ao
testemunho de policiais que participaram de diligências na fase
investigativa.
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Nessa senda, segundo entendimento sufragado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, as declarações de policiais que
participaram da etapa investigativa quando prestadas sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa, e permeadas   pelo   sistema do
livre convencimento motivado, gozam  de  destacado valor probatório
 sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem,

contradições e em confronto com os demais elementos probatórios
colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que
realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em
apreço.

 

Ademais, conforme muito bem pontuou o Ministério Público
Federal, os policiais não são impedidos de depor, nos termos do
art. 207 do Código de Processo Penal, sendo certo que, ao serem
questionados em audiência, todos afirmaram não possuir relação de
amizade ou inimizade com os réus, além de não possuírem interesse
pessoal na condenação ou absolvição dos denunciados, o que por si
só afasta a alegação genérica de suspeição de seus depoimentos, já
que as defesas não trouxeram fatos concretos que consubstanciassem
tal conclusão.

 

Nesse diapasão é a orientação da jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, como se constata das ementas a seguir
reproduzidas:

 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À
DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO
ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO
DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.
AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA.
ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA
CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A
JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
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RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

(...)

IV - Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova. Portanto, cabe
a ele avaliar livremente, de forma coerente e fundamentada, as provas
carreadas aos autos, sopesando, assim o valor probatório de cada uma
delas, bem como indeferir a prova requerida pelas partes, quando
considerá-la impertinente, além de modo equilibrado e imparcial,
determinar a realização de diligência de ofício, nas hipóteses em que
julgar conveniente à reconstrução da dinâmica delitiva. Precedentes.

V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm
valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo
quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos
autos. Precedentes.

VI - Questionamento sobre a avaliação da prova feita pela Corte de
origem e a credibilidade dos depoimentos dos policiais. Esse ponto da
impetração não merece prosperar, porquanto a avaliação da prova dos
autos foi feita de forma motivada e adequada pelo Tribunal a quo.
Segundo a Corte local, os depoimentos dos policiais foram consistentes,

 (...)” (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministrocoerentes e verossímeis.
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta
Turma, julgado em 11.02.2020, DJe 19.02.2020)

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE
CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA
568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA
PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e

 (ut, AgRg no AREspconfirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...)” (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.08.2017, DJe 16.08.2017 – g.n.)

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE INVESTIGAÇÕES. UTILIZAÇÃO DO
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DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. DEFESA
COLIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 523, STF. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. ‘O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu

 (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTAno presente caso.’
TURMA, DJe 15/02/2016).

3. O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento colhido
em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a comercialização de
ilícitos flagrada na localidade, em conhecido ponto de venda de drogas.

4. ‘Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de
policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria
caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em
sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia
probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do

’ (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,contraditório
DJ 8/3/2004, p. 304) (...)” (HC 280.912/MG, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.06.2016, DJe 24.06.2016 –
g.n.)

 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O
CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos
agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos,
situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar
as condenações.

3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que
levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por
consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas
corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na
seara fático-probatória, inviável nessa via processual.

4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 206.282/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12.05.2015, DJe 26.05.2015 – g.n.)

Num. 43486384 - Pág. 29

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



 

No mesmo sentido, já se pronunciou o Colendo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região. Confira-se:

 

“REVISÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO À COISA JULGADA E HIPÓTESES DE CABIMENTO.
CASO CONCRETO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA SEJA POR VIOLAÇÃO AO ART. 9º DA LEI Nº 9.296/1996, SEJA
PORQUE AS DECISÕES QUE DEFERIRAM SUA PRORROGAÇÃO ENCONTRAR-SE-IAM
DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO – REFUTAMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA FINS DE PROCESSAMENTO E
DE JULGAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL SUBJACENTE EM DECORRÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTERNACIONALIDADE DO DELITO – RECHAÇAMENTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AFASTAMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –
INDEFERIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) – REFUTAMENTO.
PLEITOS CONSEQUENCIAIS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITO E DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – PREJUDICADOS. POSTULAÇÃO REVISIONAL
JULGADA IMPROCEDENTE.

(...)

- Para além de não haver nos autos (originários e virtuais) qualquer
átimo de indício a não referendar a prova testemunhal oriunda de
policiais, cumpre mencionar ser pacífico o entendimento no C. Superior
Tribunal de Justiça acerca da prestabilidade de tal meio probatório,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, impondo à defesa o ônus de comprovar qualquer ilegalidade (o
que, aliás, não se verificou na Ação Penal subjacente nem nesta ação

.impugnativa autônoma)

(...)” (RvC – Revisão Criminal / SP 5026570-49.2019.4.03.0000, Rel. Des.
Fed. Fausto Martin De Sanctis, 4ª Seção, DJ 27.02.2020 – g.n.)

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS, FURTO,
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE INDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 251 E ART. 155 C/C ART. 70 DO CP, POR DUAS
VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, ART. 311 DO CP E ART. 14 DA LEI Nº
10.826/2003 C/C ART. 69 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
DELITOS DE EXPLOSÃO E DE FURTO. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO
DA CONFISSÃO RELATIVA AO DELITO DO ART. 311 DO CP. AFASTADA A MAJORAÇÃO
PREVISTA NO ART. 250, § 1º, I, DO CP. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO DELITO
DE FURTO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA EM PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE APLICADA. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
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(...)

9. Nossa sistemática processual não veda eficácia probatória ao
depoimento de policiais, que possuem função pública socialmente
relevante, salvo quando se comprovar, por elementos concretos, que

.incorreram em abuso de poder, situação esta não evidenciada in casu

(...)” (ApCrim – Apelação Criminal – 77478/SP 0000016-63.2018.4.03.6123,
Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, DJ 27.05.2019 – g.n)

 

“PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
OPERAÇÃO CAPITÃO JACK. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA COMPROVADA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. ARTIGO 14, II, DO
CÓDIGO PENAL. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria. Farto conjunto probatório. A doutrina e a jurisprudência
pátria sedimentaram o entendimento de que os depoimentos de policiais
detêm elevado valor probatório, servindo de lastro para a formação da
convicção do Juiz em relação aos fatos postos a deslinde.

2. Delito de tráfico internacional de drogas. Tipo multinuclear. 
Consumação. Bastante a promoção de uma das condutas previstas: importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.
In casu, réu denunciado e condenado por manter em depósito substância
entorpecente para remessa ao exterior. Apreensão em solo brasileiro.
Tipo penal perfeito na sua integralidade. Descabimento da forma tentada.

3. Sentença condenatória mantida.

4. Recurso desprovido.” (Ap. – Apelação Criminal – 89009/SP, Rel. Des.
Fed. Mauricio Kato, 5a Turma, DJ 07.12.2015 – g.n.)

 

1.7. DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS DEFESAS DOS RÉUS.

 

Afastadas as questões relativas às aventadas preliminares
de incompetência, inépcia da denúncia, cerceamento de defesa, e
nulidade da busca e apreensão realizada no Guarujá-SP, e às
contraditas dos agentes policiais ouvidos como testemunhas
arroladas pela acusação, anoto que as demais questões apresentadas
serão apreciadas no curso da sentença, por se confundirem com
matérias afetas ao mérito. 
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2. DA MATERIALIDADE DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, ,CAPUT
C.C. ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

 

A denúncia descreveu sete (7) ações amoldadas aos tipos do
art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nº
11.343/2006, separados em eventos pelo Ministério Público Federal,
divisão essa que será adotada para facilitar a análise e solução do
caso.

 

Entretanto, antes de analisar individualmente cada um
desses “eventos”, insta ressaltar que em apenas um deles ocorreu a
apreensão do entorpecente e, por conseguinte, a elaboração de laudo
toxicológico que atestou a natureza da substância apreendida. Os
demais foram identificados a partir da análise das provas coligidas
no curso da investigação.

 

O delito no qual ocorreu a apreensão do entorpecente foi o
único não capitulado como um “evento” na inicial acusatória, uma
vez que se refere aos fatos que originaram o flagrante ocorrido na
Rua Professor Noé de Azevedo, nº 77, Enseada, Guarujá/SP no dia
20.02.2019, onde foram apreendidos 968,9 Kg de cocaína e, na busca
e apreensão realizada no dia seguinte, levada a efeito na Rua
Florença, nº 34, Guarujá/SP, onde foram apreendidos mais 375 Kg de
cocaína.

 

Os outros seis delitos foram identificados a partir da
apreensão de vinte e um (21) aparelhos celulares no dia do
flagrante e durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
no dia seguinte, e que armazenavam diversos arquivos de imagem e
vídeo indicativos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes,
os quais foram gravados em  que se encontra acautelado empen drive
secretaria.
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Para facilitar a apreciação da materialidade em relação a
todos os delitos capitulados na denúncia, procedo à análise, por
primeiro, da ação em que ocorreu a apreensão da droga.

 

2.1. DO DELITO RELATIVO AO FLAGRANTE EFETUADO NA RUA NOÉ DE
AZEVEDO, 77, GUARUJÁ-SP, E À BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RUA
FLORENÇA, 34, GUARUJÁ-SP.

 

Do exame das provas colhidas aos autos, constata-se que a
materialidade delitiva do crime em questão, tipificado no art. 33, 

, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se demonstrada de formacaput
categórica e definitiva pelos laudos de exame de local do crime nº
119/2019 (ID 29614851 – pág. 98/111) e nº 156/2019 (ID 29614851 –
pág. 135/145), laudo de exame de local do crime complementar nº
1706/2019 (ID 29614854 – pág. 190/200) e laudos de química forense
nº 133/2019 (ID 29614851 – pág. 112/115) e nº 118/2019 (ID 29614851
– pág. 117/120).

 

Em suma, conforme já consignado anteriormente, no dia
20.02.2019,  foi preso em flagrante quandoMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
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 cocaína em
tabletes (laudo de química forense nº 118/2019 e laudo de local do
crime nº 119/2019).

 

Ainda, no interior do imóvel, foram apreendidos diversos
aparelhos celulares e RS 1.020.650,00 (um milhão vinte mil e

Num. 43486384 - Pág. 33

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



seiscentos e cinquenta reais) em espécie, além de diversos
instrumentos comumente utilizados no preparo e acondicionamento de
entorpecentes embarcados pelo Porto de Santos-SP: 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 das prisões em flagrante e das
apreensões mencionadas acima, foi solicitada e deferida a 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 , segundo informações obtidas noMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
local pelos agentes da Polícia Federal.

 

Cumprido o mandado, foi encontrado no interior da aventada
residência mais 375 Kg de entorpecente acondicionado no interior de
um veículo FIAT/DOBLÔ, cor prata, placa PXV-0408, que estava
estacionado na garagem do imóvel, e mais 2 tabletes com a mesma
substância dentro de uma gaveta do armário da cozinha. Os 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) aparelhos de telefonia celular, 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 mencionado documento,
os policiais encontraram um compartimento oculto em um dos cômodos
do imóvel, ao que consta utilizado para guarda dissimulada de
drogas. Tal compartimento foi descrito como uma espécie de “bunker”
de 17,10 m³, fotografado e com as dimensões reproduzidas no corpo
do laudo.
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Como se pode observar, portanto, a prova da materialidade
delitiva em relação a esse crime se encontra amplamente reproduzida
nos documentos antes mencionados, cabendo salientar que, pelo que
se depreende da narrativa constante na denúncia, os fatos
enquadrados neste evento englobam tanto o transporte da droga
encontrada no caminhão como 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 (uma tonelada, trezentos e quarenta e três quilos e sessenta e
 apreendidos no intervalo de um dia.nove gramas) de cocaína

 

Vale frisar que os exames realizados pela perícia técnica
da Polícia Federal sobre o material apreendido resultaram positivo

, proscrita em todo território nacional, nospara substância cocaína
termos da Portaria nº 344 da Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, de 12.05.1998, e respectivas
atualizações.

 

Assim, passo a analisar a materialidade em relação às
outras seis (6) ações descritas na inicial acusatória.

 

2.2. DOS DELITOS IDENTIFICADOS A PARTIR DOS ARQUIVOS DE IMAGEM E
VÍDEO EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS.

 

Conforme já mencionado, essas seis ações foram
identificadas a partir da apreensão de vinte e um (21) aparelhos
celulares no dia do flagrante realizado na Rua Noé de Azevedo e
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel
situado na Rua Florença, e que armazenavam diversos arquivos de
imagem e vídeo indicativos da prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, os quais foram gravados em  que se encontrapen drive
acautelado em secretaria.

 

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
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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 29614854 – pág.
142/162).

 

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 dos elementos de prova que
serão a seguir analisados permitem firmar a conclusão no sentido de
que as ações ilícitas descritas pelo  Federal de fatoParquet
ocorreram.

 

Os delitos em questão foram descobertos meses após a sua
consumação e exaurimento, dado que os celulares antes mencionados
foram apreendidos nos dias 20.02.2019 e 21.02.2019 e, de acordo com
a análise pericial, os vídeos e fotografias extraídos dos aparelhos
foram produzidos nos dias: 01.01.2018, 10.01.2018, 04.10.2018,
06.11.2018, 13.11.2018 e 03.12.2018 (ID 19017222).

 

Por óbvio, o material ilícito identificado a partir das
filmagens já havia embarcado e provavelmente chegado ao seu
destino, sendo dispersado por território estrangeiro e, talvez, até
mesmo sido adquirido e consumido por usuários de drogas desses
países, o que importou a impossibilidade de a apreensão pela
Polícia Federal.

 

Apesar de a lei processual penal impor a obrigatoriedade
do exame de corpo de delito em todos os crimes que deixarem
vestígios (art. 158 do Código de Processo Penal), há que se
considerar a exceção posta no art. 167 do mesmo diploma legal no
sentido de que: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta”.
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Na espécie, a realização de laudos toxicológicos restou
prejudicada, uma vez que só se tomou conhecimento da prática dos
delitos meses após sua consumação. Isso não significa dizer,
contudo, que a punibilidade dos crimes foi extinta, que os fatos
são atípicos ou mesmo que os infratores ficaram automaticamente
impunes por conseguirem consumar e exaurir os delitos praticados.

 

Pelo contrário, no caso ora analisado foram deixados
diversos indícios indiretos da materialidade desses delitos que, na
evidente impossibilidade da realização do laudo toxicológico,
permitem concluir pela concreta consumação dos crimes tipificados
no art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput
11.343/2006.

 

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, como noticiado através do Informativo

 de 10 de agosto de 2012, que transcrevo:nº 501

 

“A  ausência de apreensão da droga  não torna a conduta atípica se
existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de
tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas
investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que
são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a
falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa
para a ação penal.  , Rel. Min. Maria Thereza de AssisHC 131.455-MT
Moura, julgado em 2/8/2012.”

 

Desde então, a jurisprudência Egrégia Corte guardiã do
direito infraconstitucional tem se manifestado da mesma forma,
conforme se extrai dos julgados assim ementados:

 

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão
da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes
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de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiçadepoimentos das testemunhas

- STJ.

2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.05.2020, DJe
03.06.2020 – g.n.)

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA
APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar
prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de
constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de
entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual
condenação com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC
38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013). 2.
No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado,
tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito
teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais
sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das
testemunhas. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas
em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é
integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva
do crime de tráfico, consoante pacífica jurisprudência desta Corte.
Liame entre os agentes demonstrado (HC 299.133/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016). 3. Agravo
regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.11.2017, DJe
24.11.2017 – g.n.)

 

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL
QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXAME
DE CORPO DE DELITO. CONVERSAS TELEFÔNICAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A
COMPRA E VENDA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENTE. 3. SUBSTÂNCIA PROSCRITA APREENDIDA EM PODER DE CORRÉU.
DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE TODOS NA ATIVIDADE DE MERCANCIA.
TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. 4. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME,
ELEMENTO SUBJETIVO E ASPECTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
APENAS PARA REDUZIR A REPRIMENDA.
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(...)

2. Muito embora o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça a
indispensabilidade do exame de corpo de delito nos casos de infrações
penais que deixem vestígios, tal exigência não é de ser reclamada como
uma necessária condição para a condenação pelo crime de tráfico de
drogas, pois o próprio art. 167 do Código de Processo Penal estabelece
que, não sendo possível o referido exame, por haverem desaparecido os
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a sua falta. Com efeito,
conquanto não se tenha logrado êxito na apreensão de substâncias
entorpecentes em poder do paciente, o sentenciante apresentou
substancial conjunto probatório que consubstancia corpo de delito
indireto suficiente a justificar a condenação do paciente pelo delito de
tráfico de drogas, notadamente diante do teor das conversas telefônicas
interceptadas, cujo conteúdo demonstra as atividades de compra e venda
de drogas, o que vem corroborado com as demais provas constantes dos
autos.

3. Além disso, a ação penal originou-se de ampla investigação, na qual
houve a prisão em flagrante de outros acusados de integrar a associação
criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em
que foram apreendidos entorpecentes em poder dos corréus. Diante desse
quadro, inviável acolher a tese assinalada na inicial, pois, de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da
substância proscrita com coautores do crime de tráfico é suficiente para
atestar a materialidade do delito, não havendo se falar em ausência de
provas à condenação.

Precedentes.” (...) (STJ, HC 287.703/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 15.05.2014, DJe 23.05.2014 – g.n.)

 

No mesmo sentido, também já se pronunciou o Colendo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Confira-se:

 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO AL MARE. EXPORTAÇÃO DE COCAÍNA PARA
PORTUGAL. COMPARTIMENTO OCULTO EM VELEIRO. MATERIALIDADE COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. DEMAIS PROVAS
OBTIDAS PELAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE. AUTORIA DE FÁBIO E SÉRGIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA
DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE COCAÍNA EXPORTADA INCERTA. DROGA
NÃO APREENDIDA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IN DUBIO PRO REO. SEGUNDA
FASE. AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUANTO A FÁBIO.
COMPROVADA FUNÇÃO DE LIDERANÇA. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE DO
DELITO. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). DISTÂNCIA ENTRE PAÍSES NÃO JUSTIFICA
AUMENTO EM MAIOR GRAU. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE
DROGAS NÃO APLICÁVEL. CONTRIBUIÇÕES NÃO OCASIONAIS DOS ACUSADOS.

Num. 43486384 - Pág. 39

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO. IMPORTAÇÃO DE ECTASY E HAXIXE DA
ESPANHA. 30,47 KG (TRINTA QUILOS E QUARENTA E SETE GRAMAS) DE ECSTASY E
17,08KG (DEZESSETE QUILOS E OITO GRAMAS) DE HAXIXE, ENCONTRADOS NO
INTERIOR DE UM CONTÊINER. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS
FÁBIO E GILSON. ABSOLVIÇÃO DE QUATRO RÉUS (GISLAINE, RAFAEL, EDMILTON E
FRANCISCO FABIANO). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA
ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR ELEITO PELO R. JUÍZO SENTENCIANTE.
SEGUNDA FASE. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. FUNÇÃO DE LIDERANÇA DE FÁBIO.
ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA.
AFASTAMENTO. ÍNSITO AO TIPO PENAL. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE DO
DELITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 11.343/2006
NÃO APLICÁVEL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART.
35 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE CINCO DOS RÉUS
(GISLAINE, RAFAEL, EDMILTON, FRANCISCO FABIANO E GILSON). ABSOLVIÇÃO DO
RÉU SÉRGIO. CONDENAÇÃO DE FÁBIO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO DE MANEIRA
ESTÁVEL E PERMANENTE COM ANIMUS ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR ELEITO PELO R. JUÍZO SENTENCIANTE.
SEGUNDA FASE. ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PAPEL DE DIREÇÃO DAS
ATIVIDADES DOS DEMAIS AGENTES. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE.
PATAMAR DE 1/5 ADEQUADO. EXTENSÃO INTERNACIONAL DAS ATIVIDADES DA
ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO EM DIVERSOS PAÍSES. CONCURSO DE CRIMES COM RELAÇÃO A
FÁBIO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS TRÁFICOS E A ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
DOS ACUSADOS. REGIME INICIAL FECHADO PARA FÁBIO E SEMIABERTO PARA SÉRGIO
E GILSON. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO APLICÁVEL.
APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DEFENSIVAS DOS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDAS.

- No que se refere à exportação de entorpecente do Brasil a Portugal no
veleiro Itapuã, a droga não pôde ser interceptada e apreendida pelas
autoridades portuguesas, o que, segundo a defesa, macularia a
comprovação da materialidade delitiva. Via de regra, a materialidade do
delito de tráfico de drogas é comprovada mediante a apreensão do
entorpecente e sua análise pericial, nos termos do art. 158 do Código de
Processo Penal. Excepcionalmente, porém, como preconiza o art. 167 do
Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito,
por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta.

- A este respeito, manifestou-se expressamente o C. Superior Tribunal de
Justiça, pelo Informativo nº 501, segundo o qual ‘a ausência de
apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros
elementos aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia
fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre
elas a quebra do sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar
a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando,
assim, a ausência de justa causa para a ação penal’. (HC 131.455-MT,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012).
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- No caso em tela, a materialidade do crime está devidamente comprovada
pela apreensão, pela Polícia Judiciária de Portugal, de resíduos de
substâncias encontradas no interior do veleiro ‘Itapuã’, procedente do
Brasil e ancorado no Porto de Lisboa, que, submetidas a exame
toxicológico, resultaram positivas para cocaína, cuja cópia do laudo
pericial foi trazida aos autos mediante cooperação jurídica
internacional autorizada por tratado celebrado entre os dois países
(Decreto n° 1320/1994). Precedente. (...)” (TRF3, ApCrim - 70709 / SP,
Rel. Desemb. Fed. Fausto De Sanctis, Décima Primeira Turma, DJ
07.05.2020, e-DJF3 27.05.2020 – g.n.)

 

“PROCESSUAL PENAL E PENAL: HABEAS CORPUS. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº
6.368/76. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DEFINITIVO
DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ARTIGO 158 DO CPP. REGRA QUE DEVE SER
MITIGADA INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 167 DO
CPP. PROVA TESTEMUNHAL PODE SUPRIR A FALTA DE EXAME PERICIAL. EXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS SÓLIDOS INDICATIVOS DA MATERIALIDADE. LAUDO DEFINITIVO NÃO
REALIZADO EM RAZÃO DA AÇÃO DOS RÉUS QUE SUBTRAÍRAM A DROGA. APELAÇÃO
INTERPOSTA.

I -         A regra do artigo 158 do CPP deve ser mitigada ao ser
interpretada em consonância com o disposto no artigo 167 daquele diploma
legal, de sorte que, da conjugação das normas legais mencionadas,
exige-se o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígio e,
quando não for possível o exame pericial, por haverem desaparecido os
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a sua falta.

II -     A doutrina e a jurisprudência firmaram o entendimento de que a
materialidade do delito de tráfico de entorpecentes pode ser demonstrada
através de outras provas efetivamente existentes nos autos, não sendo
imprescindível a apreensão da droga.

III     -     Há no conjunto probatório da ação penal sólidos elementos
indicativos da materialidade, afigurando-se desnecessária a realização
de exame pericial.

IV -     O laudo preliminar de constatação. Demais disso, emerge dos
autos que o laudo definitivo não foi realizado justamente em razão da
ação dos réus, entre eles o paciente, consistente na subtração do
entorpecente.

V -     O habeas corpus é meio impróprio para a análise de alegações que
exijam o exame do conjunto fático-probatório, porquanto as questões
relacionadas ao mérito não podem ser objeto de deliberação, nesta sede,
sob pena de supressão de instância.
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VI -         A questão deduzida no presente "writ" deverá ser melhor
apreciada quando do julgamento do recurso de apelação já interposto pelo
paciente.

VII     -     Ordem denegada.” (TRF3, HC 26554 / SP, Rel. Desemb. Fed.
Cecilia Mello, Segunda Turma, DJ 13.02.2007, DJU 09.03.2007 – g.n.)

 

No caso, pelo contexto das imagens extraídas dos aparelhos
celulares, percebe-se, de plano, que as ações praticadas pelas
pessoas que protagonizaram os vídeos em destaque não são meras
operações rotineiras de estufagem de contêineres.

 

Em alguns dos vídeos é possível verificar a existência de
“buracos” feitos nos paletes de madeira (eventos 01 e 06), em meio
a carga de frango congelado (evento 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 Federal Criminal de Santos
(confiram-se os laudos de exame do local do crime nº 119/2019 e nº
156/2019).

 

Em outras imagens, verifica-se 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”, integrantes de
carga composta por peças de frango congelado (evento 05). Além
disso, uma das filmagens também registrou a existência de um fundo
falso dentro do baú de um caminhão, onde foram acomodados inúmeros
tabletes com a ostentação da logomarca “Gold 9999” (marca esta
também encontrada em outras apreensões feitas pela Polícia Federal,
conforme reportagens inseridas na informação objeto do ID 29614851
– pág. 13/53).

 

E o contexto das gravações permite concluir 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 à força a porta de um
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contêiner, em uma prática pouco usual para esse tipo de atividade.
Não apenas isso, a própria “construção” desses “buracos” nas
estruturas da carga é um forte indicativo do intuito dessas pessoas
de dissimular o embarque dos tabletes filmados.

 

Outro fator que converge para conclusão no sentido de que
se tratava de carregamento ilícito de entorpecentes são os relatos
das pessoas que gravaram as operações com os celulares em mãos e
que, a todo momento, apontam a quantidade de “peças” e o local em
que elas deveriam ser posicionadas dentro das unidades de carga.

 

A propósito, no local do flagrante realizado na Rua Noé de
Azevedo, 77, Guarujá/SP (onde localizados 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 carga em questão, com a indicação
da posição dos paletes e um asterisco em dois deles, com referência
aos números 600 e 602, indicando o número de tabletes posicionados
em cada palete.

 

Por outro prisma, tais relatos também permitem concluir
que os vídeos em questão foram feitos para serem encaminhados ao
destinatário final da droga, comprovando o efetivo embarque do
produto e demonstrando o local exato onde ele foi ocultado, com o
intuito de ludibriar as autoridades policiais e alfandegárias dos
países de origem e destino, o que, logicamente, impediu a apreensão
da droga pela Polícia Federal.

 

Compete 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),
aparece em algumas dessas imagens e vídeos, notadamente nos
arquivos "IMG_20181106_112114" e "IMG_20181106_112118", nos quais é
possível identificar a placa do veículo.
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Não se pode ignorar, ainda, que tais arquivos de mídia
foram extraídos de aparelhos celulares encontrados nos mesmos
imóveis onde também foram encontrados 1.343,9 Kg de cocaína, e que
o  adotado pelos autores do carregamento dos tabletesmodus operandi
no contêiner foi identificado pelos agentes policiais federais como
se tratando da técnica denominada “ ”, constantementerip on/rip off
adotada por organizações criminosas voltadas à prática de tráfico
internacional de entorpecentes.

 

No sentido do aqui consignado, vale reproduzir parte do
depoimento da testemunha arrolada pela acusação, a Delegada de
Polícia Federal Dra. Fabiana Salgado Lopes, conforme transcrição
realizada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais:

 

“Que das filmagens extraídas dos celulares foram identificados os 6
Eventos que constam dos autos com imagens da cocaína sendo ocultada em
contêineres. Que nos vídeos é possível identificar os contêineres que
estavam sendo contaminados com a cocaína e de acordo com a pesquisa
realizada junto à Receita Federal, foi possível constatar que os
contêineres de fato embarcaram e chegaram aos seus destinos
internacionais. Que teve um dos contêineres que foi apreendido na África
do Sul, com 700kg de cocaína, sendo verificado nos vídeos que se tratava
do mesmo logotipo da embalagem.”

 

No mesmo sentido, também é o teor do depoimento prestado
pelo Agente de Polícia Federal David Martins de Araújo Junior,
quando ouvido sob o pálio do contraditório e da ampla defesa:

 

“Que esses celulares continham vídeos e imagens de 06 (seis) Eventos de
embarques de cocaína com destino a Portos localizados na Europa. Que
sobre o Evento 05, acredita que 13.11.2018 é a data que aparece no
arquivo do celular. Que sobre esse Evento 05, existem fotos/imagens
extraídas do mesmo celular mostrando a cocaína alocada no contêiner. Que
todas as filmagens têm a mesma finalidade, comprovar a contaminação do
contêiner com cocaína para a pessoa que comprou a droga lá fora. Que
todas as filmagens tratam da ocultação de entorpecentes em contêineres.
Que é possível afirmar tratar-se de cocaína em razão do contexto da
investigação, considerando o todo investigado. Que é absolutamente
possível que os contêineres tenham sido submetidos ao escâner e o
entorpecente não tenha sido detectado no escâner, inclusive isso é muito
comum. Que os contêineres chegaram aos destinos sem ocorrências. Que
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tratando-se de viagens internacionais, o contêiner não poderia ser
utilizado mais de uma vez no intervalo de tempo de 22 dias.”

 

Enfim, os elementos probatórios coligidos aos autos são
demasiados e permitem firmar a conclusão, sem qualquer espaço para
dúvida, de que os seis (6) eventos descritos na denúncia se
tratavam, de fato, de operações clandestinas desenvolvidas por
organização criminosa para contaminar diversos contêineres com
entorpecentes destinados ao exterior.

 

Assim, certo de que pelas circunstâncias do caso concreto
a consumação e exaurimento das ações sob enfoque não permitiram a
apreensão e análise material da droga exportada, mas deixaram
inúmeros vestígios indiretos que permitiram concluir pela
ocorrência de aperfeiçoamentos de condutas ao tipo do art. 33, 

, c.c. o do art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006,caput
passo a analisar separadamente cada um dos crimes relatados na
inicial.

 

 2.2.1 EVENTO 01 – contêiner SUDU 499356 9 45G1.

 

Pela análise propriamente dita dos arquivos armazenados no
 acautelado em secretaria, bem como pela apreciação da bempen drive

elucidativa e minuciosa informação policial objeto do ID 29614851 –
pág. 13/53, que consolidou em um único documento todo material
extraído dos celulares apreendidos, e cujas exações foram
confirmadas em Juízo pelo Sr. David Martins de Araújo Junior, é
possível constatar terem sido inseridos dentro do contêiner SUDU
499356 9 45G1, colocado sobre o reboque de placa ACY5331  pelo,
menos .1.200 kg de cocaína

 

Segundo informações levantadas pela referida testemunha
junto à Receita Federal do Brasil, o contêiner em destaque embarcou
no Porto de Paranaguá/PR, no dia 07.12.2018, com destino ao Porto
de Antuérpia/Bélgica, navio Cap. SAN NICOLAS, tendo como
exportadora a empresa GWM Indústria e Comércio LTDA. De acordo com
o relatado e com as informações prestadas pela Receita Federal do
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Brasil, a carga teria sido entregue no destino final sem
intercorrências (nesse sentido, confiram-se os ID’s 34588188,
34588179 e 34588180).

 

Ainda, conforme exposto na informação antes mencionada:

 

“Há também um homem que narra todo o processo, desde a abertura do
contêiner até o momento em que o lacre clonado é recolocado, passando
pela identificação de onde a droga está escondida como também das
quantidades enviadas.

 

Não foi possível identificar a voz desse narrador.

 

(...)

No vídeo 20180101_182020 o narrador informa que o entorpecente será
colocado no segundo e terceiro palet.

 

No vídeo 20180101_202853, cerca de duas horas depois do primeiro vídeo,
o narrador informa que estão lacrando o primeiro palet e que nele
colocaram 600 peças (600 tabletes de cocaína). Ao fundo é possível ouvir
uma espécie de máquina, algo como uma serra elétrica, possivelmente
utilizada para onde o entorpecente foi escondido.

 

(...)

 

No vídeo 20180101_224204 o narrador informa que o segundo palet também
foi fechado com 600 peças (mais 600 kg de cocaína). No vídeo
20180101_231345 o narrador informa que finalizaram o rip on. Repete que
estão carregados o segundo e terceiro palet e que cada um tem 600 peças,
um total de 1.200 kg de cocaína. O vídeo 20180101_233347 mostra o
momento do lacre do contêiner.”
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A contexto, importa registrar que dentre os documentos
apreendidos na prisão em flagrante registrada em 20.02.2019, no
Guarujá/SP (Rua Noé de Azevedo, 77), foi apreendida uma anotação
referente ao embarque desse contêiner, com a ilustração indicando
justamente o segundo e terceiro paletes no desenho, que estariam
contaminados com .600 Kg de cocaína cada

 

A imagem desse desenho foi reproduzida na página 06 da
informação ante mencionada (ID 29614851 – pág. 18) e mostra o
“croqui” de um contêiner com seis retângulos dentro dele. Embaixo
há a indicação do navio de embarque e número da unidade de carga.
Além disso, conforme já exposto, no segundo e terceiro retângulos
há um asterisco desenhado com a indicação dos números 600 e 602,
exatamente a quantidade de tabletes ocultados e que ostentam, cada
um, 1 Kg de droga.

 

Apesar de não ter sido possível a identificação específica
das pessoas que estavam trabalhando diretamente com a droga nos
aludidos vídeos, a ilustração apreendida no imóvel localizado na
Rua Noé de Azevedo, nº 77, Guarujá-SP, aliada aos demais elementos
de prova analisados no capítulo anterior, é capaz de comprovar que
os tabletes inseridos dentro da unidade tratavam-se efetivamente de

.1.200 Kg de cocaína

 

 2.2.2 EVENTO 02 – contêiner MSCU 01155 1 5 22G1.

 

Da análise dos vídeos e da informação policial de ID
29614851 – pág. 13/53, é possível constatar que o entorpecente
identificado nesse conjunto de arquivos foi oculto em meio a carga
da Empresa SAMA MINERAÇÃO ASSOCIADAS, no total de 700 kg de cocaína
. Conforme registrado pelo APF David, foi possível constatar que
outra pessoa narra o  de 700 “peças” de cocaína, contendorip on
cada uma 1 Kg, embora não tenha sido possível identificá-la.

 

No itinerário levantado pelo agente, que também foi ouvido
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, estava previsto o
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transbordo do contêiner no Porto de Antuérpia-Bélgica, e destino
final no Porto de Chennai/Índia, com previsão inicial de embarque
em 20.12.2018, no navio MSC ELODIE, por meio do Porto de Santos-SP
(nesse sentido, confiram-se os ID’s 34588188, 34588175 e 34588181).

 

As informações revelaram que o planejamento do Grupo
Criminoso era retirar a droga durante a descarga na
Antuérpia/Bélgica, indicado como um dos principais destinos
almejados para o envio de cocaína à Europa. A simples comparação
entre os dados demonstra que foram 03 (três) envios de
entorpecentes à Bélgica (confira-se planilha de ID 34588188).

 

Todavia, segundo informações levantadas pela Polícia
Federal e consignadas no expediente objeto do ID 29614208 – pág.
16/21, referido contêiner foi embarcado somente no dia 26.12.2018,
no navio MSC SPAIN, que seguiu para Ásia, via África do Sul, sendo
o entorpecente apreendido pelas autoridades sul-africanas aos
07.01.2019, em um , cujos tabletestotal de 706 kg de cocaína
ostentavam o  e se encontravam escondidos em meiologotipo “choelo”
à carga lícita de amianto.

 

Ainda de acordo com a mesma informação policial, as
imagens de  obtidas pela Alfândega do Porto de Santos/SPscanner
revelaram a possibilidade do contêiner sob enfoque estar carregado
com pacotes de droga nas primeiras fileiras da unidade,
considerando a discrepância leve de densidade se comparada com as
outras, razão pela qual foi solicitada, por meio da CGRPE/PF, apoio
ao Ilustre Adido Policial na África do Sul, no sentido de buscar
auxílio das autoridades locais para fiscalizarem fisicamente o
contêiner supracitado assim que a embarcação MSC SPAIN chegasse ao
Porto de Coega, África do Sul.

 

Segundo o que foi informado pelo Ilustre Adido, a
conferência foi exitosa, tendo sido localizados os tabletes de
cocaína, em um total de cerca de . As fotos que706 kg de cocaína
acompanham o documento em questão (ID 29614208 – pág. 16/21)
mostram o contêiner já em solo sul-africano e os tabletes de
cocaína ostentando a  dentro dos sacos de amianto,marca “choelo”
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exatamente como eles aparecem nas imagens extraídas dos aparelhos
celulares apreendidos no Guarujá/SP.

 

Cabe pontuar que a apreensão do entorpecente em questão
resultou na instauração do IPL 064/2019-DPF/STS/SP que se encontra
integralmente juntado aos Autos nº 5006940-28.2019.403.6104 (ID
22207686), onde é possível visualizar o Laudo elaborado pelas
Autoridades Africanas, ainda que em língua estrangeira, atestando
tratar-se de cocaína a substância apreendida.

 

 2.2.3 EVENTO 03 – contêiner TTNU 8149452 45R1.

 

Consoante as informações levantadas pela Polícia Federal,
o embarque do entorpecente ocorreu no Porto de Paranaguá/PR, no dia
13.10.2018, no navio MSC ADELAIDE, com destino ao Porto de
Valência/Espanha, tendo como exportadora a empresa PRIME IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Ainda de acordo com os dados
obtidos, a carga teria sido entregue no destino final sem
intercorrências (nesse sentido, confiram-se os ID’s 34588188,
34588182 e 34588183).

 

No conjunto de vídeos relacionados a esse contêiner é
possível constatar que os tabletes contendo o entorpecente são
armazenados em um “buraco” formado pelas partes de frango congelado
em cima de um palete que integra a carga lícita transportada.
Ainda, segundo informações da nota fiscal filmada o conjunto
caminhão/reboque utilizado para a colocação do contêiner no porto
foi o de placas MLW8704/QJJ2171.

 

De acordo com as informações exaradas na informação
policial, este é um dos eventos onde mais integrantes da
organização criminosa foram identificados. Analisando as filmagens,
percebe-se que o narrador de um dos vídeos pergunta aos demais
homens que estão trabalhando com o entorpecente “quanto deu”, “se
tem nove ou dez em cima”, e finaliza dizendo “é isso mesmo”. No
mais, durante a gravação, esses outros participantes fazem
comentários sobre a quantidade e acondicionamento da droga.
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Em relação a esse evento não existe elemento algum capaz
de indicar a quantidade de droga embarcada. Nada obstante, pela
quantidade de tabletes captada pela câmera do celular é possível
afirmar que o montante era expressivo.

 

 2.2.4 EVENTO 04 – contêiner MSKU 445 417 8 22G1.

 

Conforme consignado na informação elaborada pelo Agente de
Polícia Federal David, o contêiner MSKU 445 417 8 22G1 embarcou aos
12.11.2018 no Porto de Navegantes/SC, no navio MSC ARICA, com
destino ao Porto de Antuérpia/Bélgica, tendo como exportadora a
empresa Venturi & Cia EIRELI. Segundo o relato do agente, a carga
teria sido entregue no destino sem intercorrências (nesse sentido,
confiram-se os ID’s 34588188, 34588176 e 34588184).

 

Especificamente no vídeo VID_20181106_112129 é possível
visualizar cinco (5) homens, além do próprio narrador, trabalhando
na ocultação do entorpecente em meio a uma carga lícita de ardósia.
Tal arquivo permite a visualização, outrossim, do caminhão-baú de 

 estacionado no local, placa FVS5787 o mesmo que foi apreendido no
 (Laudo nºflagrante ocorrido no Guarujá/SP, em 20.02.2019

119/2019-NUTEC/DPF/STS/SP), revelando que, de fato, os eventos
encontram-se associados.

 

De acordo com os levantamentos realizados pelo policial
federal, essa operação ilícita é semelhante a outra que resultou na

  escondida em meio a uma cargaapreensão de meia tonelada de cocaína
lícita de pedras de ardósia, no porto de Navegantes/SC, conforme
reportagem registrada em 02.04.2019 (colacionada no corpo da
Informação Policial de ID 29614851 – pág. 13/53).

 

Ademais, dentre as fotos associadas ao evento, uma parece
indicar a quantidade de droga ocultada em meio a carga lícita.
Trata-se de uma anotação feita a mão com referência a quatro
paletes, e a inscrição de um número ao lado de cada um, ao que tudo
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indica a quantidade de tabletes que foram embarcados. Somados esses
números chega-se ao total de  acondicionados neste768 Kg de cocaína
contêiner.

 

 2.2.5 EVENTO 05 – contêiner CXRU141431 4 45R1.

 

Conforme exposto na informação policial antes referida, o
contêiner embarcou aos 05.12.2018 no Porto de Paranaguá, no navio
UASC UMM QASR, com destino ao Porto de Poti/Georgia, com carga de
partes de frango congelado, tendo como exportadora a empresa PRIME
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, mesma empresa do
“Evento 3”. De acordo com os dados obtidos, a carga teria sido
entregue no destino sem intercorrências (Nesse sentido, confiram-se
os ID’s 34588188, 34588177 e 34588185).

 

Pelos vídeos que compõe esse evento é possível observar o
processo de fechamento e lacração de um contêiner já contaminado
com o entorpecente. Apesar de encontrar uma certa dificuldade para
lacrar e fechar essa unidade de carga, o grupo consegue, ao final,
concluir a empreitada criminosa.

 

A revelar a associação entre os eventos gravados, chamo
atenção para a oitiva do consultor da exportadora PRIME IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA (ID 21632815 dos Autos nº
5006671-86.2019.403.6104 – pág. 91/92), o qual confirmou que as
exportações referentes ao contêiner TTNU8149452 (Evento 3) e
contêiner CXRU1414314 (Evento 5) foram ambas intermediadas por
EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO, pessoa apontada como integrante da
organização criminosa sob enfoque e denunciado originalmente nestes
autos.

 

Em relação a este evento não existe elemento algum capaz
de indicar a quantidade de droga embarcada.

 

 2.2.6 EVENTO 06 – contêiner HASU 4543717 45G1.
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Segundo as informações policiais, este contêiner
embarcou no Porto de Paranaguá-PR, no dia 07.12.2018, com destino
ao Porto de Antuérpia/Bélgica, contendo em seu interior 1.264 kg

 ocultos em meio à carga lícita de madeira serrada,de cocaína
tendo como importadora a empresa Indústria, Comércio e Exportação
de Madeiras Colmar LTDA (confiram-se os ID’s 34588188, 34588178 e
34588186).

 

De acordo com a imagem de um documento captado pelas
imagens, o caminhão utilizado para o transporte desse contêiner

.foi o de placa ATG 5950, reboque ACY 5331, o mesmo do “Evento 1”
No vídeo 20181203_131728 é possível observar um caminhão-baú
contendo um fundo falso, que o narrador afirma possuir 1.264

. É possível também verificar diversos tabletespeças de cocaína
com uma espécie de logomarca – uma barra de ouro com a inscrição

 -.“GOLD 9999”

 

Conforme relatado nas reportagens colacionadas no bojo
da Informação Policial, esse logotipo “GOLD 9999” já foi
encontrado em outras apreensões realizadas na Baixada Santista
como, por exemplo, em janeiro de 2019, na cidade de Cubatão-SP,
oportunidade em que foram presos cinco (5) indivíduos que estavam
preparando o entorpecente para ser embarcado em navio com destino
ao exterior, valendo-se de bolsas impermeáveis semelhantes
àquelas encontradas no flagrante registrado em Guarujá-SP no dia
20.02.2019.

 

Por fim, segundo levantamentos realizados pela Polícia
Federal, o referido contêiner foi “sequestrado” no destino, ou
seja, foi roubado/furtado logo que descarregado o navio, levando
as Autoridades concluírem que a operação foi orquestrada desde a
origem (embarque no Brasil) em razão da velocidade com que o
contêiner foi subtraído no Porto Belga.
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2.2.7 – CONCLUSÃO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE DAS AÇÕES
APERFEIÇOADAS AO ART. 33, , DA LEI 11.343/2006.CAPUT

 

Diante de todo o exposto, é possível afirmar, sem qualquer
margem de dúvida, que a materialidade dos sete (7) delitos
descritos na denúncia encontra-se comprovada de forma categórica e
definitiva pelos elementos probatórios antes apontados. Desse modo,
passo ao exame da prova da autoria com relação a cada um dos réus.

 

3. DA AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, 
 DA LEI 11.343/2006.CAPUT,

 

3.1. RODRIGO ALVES DOS SANTOS.

 

 foi reconhecido nas filmagens queRODRIGO ALVES DOS SANTOS
envolveram o armazenamento do entorpecente durante os eventos 04 e

.05

 

No que toca especificamente ao , o acusado foievento 04
identificado em dois arquivos de vídeo (VID_20181106_112129 e
VID_20181106_144443), participando ativamente da ocultação dos 768

, inserida nokg de cocaína em meio à carga lícita de ardósia
contêiner MSKU 4454178 22G1, que foi posteriormente embarcado no
navio MSC ARICA, com destino ao Porto de Antuérpia/Bélgica.

 

A corroborar essa constatação, chamo atenção para as
imagens reproduzidas na Informação Policial de ID 29614851 – pág.
29 que mostram as características físicas da pessoa filmada no

, contrastando-a com a fotografia extraída do sistema deevento 04
passaporte da Polícia Federal  o que permitiu aos agentes,
reconhecerem, com segurança, o denunciado .RODRIGO ALVES DOS SANTOS
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Quanto ao ,  identificadoevento 05 RODRIGO ALVES DOS SANTOS
no vídeo 20181114_002158, auxiliando no fechamento da unidade de

, posicionada sobre o reboque de placas DHD7045carga nº CXRU1414314
e posteriormente embarcada no navio UASC UMM QASR, com destino ao
Porto de Antuérpia/Bélgica.

 

Conforme pontuado pelo Ministério Público Federal, RODRIGO
  ao lado de EDER SANTOS DAALVES DOS SANTOS aparece nas filmagens

SILVA (condenado nos autos da ação penal principal nº
0000334-69.2019.403.6104) e  (cuja condutaMARIO MARCIO DA SILVA
será examinada no próximo tópico), mais precisamente aos 02min15seg
, tentando fechar a porta do contêiner já contaminado com o

.entorpecente

 

A solidificar essa inferência, confiram-se as imagens
reproduzidas na Informação Policial de ID 29614851 – pág. 33/35,

 nas quais é possível distinguir diversas características físicas do
, correlacionando-ocorréu, inclusive uma tatuagem na perna direita

à mesma pessoa que aparece nas filmagens do evento 04 e na foto do
passaporte obtida pela Polícia Federal.

 

Oportuno destacar, ainda, que em diversos momentos da
filmagem, a pessoa identificada como EDER SANTOS DA SILVA chama 

 de  o que permitiu aosRODRIGO ALVES DOS SANTOS “formiguinha”,
agentes correlacionar essa alcunha ao acusado (aos 00:34 segundos,
00:43 segundos e 00:52 segundos).

 

Note-se, outrossim, que, no conjunto de vídeos
relacionados ao  é possível visualizar a  da“evento 03”, nota fiscal
carga de frango congelado manuseada pelo grupo criminoso, onde
foram feitos “buracos” para inserção dos tabletes de entorpecente,
posteriormente embarcada no navio MSC ADELAIDE, com destino ao
Porto de Valência/Espanha (confira-se  – pág. 21/24).ID 29614851

 

Esse fato é importante porque o conjunto caminhão/reboque
indicado no aventado documento e utilizado para transportar o

Num. 43486384 - Pág. 54

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



contêiner ao Porto de Santos/SP foi o de ,placas MLW8704/QJJ2171
registrado justamente em nome do acusado .RODRIGO ALVES DOS SANTOS

 

Apesar de não ter sido possível constatar a participação
efetiva de  nas ações de tráfico que compõem o , oRODRIGO evento 03
surgimento de sua carreta nesse episódio é um forte indicativo de
que todos os eventos estão associados entre si, bem como de que a
pessoa que aparece nas filmagens que compõem os eventos 04 e 05 é

.realmente o acusado

 

Nesse sentido, foram ouvidos em Juízo os Agentes de
Polícia Federal responsáveis pela elaboração da Informação Policial
sob enfoque.

 

Com efeito, o policial federal David Martins de Araújo
Junior relatou:

 

“Que a identificação de RODRIGO foi realizada visualmente por Agentes
Policiais, por meio das características físicas do acusado, que permitem
identificar a imagem dele e as tatuagens que ele possui. Que esse
reconhecimento é possível não somente pela visualização de suas imagens
nos vídeos, mas também pelas marcas características que ele possui no
corpo, como tatuagem na perna, biofísico, e outras marcas que o
individualizam (...). Que MARIO MARCIO aparece nas filmagens ao lado de
EDER e RODRIGO.”

 

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

 

“Que o depoente analisou as imagens extraídas dos celulares apreendidos
no flagrante realizado em Guarujá-SP. Que nos vídeos é possível
visualizar RODRIGO, conhecido como FORMIGUINHA. Que foi realizado o
reconhecimento visual do RODRIGO, mediante a comparação de imagens.”.
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No mesmo sentido, foram as declarações da Delegada de
Polícia Federal, Dra. Fabiana Salgado Lopes:

 

“Que em relação aos vídeos e imagens encontrados nos celulares
apreendidos no flagrante realizado em Guarujá-SP, o reconhecimento dos
acusados foi realizado por Agentes Policiais. Que RODRIGO ALVES DOS
SANTOS foi identificado em dois Eventos nas filmagens extraídas dos
celulares apreendidos em Guarujá-SP. Que um dos Eventos se refere à
carga de ardósia, no qual ele aparece claramente nos vídeos e é chamado
de FORMIGUINHA pelo narrador do vídeo. Que nesse Evento também é
visualizado o caminhão que foi apreendido com MÁRIO MÁRCIO no flagrante
registrado em Guarujá-SP. Que RODRIGO aparece nas imagens de outro
Evento, no qual estão fechando um contêiner com carga de carne
congelada, já contaminada com cocaína. Que os acusados encontram uma
certa dificuldade para fechar o contêiner e nas imagens aparece os
acusados RODRIGO, EDER, ANDRE LUIS e MARIO MARCIO. Que nesse vídeo
RODRIGO é chamado de FORMIGUINHA.”.

 

Quanto às alegações defensivas no sentido de que o
reconhecimento efetuado pelos Agentes de Polícia Federal seria
nulo, diante da inexistência de laudo pericial técnico e
inobservância das formalidades previstas pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, importa salientar que a ausência de auto
pormenorizado de reconhecimento ou exame prosopográfico, no caso,
não desqualifica o reconhecimento facial efetuado pelos Agentes de
Polícia Federal.

 

Isto porque o artigo suscitado pela defesa de RODRIGO
versa sobre o reconhecimento de pessoas realizado por meio de
testemunhas visuais e não sobre o reconhecimento de indivíduos
através de imagens e vídeos. Em outros prisma, porque não existe
previsão legal tornando indispensável a elaboração de perícia
prosopográfica sobre imagens ou vídeos que tenham registrado
suposta participação de alguém durante a prática de ilícito penal,
como se verificou na espécie.

 

Convém registrar, ainda, que a possibilidade de
materialização de um meio de prova não desqualifica os demais,
quando também se mostrarem aptos ao alcance da mesma finalidade. Em
outras palavras, a ausência de exame prosopográfico, ou
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inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, não tem o condão de contaminar o processo,
notadamente quando presentes outros meios de prova de que se possa
valer o julgador para formar a sua convicção, como ocorre no caso.

 

Nesse sentido, impende salientar que o Código de Processo
Penal, atento ao princípio da busca pela verdade real, não
apresenta um rol taxativo de todos os meios de prova lícitos. De
fato, as provas disciplinadas entre os artigos 158 a 250 do Código
de Processo Penal são apenas aquelas típicas ou nominadas. Mas,
além delas, também existem os meios de prova atípicos ou
inominados, que são aqueles não previstos em lei, incluindo-se
nesse grupo, por certo, o reconhecimento de pessoas através de
vídeos e imagens.

 

De todo modo, é importante salientar que o deferimento da
prova pericial está condicionado à avaliação de sua conveniência,
cabendo ao julgador aferir, em cada caso, dentro da esfera de
discricionariedade, a real necessidade da medida para a formação de
sua convicção, sendo certo que a defesa não demonstrou qualquer
indicativo de que o reconhecimento efetuado pelos Agentes de
Polícia Federal estava baseado em premissas falsas, isto é, que as
imagens usadas como parâmetro não pertenciam de fato a RODRIGO

.ALVES DOS SANTOS

 

Nessa perspectiva, entendo que os seguintes acórdãos de
lavra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região se amoldam com exatidão ao caso em
exame:

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de
reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas
a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo

Num. 43486384 - Pág. 57

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando
ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa,
pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao
afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito.
O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado
que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu
identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório
e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu
favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com
a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias,
"não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência,
embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias
mencionadas".

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido,
seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas,
procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp
1631690/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
23.06.2020, DJe 29.06.2020)

 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONTRA OS CORREIOS. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO AFASTADA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA.
AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE
MANTIDA NO MÍNIMO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA APLICADA. CAUSA DE
AUMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE VALORES INAPLICÁVEL. EMPREGO DE ARMA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL ALTERADO
DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento do réu afastada. O artigo
226, do Código de Processo Penal possui caráter recomendatório. Sua
inobservância não gera a nulidade do ato. Além disso, no caso, não foi

.verificada qualquer irregularidade no ato de reconhecimento

2.  Materialidade incontroversa.

3. Autoria inconteste.

(...)” (TRF3, Apelação Criminal 72716/SP, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes,
Quinta Turma, DJ 05.03.2018, e-DJF3 13.03.2018)

 

Diante do exposto, estando comprovada à saciedade a
materialidade e a autoria delitiva em relação a RODRIGO ALVES DOS
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, de rigor sua condenação nas penas do art. 33, , c.c.SANTOS caput
art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, .por duas vezes

 

3.2. MÁRIO MÁRCIO DA SILVA.

 

De início, cumpre esclarecer que  jáMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
foi condenado nas penas do art. 33, , c.c. art. 40, inciso I,caput
ambos da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal nº
0000160-60.2019.403.6104, em razão dos fatos que deram origem ao
flagrante levado a efeito na Rua Professor Noé de Azevedo, n° 77,
bairro Tortuga – Enseada, Guarujá/SP, em 20.02.2019.

 

Conforme descrição fática contida na denúncia, os fatos
ora atribuídos ao acusado se referem ao denominado , no“evento 05”
qual o Grupo Criminoso contamina com cocaína o contêiner nº
CXRU1414314, embarcado no navio UASC UMM QASR, tendo como destino
Porto de Antuérpia/Bélgica.

 

Nesse evento,  aparece ao lado dosMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
denunciados ÉDER SANTOS DA SILVA e RODRIGO ALVES DOS SANTOS,
tentando fechar a porta do contêiner já contaminado com o
entorpecente, mais precisamente nos arquivos de vídeo
20181114_002158 e 20181114_001652.

 

As características físicas e outros detalhes corporais da
pessoa que aparece nas imagens, tal como uma cicatriz no braço
esquerdo, foram comparados com as do acusado, conforme fotografias
tiradas no momento de sua prisão em flagrante no Guarujá-SP,
permitindo a exata identificação de MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
(confiram-se imagens reproduzidas na informação policial de ID

 – pág. 13/53)29614851 .

 

Ainda, no arquivo 20181114_002158 é possível escutar
alguém dizer: “tem que subir lá de novo para limpar”; logo depois
outra pessoa diz “vai AZULÃO...calça ele aqui AZULÃO.” De acordo
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com as informações exaradas pela Polícia Federal,  seria“AZULÃO”
justamente a alcunha do denunciado  que éMÁRIO MÁRCIO DA SILVA,
conhecido dentro do Grupo Criminoso como , em decorrência do“AZUL”
seu antigo emprego como sargento da Polícia Militar do Estado de
Mato Grosso do Sul, cuja farda é azul (confira-se informação ID

 – pág. 65).29614852

 

Além disso, é preciso destacar que o caminhão-baú
conduzido pelo denunciado e apreendido durante o flagrante
registrado no Guarujá-SP (VW EXPRESS 2, placa FVS5787) aparece em

 referentes ao , notadamente nosalgumas imagens e vídeos “evento 04”
arquivos IMG_20181106_112114 e IMG_20181106_112118, o que indica a
associação entre os dois eventos e corrobora a inferência no
sentido da participação de  nas açõesMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
capituladas no “evento 05”.

 

Não se pode ignorar, ademais, que tais arquivos de mídia
foram extraídos de aparelhos celulares encontrados no imóvel
situado na Rua Florença, n° 34, Guarujá/SP, local de onde partiu o
caminhão conduzido por , segundo informaçõesMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
obtidas no momento do flagrante pelos agentes da Polícia Federal.
Mais um forte indicativo de que, de fato, a pessoa que aparece nas
imagens e vídeos é realmente o acusado .MARIO MARCIO DA SILVA

 

Nesse sentido, foram ouvidos em Juízo os Agentes de
Polícia Federal subscritores da mencionada informação policial de 

 – pág. 13/53 e responsáveis pelo reconhecimento doID 29614851
acusado.

 

Com efeito, o Agente De Polícia Federal David Martins de
Araújo Junior relatou:

 

“Que MARIO MARCIO aparece nas filmagens ao lado de EDER e RODRIGO. Que
MARIO MARCIO aparece nas filmagens de um dos Eventos, ajudando EDER a
fechar o contêiner já contaminado com cocaína. Que MARIO MARCIO aparece
no Evento 5 dos Relatórios Policiais. Que MARIO MARCIO foi visualizado
em filmagem ao lado de EDER, pessoa próxima a KARINE e MARCELO. Que o
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caminhão que MARIO MARCIO dirigia no dia do flagrante também foi
visualizado nas imagens extraídas dos celulares. Que MARIO MARCIO foi
visualmente identificado, em razão de suas características físicas e
inclusive por marcas que o acusado detém. Que MARIO MARCIO possui uma
cicatriz característica no braço, que permite sua perfeita
identificação. Que a cicatriz é visível na filmagem. Que o
reconhecimento de MARIO MARCIO nas filmagens consta da Informação
Policial.”

 

Ao seu turno, o Agente de Polícia Federal Carlos Dário de
Oliveira afirmou:

 

“Que MARIO MARCIO foi identificado nas filmagens dos celulares
apreendidos no flagrante ocorrido em Guarujá-SP. Que MARIO MARCIO foi
reconhecido nos vídeos através da comparação visual entre as fotos dele
e as imagens que aparecem claramente no vídeo. Que o conjunto de imagens
e vídeos extraídos dos celulares permite identificar os acusados e
visualizar a cocaína oculta em meio às cargas lícitas.”.

 

No mesmo diapasão foram as declarações da Delegada de
Polícia Federal que presidiu as investigações, Dra. Fabiana Salgado
Lopes. Confira-se:

 

“Que a partir da prisão em flagrante de MARIO MARCIO foram apreendidos
os documentos e celulares de onde foram extraídos os vídeos que
demonstram a contaminação de cargas lícitas com entorpecentes, o que o
liga à Organização Criminosa. Que MARIO MARCIO também aparece nas
imagens de um Evento no qual estão fechando um contêiner com carga de
carne congelada, já contaminada com cocaína. Que nesse Evento MARIO
MARCIO aparece nos vídeos com RODRIGO (FORMIGUINHA), EDER, ANDRE LUIS e
MARIO MARCIO.”

 

É certo que durante seu interrogatório, MÁRIO MÁRCIO DA
 negou ser sua a imagem extraída dos vídeos ora analisados.SILVA

Entretanto, sua negativa restou isolada nos autos, considerando que
não apresentou nenhum álibi ou justificativa plausível para
contradizer os fartos elementos de prova que o ligam ao tráfico de
entorpecentes.
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Importa salientar que, a despeito das alegações
defensivas, a ausência de perícia prosopográfica no caso não
desqualifica o reconhecimento facial efetuado pelos Agentes de
Polícia Federal, conforme antes consignado quando da análise da
autoria em relação a . Isso porque a possibilidade deRODRIGO
materialização de um meio de prova não desqualifica os demais,
quando também se mostrarem aptos ao alcance da mesma finalidade.

 

Nesse sentido, impende mais uma vez salientar que o Código
de Processo Penal, atento ao princípio da busca pela verdade real,
não veicula rol taxativo de todos os meios de prova lícitos. Muito
pelo contrário, as provas disciplinadas nos artigos 158 a 250 do
Código de Processo Penal são apenas aquelas típicas ou nominadas.
Entretanto, além delas, também existem os meios de prova atípicos
ou inominados, que são aqueles não previstos em lei.

 

Nesse trilhar, diversamente do que foi sustentado pela
Defesa, o mero reconhecimento facial do acusado efetuado por
agentes policiais não torna a prova produzida ilícita, mesmo poque
não existe previsão legal tornando indispensável a elaboração de
exame prosopográfico sobre imagens ou vídeos que tenham registrado
suposta participação de uma pessoa em um ilícito penal, como
verificado na espécie.

 

Ademais, ao que parece, a realização de perícia para
identificação do acusado  se apresentouMARIO MARCIO DA SILVA
despicienda, uma vez que pelo simples comparativo entre as imagens,
é possível confirmar que o acusado realmente esteve presente na
operação ilícita registrada nos vídeos que compõe o denominado 

.“evento 05”

 

E aqui chamo atenção para o fato de que tal reconhecimento
não foi efetuado somente pelos Agentes de Polícia Federal, mas
também por este próprio Magistrado ao apreciar e analisar
detidamente as imagens extraídas dos celulares apreendidos,
comparando-as com a fotografia feita no momento da prisão em
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flagrante de  e, , com asMÁRIO MÁRCIO DA SILVA principalmente
imagens transmitidas durante as audiências de instrução e
julgamento, sobretudo durante o interrogatório.

 

Dessa forma, estando devidamente comprovada a
materialidade e autoria delitiva, de rigor a condenação de MÁRIO

 nas penas do art. 33, , c.c. art. 40, incisoMÁRCIO DA SILVA caput
I, ambos da Lei nº 11.343/2006, .uma única vez

 

3.3. WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO.

 

Em relação a , registro não ter vislumbrado nosWANDERLEY
autos qualquer elemento indicativo de que ele tenha participado,
ainda que indiretamente, de qualquer um dos eventos narrados pelo
Ministério Público Federal na peça inicial.

 

Apesar do arcabouço probatório ser vasto no que se refere
à sua atuação dentro da organização criminosa e, inclusive, em
outros episódios de traficância que são investigados/processados em
outras unidades judiciárias, não foi possível identificar um único
elemento probatório, seja uma imagem ou documento, que permita
firmar a conclusão no sentido de que  participouWANDERLEY
efetivamente de qualquer uma das sete ações relacionadas a tráfico
de entorpecentes objeto da denúncia.

 

Assim, na forma do preconizado pelo art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal, de rigor a  de absolvição WANDERLEY

 da imputada prática de conduta amoldada ao art.ALMEIDA CONCEIÇÃO
33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.caput

 

3.4. JANONE PRADO e DAMARIS ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE.

 

Consoante descrição fática contida na denúncia, os fatos
ora imputados aos acusados  e JANONE PRADO DAMARIS ALMEIDA DOS
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 se referem ao flagrante-delito registrado na RuaSANTOS ANDRADE
Professor Noé de Azevedo, n° 77, Enseada, Guarujá/SP, em
20.02.2019, quando foram apreendidos , dentro968,69 kg de cocaína
do caminhão-baú conduzido por  (condenado porMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
estes fatos nos autos da ação penal nº 0000160-60.2019.403.6104), e
no interior da residência de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
(condenado em primeira instância nos autos da ação penal nº
5003413-34.2020.4.03.6104).

 

No interior do aludido 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, acondicionamento e
remessa ao exterior de entorpecentes por via marítima: máquinas
embaladoras a vácuo, bolsas impermeáveis, botes infláveis, ,boias
balões de gás, malotes, coletes salva-vidas, sinalizadores,
petrechos para embalagens, dentre outros (ID  – pág.29614851
98/111).

 

Nesse trilhar, cabe sublinhar que, de acordo com a
imputação feita pelo órgão acusador, os corréus  e JANONE DAMARIS
teriam sido justamente as pessoas responsáveis pela aquisição de

 (máquinas embaladoras a vácuo, bolsastodo esse equipamento
impermeáveis, botes infláveis, , balões de gás, malotes,boias
coletes salva-vidas e outros), conforme análise do material

 e reproduzida na informaçãoapreendido na residência dos acusados
policial acostada sob os  (pág. 23/102); ID’s 29614508 29614505
(pág. 01/21);  (pág. 47/65) e  (pág. 01/22).29614509 29614508

 

A propósito, é oportuno registrar que o material
apreendido na residência do casal quando da deflagração da
operação, situada na Rua Eredes Serpa, nº 90, bairro Cordeiro,
Itajaí/SC, será objeto de análise mais detida no próximo tópico
desta sentença. Em todo caso, chamo atenção para o caderno Credeal

, arrolado como “item 10” no autocom a inscrição “HAPPY” na capa
circunstanciado de busca e arrecadação e “item 01” no auto de
apreensão (  - pág. 15/26).ID 29614532
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Tal caderno, retratado pelos agentes de Polícia Federal
como um verdadeiro instrumento de contabilização do tráfico, possui
anotações referentes à distribuição do dinheiro oriundo da prática
criminosa entre os diversos membros do grupo, bem como registros
sobre a compra de vários itens utilizados para o desenvolvimento da
traficância, tais como sinalizadores, , cordas, redes, etc.boias
(confira-se  – pág. 62/73).ID 29614508

 

Nesse contexto, destaca-se a anotação com data de
 (16.02.2018 no que se refere à aquisição de 15 (quinze) boias ID

 – pág. 68). Isso porque, ao analisar as fotos das boias29614508
apreendidas juntamente com os 968 Kg de cocaína na Rua Noé de
Azevedo, nº 77, Guarujá/SP, o agente subscritor da informação
policial referenciada identificou o código individualizador do

 (confira-se  – pág. 60).produto ID 29614508

 

De posse dessa informação, e sabendo o nome do
estabelecimento que vendeu as boias - obtido através de pesquisa
pela , internet - o policial obteve a nota fiscal eletrônica de

, com a indicação do mesmo códigoaquisição dos produtos
individualizador registrado nas boias apreendidas no Guarujá/SP
(2600001), o nome do comprador (“ ), a quantidadeDAMARIS DE ALMEIDA”
de boias adquiridas (15) e a data de aquisição (16.02.2018),
frise-se, mesma quantidade e data indicadas no caderno “HAPPY”
(confira-se  – pág. 68 e 70/71).ID 29614508

 

Como se não bastasse, nas anotações constantes no aventado
caderno, foram arrolados, outrossim, diversos equipamentos
relacionados ao tráfico internacional de drogas, destacando-se
dentre eles as  , itens essesanotações referentes a “sinalizadores”
que também foram apreendidos no flagrante realizado no Guarujá/SP
(ID  – pág. 67).29614508

 

Tais constatações foram corroboradas em Juízo pelo
depoimento prestado da Delegada de Polícia Federal Fabiana Salgado
Lopes. Confira-se:
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“Que DAMARIS foi a responsável pela aquisição das boias (botes
infláveis) que foram apreendidas no flagrante realizado em Guarujá-SP,
no imóvel da Rua Noé de Azevedo, que resultou na prisão de MARIO MARCIO,
o que os vincula ao flagranteado. Que na residência de DAMARIS e JANONE
foi apreendido um caderno com a inscrição HAPPY contendo anotações sobre
a compra de equipamentos utilizados para o tráfico e contabilidade do
tráfico, com indicação de distribuição de valores altíssimos entre os
integrantes do Grupo Criminoso, especialmente à MARCELO, KARINE,
FORMIGUINHA (RODRIGO) e outras pessoas que não foram denunciadas nesta
ação penal. Que a constatação de que DAMARIS foi a responsável pela
compra das boias apreendidas no flagrante realizado em Guarujá-SP,
quando da prisão em flagrante de MÁRIO MÁRCIO, advém do laudo pericial
realizado sobre as boias, que indicaram o número de série do produto.
Que nas buscas realizadas nos imóveis do casal foram encontradas
anotações referentes à compra dessas 15 boias. Que foi verificada a nota
fiscal da compra dessas boias, contendo o mesmo número de série/código
do produto das boias apreendidas em Guarujá-SP, estando a compra
registrada em nome de DAMARIS. Que em algum dos cadernos apreendidos na
residência de JANONE e DAMARIS estava a anotação sobre a compra das
boias encontradas em Guarujá-SP. Que a identificação da aquisição das
boias por DAMARIS foi realizada pela análise da Nota Fiscal em nome e
CPF de DAMARIS. Que se outra pessoa tivesse comprado as boias
utilizando-se do CPF de DAMARIS, certamente não teriam sido encontradas
anotações em cadernos sobre as mesmas boias na residência de DAMARIS e
JANONE.”

 

Ao seu turno, o Agente de Polícia Federal David Martins
Araújo esclareceu:

 

“Que nesse caderno HAPPY também havia anotações sobre materiais
diversos: boias, sinalizadores, cordas, bolsas, produtos que são
comumente utilizados para esse tipo de tráfico internacional na
modalidade ripon/ripoff. Que na residência de JANONE e DAMARIS foi
apreendido um caderno que indicava a compra de 15 boias no dia
16.02.2018. Que no flagrante realizado em Guarujá-SP, na Rua Noé de
Azevedo, foram encontradas boias. Que essas boias foram identificadas
pelo código de produto e, em pesquisas de campo foi possível identificar
a chave da Nota Fiscal Eletrônica da compra dessas boias. Que a Nota
Fiscal Eletrônica indica que a compra foi realizada no dia 16.02.2018,
registrada em nome da acusada DAMARIS como compradora. Que com essa
operação policial foi possível constatar que DAMARIS e JANONE estão
relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes flagranteado no
dia 20.02.2019, em Guarujá-SP. Que o caderno HAPPY também continha
informações sobre a aquisição de sinalizadores marítimos, sendo que no
flagrante realizado em Guarujá-SP foram encontrados os mesmos
sinalizadores marítimos. Que JANONE foi acompanhado no dia em que
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comprou uma máquina a vácuo similar à que foi apreendida em Guarujá-SP.
Que o flagrante em Guarujá-SP está ligado às boias adquiridas por
DAMARIS, assim como as anotações de itens que também foram apreendidos
na casa em Guarujá-SP.”

 

No mesmo sentido, se pronunciou o Agente de Polícia
Federal Carlos Dário Almeida de Oliveira:

 

“Que no flagrante de Guarujá-SP foram apreendidas algumas boias que
foram compradas por DAMARIS, inclusive na casa de DAMARIS e JANONE foram
apreendidos registros da compra dessas boias na mesma data que consta da
nota fiscal. Que foi constatado vínculo de DAMARIS com o flagrante
ocorrido em Guarujá-SP, na Rua Noé de Azevedo, onde foi preso MARIO
MARCIO, pois as boias encontradas no imóvel foram compradas por DAMARIS.
Que essa conclusão de que as boias foram adquiridas por JANONE e DAMARIS
advém da análise do código de produto, que permitiu a identificação da
nota fiscal que estava registrada em nome de DAMARIS, como compradora.
Que na residência de JANONE e DAMARIS também foi encontrado o registro
da compra das boias. Que esse Grupo Criminoso já é conhecido na Bahia
desde 2009. Que, relativamente à compra das boias realizadas por
DAMARIS, foi identificado o código específico da compra e venda
realizada por DAMARIS. Que, no material apreendido na casa de JANONE e
DAMARIS, havia uma anotação indicando a aquisição de 15 boias na mesma
data inserida na nota fiscal em nome de DAMARIS. Que no caderno
apreendido na residência de JANONE e DAMARIS também havia a indicação da
aquisição de sinalizadores, e no flagrante em Guarujá-SP também foram
encontrados sinalizadores.”

 

Comprovado, portanto, que o material apreendido durante o
flagrante levado a efeito no Guarujá/SP foi adquirido, de fato, por

, anoto que a participação de DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
 no delito restou evidenciada no fato de que aJANONE PRADO

aquisição das boias foi contabilizada em registro de atividades
criminosas apreendido na residência do acusado, havendo elementos
suficientes nos autos a indicar ser ele a pessoa responsável pela
manutenção dessa contabilidade, conforme será melhor explorado no
próximo tópico.

 

É preciso mencionar que, na oportunidade em que foram
ouvidos em Juízo,  e  negaram ter conhecimento sobre oJANONE DAMARIS
aventado caderno “HAPPY”. Ambos negaram também terem adquirido as
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boias registradas nessa brochura. A defesa, inclusive, mencionou
que tal prova seria de pouca ou nenhuma valia ante a ausência de
exame grafotécnico no material apreendido.

 

Em que pese tais alegações, registro que tal caderno foi
, não tendo sidoapreendido no interior da residência do casal

apontado pela defesa qualquer motivo que justificasse sua presença
naquele local. Note-se que o simples fato de ter sido apreendido
dentro da casa dos acusados e em meio a seus pertences é capaz de
gerar presunção relativa de que tal material, de fato, lhes
pertencia. Não se pode olvidar, ainda, que a nota fiscal das boias

 da própria .foi emitida em nome DAMARIS

 

Os acusados, contudo, se limitaram a negar a posse do
caderno e a compra das boias. A defesa, por sua vez, não apresentou
qualquer prova que pudesse afastar a presunção gerada pela
apreensão do caderno, cabendo aqui sublinhar que ele foi localizado

 no interior da residência do casal (  -no dia 27.08.2019 ID 29614532
pág. 15/26) , no terreno situado nos fundos doe não no dia seguinte
mesmo imóvel (  – pág. 34). Anoto que não foi apresentadaID 29614511
contraprova que pudesse afastar o que foi atestado documentalmente
pela nota fiscal antes mencionada.

 

Diante desses fatos, de rigor a conclusão no sentido de
que o aventado , ,  a  e caderno “HAPPY” de fato pertencia JANONE

 e de que as  foram por eles adquiridas, cabendoDAMARIS boias
salientar que a aquisição das boias e demais petrechos de embalagem
e remessa de droga registrados na brochura em questão possui um
caráter instrumental para o cometimento do crime de tráfico, já que
tais objetos foram apreendidos no mesmo local e contexto-fático do
entorpecente, não havendo como dissociar uma conduta da outra.

 

Aliás, conforme muito pontuado pelo Ministério Público
Federal, é imperioso, neste caso, que o crime de tráfico de drogas
seja examinado em conjunto com o massivo arcabouço probatório afeto
ao crime de associação para o tráfico, que liga o casal à
organização criminosa e revela as funções exercidas por cada um
deles dentro do grupo criminoso.
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Assim, diante da comprovação da contribuição direta dos
acusados para consecução das ações de traficância envolvendo os 968

 apreendidos na Rua Noé de Azevedo, nº 77, Guarujá/SP,Kg de cocaína
de rigor a  de  e condenação JANONE PRADO DAMARIS DE ALMEIDA DOS

 nas penas do art. 33, , c.c. art. 40, inciso I,SANTOS ANDRADE caput
ambos da Lei nº 11.343/2006, .uma única vez

 

4. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO A JANONE PRADO e DAMARIS DE
ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE.

 

Conforme consignado quando da análise da materialidade dos
crimes de tráfico capitulados na denúncia, há diversos elementos de
prova aptos a demonstrar, , a existência de um vínculoprima facie
associativo estável e permanente entre as pessoas relacionadas aos
7 (sete) eventos narrados pelo  Federal e o envolvimentoParquet
direto delas com uma organização criminosa fortemente estruturada e
ordenada, responsável pela operacionalização de envios de
substâncias entorpecentes ao exterior.

 

A conexão dessas pessoas com o aventado grupo se torna
ainda mais manifesta pela quantidade de droga manuseada, pelo
número de agentes envolvidos na operação e pelo complexo e custoso
método , consistente na contaminação de cargasrip on/rip off
lícitas sem o envolvimento dos exportadores, o que demanda bastante
tempo, logística, dinheiro, maquinário, material de embalagem e
locais apropriados para realização dos trabalhos (galpões).

 

O material apreendido durante o flagrante realizado no
Guarujá/SP 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 celulares, tudo estando a indicar o
envolvimento de uma organização criminosa por trás dos crimes de
tráfico.
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Mas não somente isso. Novos elementos coligidos a partir
do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por este
Juízo permitiram aos Agentes de Polícia Federal identificarem a
estrutura e o  do grupo, os quais foram detalhados,modus operandi
dentre outras, nas  objeto dos informações policiais ID’s 29614852
(pág. 54/145) e  (pág. 01/14);  (pág. 23/102),29614851 ID’s 29614508

 (pág. 01/21),  (pág. 47/65) e  (pág.29614505 29614509 29614508
01/22);  (pág. 54/59);  (pág. 16/21); ID 29614851 ID 29614208 ID

 (pág. 45/85).29613848

 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que tal organização já
foi objeto de análise por este Juízo nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104, oportunidade em que foram escrutinadas a
autoria em relação a outros cinco integrantes da associação, dentre
eles KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO MENDES FERREIRA, apontados
líderes do grupo criminoso, conforme argumentação alinhavada na
sentença prolatada naqueles autos, que, importa ressaltar, ainda
não transitou em julgado.

 

Assim, ainda que esses dois indivíduos não figurem como
partes na presente ação penal, para melhor contextualizar algumas
provas que serão a seguir examinadas, será necessário tangenciar
alguns aspectos da participação deles e de algumas outras pessoas
dentro da organização criminosa, sem, contudo, perder de foco os
denunciados  e , cuja conduta será o objeto de análiseJANONE DAMARIS
no presente tópico.

 

Logo de início, destaco que um dos primeiros elementos
indicativos da existência de uma associação criminosa especializada
na remessa de substâncias entorpecentes ao exterior e responsável
pelo transporte da droga apreendida pela Polícia Federal no
Guarujá-SP, surgiram após a análise do material apreendido durante
o flagrante e na diligência realizada no dia seguinte na Rua
Florença, nº 34, Guarujá/SP.

 

Com efeito, dentre os documentos colhidos no imóvel de
onde partiu o caminhão conduzido por , estavamMARIO MÁRCIO DA SILVA
dois (2) documentos falsos contendo a fotografia da mesma mulher:
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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
 – pág. 178/188) confirmou a falsidade de ambos os29614854

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 (  – pág. 202/215).ID 29614854

 

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 de 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 (  – pág. 217/219 e  – pág.ID 29614854 ID 29614852
01/30).

 

Ao que consta, KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS fez uso do
documento falso em nome de Ticiane Nataly da Silva para realizar
transações financeiras e movimentação de ativos provenientes do
produto do crime, notadamente para adquirir uma casa de luxo no
Condomínio Granville localizado no Guarujá-SP (  - pág.ID’s 29614852
54/145).

 

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.
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Ocorre que, de acordo com imagens captadas na rede social
F , Ticiane é pessoa simples, que não indica deter essaacebook
quantia em dinheiro, o que leva à conclusão de que teve seus dados
utilizados por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS para realizar a operação
financeira em proveito próprio (confira-se  – pág.ID 29614851
04/05).

 

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  nos ID 23901574

 ).autos do pedido de sequestro nº 5006846-80.2019.403.6104

 

No entanto, em que pese 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  nos dias , feitos por SANDRA 14.03.2018
 e , sem comprovação de origem; um foi feito17.04.2018 15.06.2018

por Ticiane Nataly da Silva no dia 13.08.2018; e  pelaum foi feito
acusada  no dia .DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE 13.07.2018

 

De fato, 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.

 

Isso porque, ao ser ouvida pela Autoridade Policial,
SANDRA DE OLIVEIRA afirmou desconhecer Therezinha de Souza
Vasconcelos Navarro, pessoa que teria lhe vendido o imóvel no
Condomínio Granville, e em favor de quem teria realizado depósitos
que somam R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em espécie.
Inclusive, sobre o imóvel do Guarujá-SP, apesar de confirmar que se
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encontra em seu nome, não soube declinar sua exata localização e
nem esclarecer as condições de sua compra (  – pág.ID 29614534
75/76).

 

Ainda, de acordo com a informação de  (pág.ID’s 29614852
54/145) e  (pág. 01/14), ao longo do ano de 2018, SANDRA DE29614851
OLIVEIRA efetuou depósitos milionários em espécie, tendo como
favorecidos, além da Sra. Therezinha, a empresa S.O. TRANSPORTES,
constituída pelo Grupo Criminoso para dissimular as atividades de
transportes de cargas destinadas à ocultação de entorpecente com
destino ao exterior, em um total de R$ 747.500,00 (setecentos e
quarenta e sete mil e quinhentos reais), consoante dados obtidos no
Relatório de Inteligência Financeira nº 41130.2.1885.2774.

 

Ocorre que, segundo consulta feita ao sistema CNIS, SANDRA
sempre possuiu vários empregos, sendo o último deles em 2010, na
Escola Superior de Direito do Mato Grosso do Sul Ltda., como
técnica em secretariado e remuneração média de R$ 540,00, não
havendo elemento algum que possa indicar a origem de todo esse

, a não ser ovalor em espécie movimentado somente no ano de 2018
tráfico ilícito de entorpecentes.

 

No que toca a acusada DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS
 o seu vínculo com KARINE restou demonstrado por diversosANDRADE,

elementos de prova coligidos no decorrer da investigação. Dentre
eles, chamo atenção para a informação de  – pág. 88/90,ID 29614508
onde referido que o veículo FZK 8781 –I/BMW X6 M, ano 2016/2017,
pertencente a , foi visto por agentes da Polícia FederalDAMARIS
sendo conduzido por SANDRA DE OLIVEIRA em vigilância realizada em
fevereiro de 2019, na cidade de Balneário Camboriú/SC.

 

Tal carro estava registrado em nome da empresa
TRANSLITORAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIREI, que tem como sócia
ostensiva a denunciada .DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
Segundo apurações da Polícia Federal, documentos apreendidos no
endereço residencial de  e  bem como na ImobiliáriaJANONE DAMARIS,
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Casa Forte mostram que esse veículo serviu de pagamento na compra
da residência localizada na Rua Eredes Serpa, nº 90, Cordeiro,

.Itajaí/SC, o atual domicílio do casal

 

Ao que consta, os acusados teriam dado início a uma cadeia
de transferências com o intuito de ocultar a aquisição do automóvel
e desvinculá-lo de seus reais proprietários (  e ).JANONE DAMARIS
Nesse sentido, conforme apurado pelos agentes policiais, o veículo
foi transferido da empresa TRANSLITORAL para Vinicius Klippel
Almeida que, por sua vez, transferiu para Victor Koprowski, para
finalmente ser entregue ao vendedor da casa comprada pelo casal
(Airton de Souza Neto).

 

Especificamente sobre a empresa TRANSLITORAL TRANSPORTE,
cabe salientar que  aDAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
constituiu em , com  e sede03.10.2018 capital social de R$ 95.400,00
na cidade de Itajaí-SC, muito embora possuísse 20 (vinte) anos de
idade à época dos fatos e se encontrasse inscrita no CadÚnico do

, consoante dados registrados na Informação PolicialGoverno Federal
de  – pág. 88/95.ID 29614852

 

Desde então,  passou a residir em uma mansão,DAMARIS
comprar carros de luxo e movimentar cifras milionárias (valores em
espécie) em seu próprio favor e em favor de terceiros, conforme
apontam os dados do COAF destacados na Informação Policial antes
mencionada.

 

Especificamente sobre essas movimentações, o COAF
destacou:

 

“Averiguamos que, as movimentações estão acima do perfil cadastrado,
depósitos de valores expressivos em espécies, além de grande parte com
indícios de fracionamento e burla e sem comprovação das origens”.
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Note-se que, apesar de a empresa TRANSLITORAL ter sido
constituída em agosto de 2018 (com um capital abaixo de R$
100.000,00), no cumprimento dos mandados de busca e apreensão
expedidos por este Juízo, a Polícia Federal conseguiu apreender
trinta e dois (32) veículos que estavam estacionados em um galpão
alugado à empresa (  – pág. 26/29).ID 29614512

 

Conforme consta da Informação Policial objeto do ID
 – pág. 83/93, a maioria desses veículos são novos (0 Km ou29614508

com menos de dois anos de aquisição) e não apresentam restrições, o
que indica que foram pagos à vista, ou seja, são quase 4 milhões de

 por uma empresa de transportereais em caminhões comprados à vista
que, conforme se demonstrará a seguir, praticamente não presta
serviços efetivos.

 

Nesse sentido, é oportuno salientar que, ainda na fase
inquisitorial, a Autoridade Policial realizou a oitiva do Sr. Pablo
Juliano Barcelos, que atuou como contador da empresa TRANSLITORAL
de outubro de 2018 a agosto de 2019 (ID 29614512 – pág. 22/23).

 

Segundo o mencionado contador, apesar de a empresa lhe
encaminhar notas fiscais relativas a compras de ativos,
especificamente caminhões e carretas, não havia, em contrapartida,

. Pontuou, ademais, que, apesara respectiva movimentação a débito
de cobrar constantemente, a empresa não lhe encaminhava os
conhecimentos de transporte e tampouco seus extratos bancários.

 

Ouvido novamente em Juízo, Pablo Juliano Barcelos
corroborou o testemunho anterior, confirmando que, sob o ponto de
vista contábil, a empresa TRANSLITORAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO não
apresentava movimentação compatível com a prestação de serviços de

, sendo evidente que a empresa tinha por finalidadetransportes
muito mais a aquisição de bens do que a prestação de serviços:

 

“Que o depoente possui um Escritório de Contabilidade em Itajaí-SC e foi
contador da empresa TRANSLITORAL, e participou do processo de abertura,
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em outubro de 2018. Que foi contratado por JANONE PRADO. Que a empresa
foi aberta com sede na BR 101, nª 8.501, Km 121, galpão 08, bairro São
Vicente, Itajaí-SC. Que o objeto da empresa era o transporte
intermunicipal e interestadual de cargas. Que JANONE era o proprietário
da empresa, pois sempre tratava com ele sobre questões financeiras da
empresa. Que conversou algumas vezes com DAMARIS e com outra pessoa,
quando eles resolveram trocar o contador. Que sobre valores somente
tratava com JANONE, e algumas vezes com DAMARIS quando não encontrava
JANONE. Que, em geral, a empresa do depoente encaminhava a guia de
impostos e outros documentos por e-mail para a empresa. Que permaneceu
como contador da empresa até mais ou menos um mês antes da operação
policial realizada sobre a empresa. Que, relativamente à empresa
TRANSLITORAL, a maior parte dos serviços prestados referia-se às
despesas com funcionários, contratação, demissão e documentos de RH.
Que, relativamente às notas fiscais de compras e despesas da empresa
TRANSLITORAL, a própria empresa do depoente importava automaticamente a
documentação pelo sistema on-line. Que o depoente encaminhou para a
Justiça todos os documentos referentes à empresa TRANSLITORAL. Que na
época do depoimento prestado à Autoridade Policial, o depoente foi
autorizado a consultar as informações que constam do sistema de sua
empresa. Que se informou para a Autoridade Policial que a empresa emitia
muitas notas de compra de veículos, caminhões, pneus, etc., certamente
foi em razão da documentação que o depoente tinha em mãos naquele
momento. Que, da empresa TRANSLITORAL, somente têm os conhecimentos de
transporte extraídos automaticamente dos sistemas da Secretaria da
Fazenda e da Receita Federal, a empresa não precisa encaminhar esses
documentos para a contabilidade. Que tiveram alguns conhecimentos de
transporte extraídos dos sistemas automaticamente, conforme os
documentos que foram juntados pelo depoente em Juízo. Que a empresa
TRANSLITORAL não repassava para a contabilidade as notas de despesas
(pedágio, combustível, troca de pneus, manutenção, diárias de
motoristas, etc.), apesar de cobrado pelo depoente. Que sobre o
conhecimento de transportes, foram emitidos aqueles que constam do
e-mail anexado aos autos. Que o depoente se recorda que durante o
período de outubro de 2018 a 26.08.2019, no qual permaneceu como
contador da empresa, a TRANSLITORAL teve somente 2 emissões de
Conhecimento de Transporte – CTR. Que os conhecimentos de transportes
são gerados e importados automaticamente (on-line), pelo próprio sistema
contábil do depoente, que extrai as informações dos sistemas da
Secretaria da Fazenda e da Receita Federal. Que o conhecimento de
transporte é o documento que comprova que a empresa realizou um serviço
(frete) de transporte rodoviário de cargas. Que no período que o
depoente atuou como contador da TRANSLITORAL, a empresa somente emitiu 2
conhecimentos de transportes, sendo ambos das mesmas empresas JBS para
Seara Alimentos, e com origem e destino idênticos, Passo Fundo-RS –
Itajaí-SC. Que com base nessa documentação, é possível concluir que a
empresa não prestava os serviços para o qual foi constituída, pois a
empresa não gerava receita para cobrir as despesas, que era grande,
principalmente com os funcionários. Que a falta de emissão dos
conhecimentos de transporte representa a ausência de receitas para pagar
as despesas. Que com base na documentação encaminhada à contabilidade

Num. 43486384 - Pág. 76

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



pela empresa TRANSLITORAL não é possível afirmar que a empresa tinha
receita para cobrir as despesas, até mesmo pelo fato de que a
TRANSLITORAL não encaminhava à contabilidade a movimentação
bancária/financeira. Que o CTR é o documento fiscal que comprava a
movimentação e faturamento da empresa, quanto mais CTR emitidos pela
empresa, maior a receita. Que, no caso da empresa TRANSLITORAL, somando
os 2 únicos CTR's emitidos em dezembro de 2018, verifica-se que a
empresa teve 7 mil reais de faturamento no período. Que a empresa do
depoente enviava e-mails e mensagens cobrando a documentação da empresa
TRASNLITORAL, principalmente a emissão de notas, mas não recebia os
documentos. Que o próprio sistema já demonstrava que não estavam sendo
emitidas notas fiscais pela empresa. Que quando cobrou os documentos da
empresa, foi informado da troca do serviço de contabilidade da empresa.
Que quando procurou a empresa para saber o motivo da rescisão do
contrato de prestação de serviços de contabilidade, recebeu como
resposta que não estavam gostando dos serviços. Que o depoente separou
toda a documentação da empresa, mas nunca foi solicitada por outro
contador. Que o depoente também é corretor de imóveis. Que quando JANONE
procurou o depoente para a locação de um imóvel e chegou a indicar um
imóvel para a locação em nome da DAMARIS, localizada em Balneário
Piçarras-SC, uma casa. Que inclusive a empresa foi inicialmente aberta
nesse endereço. Que posteriormente entrou em contato com o Josué Sandri
e apresentou JANONE, sendo que ambos fecharam a locação do galpão. Que
foi realizada a alteração contratual para o galpão em Itajaí-SC. Que o
depoente reconhece DAMARIS na imagem ao lado do defensor. Que JANONE
pegava a assinatura de DAMARIS sempre que precisava. Que, à exceção da
época da locação do imóvel, o depoente nunca mais esteve com JANONE no
galpão da empresa TRANSLITORAL. Que explicou ao Sr. JANONE todas as
informações necessárias à constituição e administração da empresa. Que a
empresa tinha bastante caminhões. Que a empresa tinha 4 funcionários
administrativos. Que uma advogada procurou o depoente para realizar a
rescisão de contratos de 8 funcionários da empresa TRANSLITORAL, e
solicitou documentos internos da empresa. Que o depoente não entregou,
pois não havia autorização da empresa TRASNLITORAL. Que à época, 2018 e
2019, para a emissão da CTR não era necessário que a empresa adquirisse
um software, pois o governo estadual fornecia gratuitamente esse
programa pela internet. Que hoje houve uma alteração, e a empresa
precisa adquirir esse programa, mas à época não era preciso. Que o
depoente, como contador, não precisa saber sobre o relacionamento da
empresa TRANSLITORAL com a JBS, apenas precisava extrair do sistema
eletrônico as informações de prestação dos serviços. Que esse negócio de
sublocação de caminhões é muito difícil de ocorrer. Que a interlocução
da documentação física (normalmente relacionada a despesas com
funcionários) entre a empresa do depoente e a empresa TRANSLITORAL era
realizada por meio de office boy. Que orientou o SR. JANONE a alterar o
contrato de locação do galpão, que estava em nome da pessoa física
(DAMARIS) para o nome da pessoa jurídica. Que quando recebeu a nota
fiscal da compra de um caminhão foi cobrada a documentação da empresa
TRASLITORAL, pois a empresa não apresentava faturamento suficiente para
realizar aquela compra de bens. Que a comunicação mantida com a empresa
TRANSLITORAL era realizada, geralmente, por e-mail, WhatsApp ou Skype.
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Que nunca recebeu contratos de prestação de serviços realizados entre a
empresa TRANSLITORAL e outras empresas. Que normalmente os e-mails eram
remetidos à funcionária Michele Santos, da empresa TRANSLITORAL. Que
somente recebeu a documentação relativa às compras realizadas pela
empresa. Que nunca recebeu documentos relacionados a bens de terceiros
que estavam sendo utilizados pela empresa. Que sobre o fato de que uma
advogada procurou o depoente para realizar a rescisão de contratos de
funcionários da empresa TRANSLITORAL, o depoente informa que esse fato
somente ocorreu após as ações realizadas pela polícia federal.”

 

A corroborar as alegações deduzidas em Juízo, a referida
testemunha trouxe aos autos documentos contábeis referentes à

 (ID’s 33988269; 33987711; 33987713; 33987717;empresa TRANSLITORAL
33987721; 33987723; 33987733; 33987735; 33987738; 33987741;
33987745; 33987748; 33987951; 33987955; 33987960; 33987965;
33987972;33987973; 33987977; 33987980; e 33987984).

 

Analisando essa documentação, é possível constatar que, ao
longo do período de quase um ano a empresa emitiu apenas dois

 (ID’s  e ). O restanteconhecimentos de transporte 33987711 33987713
dos documentos diz respeito apenas a notas fiscais de compras e
serviços tomados.

 

O contador trouxe aos autos, ainda, alguns e-mails
trocados com funcionários da empresa TRANSLITORAL, os quais revelam
que a pessoa jurídica em questão foi advertida mais de uma vez de
que não apresentava faturamento necessário para fazer frente às
suas despesas, bem como de que não oferecia os documentos
pertinentes para análise da contabilidade (ID's 34380840; 34380839;

).34381051; 34380849; 34380847; 34380845 e 34380837

 

Nesse sentido, cabe destacar que, atendendo requerimento
formulado pelo defensor de  e , a empresa JBS S.A. foiJANONE DAMARIS
oficiada, e apresentou cópia dos documentos relativos a transações
comerciais celebradas com a TRANSLITORAL ao longo dos anos de 2018
e 2019, e a relação de pagamentos realizados no mesmo período (ID’s
35577476; 35584375; 35584379; 35584385; 35584968; 35584978;
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35584983; 35584987; 35584996; 35585000; 35585406; 35585410;
35585414; 35944065; 35944069; 35944071; 36055489; 36055495 e
36055498).

 

A análise dos documentos revela que, em apenas 10 (dez)
meses, foram emitidas somente algumas notas de pagamento (frete)
pela empresa JBS S.A. em favor da empresa TRANSLITORAL, cuja
somatória de valores alcança o montante de R$ 693.508,58
(seiscentos e noventa e três mil quinhentos e oito reais e
cinquenta e oito centavos).

 

A empresa JBS S.A. informou, outrossim, que a contratação
da TRANSLITORAL era feita de maneira esporádica na modalidade SPOT,
tendo em vista a necessidade de urgência para as prestações de
serviços, motivo pelo qual os pagamentos eram feitos à vista, sem
formalização de contrato específico.

 

Tal informação serve para complementar e contextualizar a
 nodeclaração prestada pela testemunha Pablo Juliano Barcelos

sentido de que a empresa teria emitido somente 2 (dois)
Conhecimentos de Transportes no período de outubro de 2018 a agosto
de 2019.

 

Isso porque, a simples comparação entre os documentos
permite concluir que os conhecimentos fornecidos pelo contador
foram de fato emitidos pela empresa TRANSLITORAL enquanto que, nos
documentos fornecidos pela JBS, a empresa TRANSLITORAL não figura
como a emissora do conhecimento, mas apenas como terceirizada,
subcontratada pela empresa SEARA ALIMENTOS S.A para realizar o
frete do serviço.

 

Por conseguinte, testemunho prestado pelo contador Pablo
Juliano Barcelos possui respaldo na documentação juntada aos autos,
confirmando que, sob o ponto de vista contábil/fiscal, a empresa
TRANSLITORAL não mantinha a movimentação regular de uma empresa de

, já que atuava quase que 100% (cem portransportes rodoviários
cento) das vezes como subcontratada para o frete, deixando
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inclusive de emitir seus próprios conhecimentos de transportes,
apesar do relevante acervo patrimonial e despesas acumuladas no
período.

 

Ademais, é imperioso ressaltar que durante todo o período
de seu funcionamento, outubro/2018 a agosto/2019, a TRANSLITORAL
recebeu da JBS S.A., por meio dessa modalidade de contratação
esporádica, o montante de R$ 693.508,58, muito embora possuísse em
seu galpão trinta e dois caminhões 0 Km ou com menos de 2 anos de
uso, avaliados em aproximadamente 4 (qautro) milhões de reais.
Todos comprados à vista, uma vez que não possuíam restrições junto
a DETRAN.

 

Assim, levando-se em conta o faturamento de R$ 693.508,58
em um período de 11 (onze) meses, sem considerar a contabilização
do custo e das despesas operacionais – o que seria necessário para
se ter uma ideia do montante do lucro líquido auferido pela empresa
no mesmo período –, esse valor não seria suficiente nem ao menos
para acobertar 1/5 (um quinto) do acervo patrimonial amealhado por
ela durante esses 11 (onze) meses.

 

A contexto, vale pontuar que a defesa não apresentou
balanços patrimoniais, demonstrações de resultado financeiro,
demonstrações de fluxo de caixa, demonstrações de lucros e prejuízo
acumulados, declarações de imposto de renda, enfim, documentos que
pudessem revelar o funcionamento, a estrutura e os investimentos da

, e que poderiam afastar, no todo ou em parte, o cenárioempresa
delineado pelas provas produzidas pela acusação.

 

A corroborar essa conclusão, destaco o narrado por Josué
Alves Sandri, proprietário e administrador do galpão localizado na
RODOVIA BR 101 8501, KM 121 GALPÃO 08, locado à empresa
TRANSLITORAL, e onde os veículos desta se encontram estacionados.
Ao ser ouvido sob o manto do contraditório, aludida testemunha
esclareceu:
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“Que o depoente é proprietário/administrador do galpão nº 08, localizado
na BR101, KM 121, Itajaí-SC. Que em meados de setembro de 2018 foi
consultado por Pablo Juliano sobre a disponibilidade de locação do
imóvel, pois o cliente pretendia constituir uma empresa transportadora.
Que lhe foi apresentado JANONE, pessoa que firmou o contrato de locação
com o depoente. Que JANONE e DAMARIS efetivaram a negociação com o
depoente, mas o contrato de locação foi fechado em nome de DAMARIS,
pessoa física. Que o depoente costuma pedir o valor adiantado de 03
(três) meses, mas JANONE adiantou 06 (seis) meses, ou seja, um total de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Que esse pagamento foi
realizado em espécie. Que esse dinheiro estava em um pacote fechado, com
um pouco de cheiro de mofo, o que demonstra que estava guardado. Que o
contato do depoente inicialmente era mantido com JANONE, algumas vezes
com a DAMARIS e em determinado momento passou a ser realizado com a
funcionária Michele. Que a empresa TRANSLITORAL seria uma
transportadora, conforme seu objeto social. Que JANONE esclareceu ao
depoente que a empresa teria uma matriz em São Paulo e que pretendia
trazer para Itajaí-SC, para trabalhar com caminhões reefer. Que segundo
JANONE disse ao depoente, a ideia da TRANSLITORAL era armazenar os
caminhões da empresa no galpão. Que no início, a empresa não tinha
muitos caminhões, a empresa tinha uma movimentação baixa. Que em pouco
tempo a empresa foi comprando caminhões. Que o depoente via que a
empresa estava aumentando a frota de caminhões. Que o depoente
administra outros galpões locados para outras 3 empresas de transporte.
Que as transportadoras, em geral, quando tem caminhões, elas mantêm o
giro para poder compensar o faturamento. Que a empresa TRANSLITORAL
apresentava um movimento de caminhões inferior ao de uma empresa comum.
Que a empresa TRANSLITORAL tinha mais caminhões parados do que
movimentação. Que a empresa TRANSLITORAL não tinha movimentação de
cargas, que a movimentação era mais de transportes. Que notou que a
empresa TRANSLITORAL armazenava caminhões, e não tinha uma operação
comum de transportadora. Que inicialmente a TRANSLITORAL tinha no máximo
5 caminhões. Que quando foi realizada a busca e apreensão o depoente
estava presente, e a empresa tinha 19 caminhões e mais as carretas. Que
esses caminhões eram novos, dos anos de 2018, 2019 e 2020. Que, no dia
da busca e apreensão, o depoente precisou movimentar alguns caminhões da
empresa TRASNLITORAL, sendo constatado que 03 ou 04 caminhões novos
estavam sem bateria, o que indica que estavam parados há algum tempo no
galpão. Que continuou recebendo os aluguéis regularmente, inclusive
recebe até a data de hoje. Que sempre que necessário entra em contato
com o advogado da empresa. Que para o depoente a empresa TRANSLITORAL
não apresentava uma movimentação regular de uma transportadora, mas
aparentava estar administrativamente em funcionamento regular. Que
alguns dos caminhões apreendidos estavam em nome de outras empresas e
até de pessoas físicas. Que, nesse ramo de locação, não é comum o
recebimento de valores em espécie. Que é mais comum o recebimento de
valores por meio do pagamento de boletos, transferência bancária. Que o
contrato de locação ainda permanece em nome de DAMARIS até hoje, mas já
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existe a previsão de sublocação do imóvel no próprio contrato. Que,
assim que foi assinado o contrato, foi colocada a placa da empresa
TRANSLITORAL no galpão.”

 

As declarações em parte antes reproduzidas são aptas a
indicar que a empresa TRANSLITORAL, de fato, adquiriu em um curto
período de tempo um vultoso número de caminhões novos, os quais
permaneciam, todavia, parados no galpão alugado à transportadora.

 

Essa falta de movimentação, por sua vez, aliada a
insuficiência de receita capaz de justificar o ativo conhecido da
empresa, revela que ela realmente não prestava de forma efetiva e
rotineira os serviços previstos em seu contrato social, tudo
estando a indicar que se tratava, na verdade, de uma empresa de

.fachada

 

Aliás, apesar de não serem confirmatórias ou
determinantes, entendo pertinente destacar as ponderações
consignadas na informação policial objeto do  – pág.ID 29614852
94/95, onde o policial federal David Martins de Araújo Junior
sugere que o galpão alugado pela empresa TRANSLITORAL estava sendo
utilizado para embalagem e distribuição da droga manuseada pelo
grupo criminoso.

 

Apesar de não poder confirmar a suspeita, o agente
colaciona fotos do aludido galpão e dos ambientes captados pelas
câmeras dos celulares apreendidos no Guarujá/SP e aponta as
semelhanças entre os dois prédios.

 

Enfim, no curso da instrução processual foram coligidos
diversos elementos indicativos de que a empresa TRANSLITORAL foi
constituída para auxiliar no branqueamento do dinheiro oriundo do

.tráfico ilícito de entorpecentes
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Não somente isso, conforme destacado pelo  Federal,Parquet
as provas coligidas nos autos revelam a existência de um verdadeiro

 TRANSLITORAL e S.O.vínculo e confusão entre as empresas
TRANSPORTES, esta última constituída por KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS
em nome de sua mãe SANDRA DE OLIVEIRA.

 

A corroborar essa inferência, destaca-se o fato de que na
, Diretor Financeiro daresidência do investigado Anderson Alvarenga

empresa S.O. TRANSPORTES, sediada no Mato Grosso do Sul, foi
apreendido um  contendo planilhas de controle e despesas,pendrive
onde constam informações sobre diversos veículos da empresa
TRANSLITORAL, sediada em Itajaí-SC, juntamente com dados do veículo
particular de  (  –DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE ID 29614508
pág. 45/46).

 

Não somente isso, consoante dados extraídos desse mesmo 
, mais especificamente em uma planilha denominada “Despesaspendrive

Mensais – Exemplo”, foram detalhadas diversas despesas envolvendo a
empresa TRANSLITORAL, tais como a segunda parcela do recape de 04
pneus de “  (04/mar), salário de “Michele” (08/mar),DAMARIS”
despesas com o caminhão de “Aline” (09/mar), despesas com uniforme
“Aline” (09/mar), uniformes “Karine” (15/mar), locação de galpão
(15/mar), diárias de motoristas, internet, IPTU e diversas outras
contas (confira-se imagem da planilha reproduzida na páginas 46/47
do ).ID 29614508

 

No caso, “Karine” é KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, líder do
grupo criminoso, enquanto “Michele” e “Aline” são respectivamente
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS MARINHO e ALINE APARECIDA SANTOS DE
OLIVEIRA, , e investigadas nofuncionárias da empresa TRANSLITORAL
curso da Operação  por terem sido utilizadas por KARINEAlba Vírus
em transações espúrias para camuflagem de bens e valores obtidos
com proventos oriundos do tráfico.

 

Nesse sentido, convém ressaltar que MICHELE, além de
trabalhar como secretária na empresa TRANSLITORAL, mudou-se
recentemente (a partir do segundo semestre de 2018) de São Paulo
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para Santa Catarina, vindo a se estabelecer na cidade de Itajaí/SC,
do mesmo modo como fizeram ALINE,  e KARINE.DAMARIS

 

Além disso, tal investigada vem acumulando patrimônio
incompatível com sua renda: 01 Fiat Toro, placa QIL3405; 01
Chevrolet Onix, placa PZT1271; 01 imóvel no Guarujá/SP com registro
de negociação no valor de R$ 100.000,00, mas que, aparentemente,
custou mais que o dobro, conforme apontamentos do COAF (confira-se 

 – pág. 103/104).ID 29614852

 

A solidificar essa inferência, registro que em uma agenda
 de MICHELE BARBOSA DOS SANTOS MARINHO,apreendida na residência

foram identificados pagamentos realizados para “PATROA” (KARINE),
no montante de R$ 2.136.000,00; e também para “Formiga”, já
identificado como sendo o denunciado , noRODRIGO ALVES DOS SANTOS
valor de R$ 250.000,00 (  – pág. 100/102).ID 29614508

 

Oportuno destacar, ainda, que MICHELE é esposa do
, pessoa que foi associada ao crime deinvestigado CARLOS MARINHO

tráfico praticado no dia , quando foram apreendidos 03.07.2019
, objeto do IPL nº 509/2019 (autos nº1.200kg de cocaína

5006728-63.2019.4.04.7208) em curso na Delegacia da Polícia Federal
de Itajaí/SC. As Informações Policiais revelam, outrossim, que
CARLOS MARINHO teria sido o responsável pelo aluguel da
empilhadeira e galpão utilizados para o carregamento do
entorpecente (  – pág. 94/99).ID 29614508

 

No que toca à ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, anoto
que, assim como MICHELE, ela também é registrada como funcionária
na empresa TRANSLITORAL e mudou recentemente de São Paulo para
Santa Catarina. Desde então, vem amealhando vultoso patrimônio
(caminhões, carros, carretas, imóveis), muito embora já tenha sido

.inscrita no CadÚnico do Governo Federal

 

A ilustrar essa constatação, chamo atenção para as
considerações apostas no relatório policial de  – pág.ID 29614509
57/65, onde é informado que ALINE adquiriu recentemente um imóvel
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pelo valor de R$ R$ 950.000,00, pago em duas parcelas de R$
550.000,00 e 400.000,00, esta última compatível com uma anotação

, apreendido na casa de encontrada no já citado caderno “HAPPY”
 e .JANONE DAMARIS

 

Além disso, convém salientar que um dos veículos de ALINE
está registrado no mesmo endereço vinculado à empresa LOPES &
NASCIMENTO TRANSPORTES LTDA, responsável pelo embarque do
carregamento de  apreendidos no Porto de1.200kg de cocaína
Itajaí/SC no dia , objeto do IPL nº 509/2019 (autos nº03.07.2019
5006728-63.2019.4.04.7208), e que contou com o envolvimento de
CARLOS MARINHO, esposo de MICHELE, conforme já mencionado.

 

A indicar que as empresas TRANSLITORAL e S.O. TRANSPORTES
estavam, de fato, conectadas e eram administradas pelas mesmas
pessoas, chamo atenção para o fato de que a investigada MARLI
PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA possuía registrado em seu nome os
seguintes veículos:

 

- QHR5E00 VOLVO/FH 460 6X2T 2015/2016, com endereço na
Rod. BR-101 KM 121,5, 9435, mesmo endereço da empresa TRANSLITORAL

;TRANSPORTE RODOVIÁRIO

 

- QAM7225 SCANIA/P 310 B8X2 2018/2019, com endereço na Rua
Luzia de C Coimbra, 187, Carandá Bosque, Campo Grande/MS, mesmo

 (ID 29614852 – pág. 107).endereço da empresa S.O. TRANSPORTE

 

Ao que tudo indica, MARLI também está associada ao
processo de transformação de dinheiro oriundo do tráfico em bens
lícitos. A título de exemplo, o apartamento localizado na Rua 4450,
nº 100, Edifício Summer Breeze, apto 1001, Centro, Balneário
Camboriú/SC teria sido adquirido por KARINE por intermédio de
MARLI, autora de um depósito em espécie no valor de R$ 352.000,00,
em favor do antigo proprietário do apartamento (Bruno Arthur
Malburg) (  – pág. 80).ID 29614852
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Observo que apesar de estar cadastrada no CadÚnico e
possuir endereço de registro em uma localidade extremamente humilde
(conforme fotografia colacionada à pág. 106 do ), MARLI ID 29614852

, conformeteve seu nome envolto em depósitos bancários milionários
informações prestadas pelo COAF e reproduzidas na informação
policial de  – pág. 107/110.ID 29614852

 

Além disso, é importante mencionar que MARLI é
ex-companheira de ÉDER SANTOS DA SILVA, condenado em primeira
instância por integrar a aventada organização criminosa e ter sido 

residentificado em alguns dos vídeos extraídos dos aparelhos celula
já mencionados nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104, conforme demonstra o cadastro junto ao
Hotel Serrano, no qual ambos se hospedaram juntamente com KARINE e
MARCELO e outros membros da quadrilha (ID 29614852 – pág. 111).

 

Ainda sobre a empresa TRANSLITORAL, destaco que um
documento apreendido na residência de KARINE e MARCELO em
Itajaí/SC, identificado como , foi“planilha de gastos agosto/2019”
identificado um lançamento de despesa no valor de R$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos reais) relativo à “TRANSPORTADORA
COMADRE”, em uma clara referência a  e à empresa constituídaDAMARIS
em seu nome, a indicar que esta era controlada, de fato, pelos
líderes da organização (  - pág. 58).ID 29614508

 

Essas informações foram confirmadas pelas testemunhas
arroladas pela acusação. De fato, ouvida sob o pálio do
contraditório, a Delegada de Polícia Federal Fabiana Salgado Lopes
esclareceu:

 

“Que o casal KARINE e MARCELO detém a empresa S.O. TRANSPORTES, que está
registrada em nome da Sandra de Oliveira, mãe da KARINE. Que o Grupo
Criminoso também possui outra empresa de transportes, a TRANSLITORAL
TRANSPORTES, que está registrada em nome de DAMARIS, e foi constituída
em Itajaí-SC. Que a empresa TRANSLITORAL é uma empresa de fachada,
utilizada para lavagem do dinheiro advindo do tráfico de drogas. Que
DAMARIS e JANONE não possuem atividade lícita conhecida. Que até 2016
DAMARIS estava registrada no cadastro único das pessoas de baixa renda
do Governo Federal. Que a partir do momento que o casal se muda para
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Itajaí-SC constituem a empresa TRANSLITORAL, que é uma empresa com
patrimônio milionário, com 32 (trinta e dois) caminhões avaliados no
total de 4 milhões de reais. Que a empresa não possui atividade
suficiente para ter todo esse ativo. Que o próprio proprietário do
galpão onde os caminhões ficavam guardados estranhava essa falta de
atividade da empresa, sendo que somente entravam bens. Que essa empresa
TRANSLITORAL está em nome da DAMARIS, mas a empresa de fato pertence ao
Grupo Criminoso, especificamente a KARINE e MARCELO, responsáveis pela
destinação dos recursos oriundos do tráfico internacional. Que na casa
de Anderson Alvarenga, Gerente da empresa SO TRANSPORTES, que também foi
investigado nesta operação policial, foram apreendidos documentos
relacionados à empresa TRANSLITORAL, indicando que ele também gerenciava
a empresa TRANSLITORAL, o que revela um nexo de ligação entre as
empresas SO TRANSPORTES e TRANSLITORAL. Que o contador da empresa
TRANSLITORAL foi ouvido em declarações e afirmou que a empresa quase não
prestava serviços. Que o contador foi ouvido em Itajaí-SC. Que
posteriormente, num imóvel relacionado aos autos das investigações, foi
apreendida uma anotação onde está escrito que o contador teria
prejudicado a empresa ‘caguetando’ tudo. Que também o dono do galpão
afirmou que estranhava a quantidade de caminhões parados e afirmou que
foram pagos 06 meses de aluguel a vista em espécie, com dinheiro
cheirando a mofo, no valor de 48 mil reais.”

 

Por sua vez, o policial federal David Martins de Araújo
Junior relatou:

 

“Que DAMARIS residia na região da Baixada Santista, porém no início de
outubro de 2018 muda-se para Santa Catarina e constitui, em Itajaí-SC, a
empresa TRANSLITORAL TRANSPORTE. Que essa mudança coincidiu com a
mudança de KARINE e MARCELO de Guarujá-SP para Santa Catarina. Que a
empresa TRANSLITORAL era um espelho da empresa que KARINE já mantinha em
nome de sua mãe, a S.O TRANSPORTES. Que DAMARIS tinha uma origem
simples, pai caminhoneiro e com família inscrita no Cadastro Único do
Governo Federal, pelo menos até o ano de 2016. Que DAMARIS não
apresentava condições financeiras de arcar com a constituição da empresa
TRANSLITORAL. Que a empresa TRANSLITORAL teve suas atividades iniciadas
em outubro de 2018, sendo que em menos de 01 ano a empresa já tinha mais
de 20 caminhões em nome dela. Que além dos caminhões, a empresa comprou
outros veículos de luxo, como uma BMW que inclusive foi vista em poder
da mãe de KARINE, a investigada Sandra. Que quando foram ouvidos, JANONE
e DAMARIS afirmaram que DAMARIS era a gerente da empresa e que o
patrimônio do casal foi constituído através do lucro da empresa. Que
chama a atenção o fato de que, unicamente com o lucro da empresa, o
casal teria conseguido comprar a casa na Rua Eredes Cerpa, no valor de
970 mil reais, terreno para a construção de uma casa, cuja construção
foi avaliada também próximo a 900 mil reais, apartamentos, carros. Que,
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portanto, além dos caminhões adquiridos pela empresa em curto espaço de
tempo, ainda a empresa teria que apresentar um lucro que permitiria ao
casal a aquisição desses diversos bens. A empresa TRANSLITORAL era uma
empresa de fachada, utilizada para lavar o dinheiro advindo do tráfico
internacional de entorpecente promovidos pela associação criminosa
liderada pelo casal KARINE e MARCELO. Que a empresa TRANSLITORAL, de
fato, pertencia a KARINE e MARCELO, eles que patrocinaram de fato a
constituição da empresa e a aquisição dos bens. Que o veículo BMWX6 foi
comprado pela empresa TRANSLITORAL, e constatado que era utilizado por
Sandra, mãe de KARINE. Que na casa de KARINE foram encontradas planilhas
sobre a empresa TRANSLITORAL. Que também na casa de Anderson foram
encontradas planilhas sobre a empresa TRANSLITORAL.”

 

No mesmo sentido se pronunciou o Agente de Polícia Federal
Carlos Dário de Oliveira. Confira-se:

 

“Que a empresa TRANSLITORAL foi constituída em 2018, em nome da DAMARIS,
que atuou como ‘testa de férreo’ de KARINE, que é a líder do Grupo
Criminoso. Que o capital da empresa era de noventa e poucos mil reais.
Que logo que foi constituída, em menos de 01 ano, foram adquiridos
diversos caminhões avaliados em mais de 300 mil reais cada. Que pelo
depoimento do contador, a empresa não tinha receita que comportasse a
compra desses caminhões. Que não foi encontrada nenhuma atividade lícita
ligada a JANONE. Que DAMARIS estava inscrita no Cadastro Único do
Governo Federal, próprio de pessoas de baixa renda. Que os proprietários
de fato da empresa TRANSLITORAL era o casal KARINE e MARCELO. Que KARINE
utilizava-se de veículo registrado em nome da empresa TRANSLITORAL. Que
na casa de KARINE foi encontrada uma planilha sobre despesas da empresa
TRANSLITORAL”.

 

Com relação a , é preciso pontuar que ele JANONE PRADO foi
,o responsável por constituir formalmente a empresa TRANSLITORAL

conforme relatado em Juízo pelo próprio acusado, por sua
companheira e por Pablo Juliano Barcelos. Ademais, tudo nos autos
está a indicar que a função de administrador era exercida a mando
de KARINE e MARCELO, os reais proprietários da transportadora.

 

A corroborar essa conclusão, 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 , ondecaderno com inscrição “HAPPY” na capa
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constam anotações referentes à distribuição do dinheiro oriundo do
.tráfico de drogas entre os membros do grupo

 

Com efeito, já na primeira página verifica-se anotação com
uma espécie de legenda que permite a identificação clara da
anotação: ROKU – MA (MARCELO) e RUBI – K (KARINE). No caderno é
possível identificar, ainda, uma anotação datada de 10.11.2018,
onde consta o pagamento de $ 150.000,00 (dólares ou reais) para
ROKO/RUSH – MARCELO; $ 150.000,00 para FORMIGUINHA (RODRIGO ALVES

) e a anotação referente a $250.000,00 para JOZI/VAVÁDOS SANTOS
(Joziele e Anderson Alvarenga). Em outra anotação datada de
29.11.2018, consta a anotação de mais $100.000,00 para ROKO
(MARCELO) - (  – pág. 63/73).ID's 29614508

 

Outro ponto a ser destacado quanto a esse caderno “HAPPY”,
são as anotações feitas sobre a compra de diversos itens
relacionados com o tráfico internacional de drogas, inclusive das
15 (quinze) boias apreendidas durante o flagrante realizado na Rua

, conforme amplamente exposto noNoé de Azevedo, nº 77, Guarujá/SP
capítulo “3.4” deste aresto.

 

Vale destacar, outrossim, que em outra agenda apreendida
na residência de  e  (identificada como “TILIBRADAMARIS JANONE
PRETA”), foram identificadas anotações de despesas em nome de
KARINE, contabilizadas como “  e “ ”, noGastos Karine” Karine/Sandra
valor total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme
fotografias apostas à página 74 da informação policial objeto do ID

, o que também corrobora o vínculo existente entre os29614508
líderes da organização e os acusados.

 

Registro, ademais, que, no dia seguinte ao cumprimento do
 na residência dos réus, localizada namandado de busca e apreensão

Rua Eredes Serpa, nº 90, Cordeiro, Itajaí/SC, a Polícia Federal
: R$ 75.000,00apreendeu em um terreno situado nos fundos do imóvel

(setenta e cinco mil reais), uma pistola 9mm e três (3) aparelhos
de telefonia celular, tudo envolto em sacos pretos, dos quais o 

 no dia da busca (  – pág.casal teria tentado se desfazer ID 29614511
34 e ID 29614536 – pág. 86).
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Sobre essa apreensão, o defensor dos acusados argumentou
em alegações finais que não haveria provas concretas de que os
materiais encontrados pertenceriam de fato a  e ,JANONE DAMARIS
sugerindo que eles poderiam ter sido “plantados” por outras
pessoas, inclusive os próprios policiais.

 

Na oportunidade em que foram ouvidos, os réus negaram
terem se desfeito desses itens e afirmaram que sua residência
possui câmeras de vigilância no fundo do imóvel, as quais a Polícia
Federal teve acesso. Alegaram que possuem litígio judicial contra
vizinho de nome Airton, e sugeriram que o material poderia ter sido
por ele jogado naquele local.

 

Pois bem. Em primeiro lugar cabe esclarecer que, ao
contrário do que foi sustentado pela defesa, a apreensão

, tendo o auto de apreensão nºencontra-se formalmente em ordem
400/2019 sido devidamente assinado por duas testemunhas (ID

 – pág. 34).29614511

 

Além disso, é preciso pontuar que, segundo informações
exaradas pelos Agentes de Polícia Federal subscritores do documento
acostado sob o  – pág. 62, ID 29614508 a apreensão desse material só
foi concretizada após vizinhos acionarem a Polícia Militar no dia

.seguinte

 

Assim, tudo indica que esses objetos foram realmente
. Essa conclusão éjogados nesse terreno pelos próprios acusados

adequada e razoável em razão da natureza dos bens, do local onde
eles foram encontrados e das circunstâncias da arrecadação, vale
dizer,  naum dia após o cumprimento do mandado de busca e apreensão
residência dos acusados.

 

Observo que com relação a alegação acerca da existência de
câmeras de vigilância no imóvel, não há elemento algum, exceto as
alegações deduzidas pelos próprios acusados em audiência, de que
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elas realmente existiriam à época da diligência. Vale dizer, prova
alguma do aventado foi produzida nos autos, cabendo aqui salientar
que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da
alegação incumbirá a quem a fizer.

 

Pontuo que se realmente essas câmeras existiam e
registraram imagens do fundo do imóvel, nada mais natural que a
defesa tivesse apresentado em Juízo tais registros para afastar a
prova produzida pela acusação, refutando a conclusão lógica no
sentido de que tais objetos foram jogados lá pelos acusados. A
ausência de tais arquivos, contudo, aponta para o fato de que elas
realmente não existiam ou não captaram imagem alguma dos fundos da
residência no dia da diligência de busca e apreensão.

 

Sobre a alegação de que os bens poderiam ter sido
“plantados” pelo vizinho Airton, o qual possuiria litígio judicial
em face de , registro que prova alguma do aventado foiDAMARIS
juntada aos autos. Vale dizer, tal pessoa não foi arrolada para ser
ouvida como testemunha, e tampouco documentos que poderiam
comprovar a existência dessas ações foram juntados aos autos.

 

Destarte, pelas circunstâncias antes apontadas e outras
que serão a seguir examinadas, entendo estar devidamente
demonstrado que os três aparelhos de telefonia celular, arma de

 encontrados por Policiais Militares fogo e dinheiro em espécie
, aos acusados  e .pertenciam, de fato JANONE DAMARIS

 

Por oportuno, ressalto que um desses aparelhos apresentava
o que os Agentes de Polícia Federal convencionaram chamar de “kit

, que nada mais é do que o uso do sistema decomunicação”
criptografia de chamadas e mensagens , acrescentado de umaSKYECC
camada extra de proteção, a utilização de chips de operadoras de
telefonia celular internacionais.

 

Esses , vale dizer, são de extrema“kit’s comunicação”
importância para comprovar a existência da organização criminosa
sob enfoque, bem como da própria associação entre os diversos
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acusados nestes autos, uma vez que eles foram encontrados
instalados em aparelhos telefônicos apreendidos na posse de

.diversos investigados no decorrer da Operação Alba Vírus

 

A propósito, conforme esclarecimentos exarados na
informação policial objeto do  – pág. 25/34:ID 29614508

 

“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 KARINE
 garantiriam maior segurança para as atividades ilícitas.MARCELO

 

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

 

Nos três flagrantes foram apreendidos celulares com chips
internacionais. Também foram apreendidos celulares com SKY ECC instalado
. Todos estavam protegidos por senhas que seus 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

 

(...)”

 

Note-se que esse sistema SKYECC é um aplicativo que
. Entre as vantagensfunciona como um mensageiro criptografado

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.

 

Interessante observar, ainda, que tal aplicativo tem
licença de uso anual, semestral ou trimestral, conforme informações
extraídas de seu próprio site: .https://www.skyecc.com.br/

 

Apenas a título exemplificativo, no momento de prolação
dessa sentença, em consulta ao sítio eletrônico antes mencionado,
verifiquei que uma licença de uso de  para um únicoapenas 3 meses
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aparelho telefônico é vendida pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil
. Esse valor aumenta quando o aplicativo ée quinhentos reais)

destinado a aparelhos da marca , a depender do modelo.iPhone

 

E, durante os cumprimentos dos mandados de busca e
apreensão expedidos por este Juízo, foram encontrados em pelo menos
sete (7) endereços ao menos um celular com a mesma configuração de

, composto pelo software  e mais uma camada“kit comunicação” SKYECC
extra de proteção - os chips de operadoras de telefonia móvel de
fora do país.

 

Na residência de ANDERSON GOMES ALVARENGA e JOZIELE DOS
SANTOS FONSECA (Av. Atlântica, 3238, apto 102 — Centro, Balneário
Camboriú/SC), além de R$ 156.800,00 (cento e cinquenta e seis mil e
oitocentos reais), U$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos dólares), a
Polícia Federal também apreendeu treze (13) celulares. Desses, um
corresponde ao de IMEI 357363096845050, com chip internacional de
número 89310892180716605 1 8 (  – pág. 87 e  –ID 29614536 ID 29614508
pág. 41/43).

 

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) possui número sequencial exatamente anterior
ao daquele utilizado por ANDERSON/JOZIELE (ICCID 89310892180716605
1 8), o que revela que ambos os celulares/chips foram adquiridos na

.mesma oportunidade e muito provavelmente pela mesma pessoa

 

A propósito, entendo oportuno registrar que apesar de
ANDERSON declarar ser funcionário da empresa S.O. TRANSPORTES, na
sua casa foi apreendida planilha contendo diversas despesas da
empresa TRANSLITORAL, conforme já antes mencionado.

 

Não somente isso, entre as mídias extraídas de um dos
celulares apreendidos em seu poder, foi identificada uma foto com
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os dados de compra de uma passagem aérea em favor de HENDER ROCHA
DE OLIVEIRA, preso em flagrante registrado na cidade de Salvador/BA
no dia 01/07/2018, objeto do IPL nº 817/2018.

 

Sobre a relação desses investigados com os acusados JANONE
e , anoto que, de acordo com uma informação de vigilânciaDAMARIS
datada de 18.07.2019, Agentes Policiais Federais acompanharam o
embarque de ANDERSON, JOZIELE, ,  e outros membros daJANONE DAMARIS
organização em um avião fretado no aeroporto de Navegantes/SC
(confiram-se as fotografias tiradas no dia e apostas no ID 29614508
– pág. 51/53).

 

Em outra diligência,  e  foram fotografadosJANONE DAMARIS
embarcando em um voo no dia 22.08.2019 com destino a Barretos/SP,
ao lado de JOZIELE, KARINE e SANDRA DE OLIVEIRA. Ainda, de acordo
com o relato dos policiais, ANDERSON e MARCELO teriam pegado outro
voo para Barretos/SP na noite do mesmo dia (confira-se a imagem
aposta no  – pág. 54).ID 29614508

 

Retomando o tema relacionado aos ,“kit’s comunicação”
registro que também na residência de CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO e
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS MARINHO (Rua Uruguai, 1300, apto 801,
Itajaí/SC), a Polícia Federal apreendeu dois telefones, ambos
contendo 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) (  – pág. 03/04).ID 29614505

 

Nesse mesmo endereço também foram apreendidos planilhas de
contabilidade do grupo criminoso, lacres de contêiner, um recibo de
estacionamento do caminhão de placas EVO1325 (mesmo caminhão que
colocou um contêiner contaminado com 1.200Kg de cocaína no porto de
Itajaí/SC e que resultou na apreensão de 03.07.2019), um recibo de
pagamento de aluguel de um galpão localizado na Rua Adolfo
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Batschauer, nº 959, Itajaí/SC), R$ 73.710,00 (setenta e três mil
setecentos e dez reais) e U$ 5.000,00 (cinco mil dólares) (ID
29614536 – pág. 81 e ID 29614508 – pág. 94/102).

 

Anoto, outrossim, que esse “kit de comunicação” também foi
encontrado em poder do acusado , maisWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
especificamente no seu  de IMEI 35696605192 660 0,blackberry
compatível com o lote de outros dois  apreendidos noblackberrys
flagrante realizado em Salvador/BA no dia 01.07.2018, objeto do IPL
817/2018 (IMEI’s 35696605191 425 0 e 35696605191 667 0).

 

Além disso, o ICCID do chip internacional inserido no
aparelho apreendido na posse de  é  (finalWANDERLEY sequência exata
144 e 146, respectivamente) de um dos ICCID apreendidos no
flagrante realizado em Salvador/BA (  – pág. 83).ID 29614508

 

Especificamente sobre o celular contendo o “kit
comunicação” apreendido no terreno situado aos fundos da residência
de  e  trata-se do aparelho de IMEI 357367096709340,JANONE DAMARIS,
um  com o chip internacional 890117032782856551 0 9.iPhone

 

Sobre esse aparelho, é possível observar que o ICCID
encontrado no telefone é sequência exata do chip inserido no

 na casa da investigada MARISA PEREIRA DOStelefone apreendido
SANTOS, a indicar que foram adquiridos na mesma oportunidade e
distribuídos pela mesma pessoa (  – pág. 40/41).ID 29614508

 

Nesse ponto, se apresenta necessário tratar brevemente
sobre MARISA, importante integrante da organização criminosa sob
enfoque, que, ao que parece, está ligada ao núcleo financeiro
encarregado da lavagem do dinheiro ilícito, bem como da
movimentação de 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) (ID 21503890). Sua ligação
com KARINE,  e outros membros da organização restouJANONE
demonstrada pelos celulares e documentos apreendidos em sua
residência, bem como pelo teor de suas declarações (  –ID 29614242
pág. 20/21).

 

Dentre esses documentos citados, destaca-se uma pasta
plástica azul, contendo diversas planilhas, e a inscrição “CONTAS
KARINE” (  – pág. 43). Algumas dessas planilhas mostramID 29614534
as despesas dos meses de março, abril e maio de 2019 de vários
imóveis relacionados ao grupo investigado e já mencionados no
decorrer desta sentença (confiram-se as fotos dos documentos
acostadas às páginas 07/09 do ).ID 29614505

 

Outro documento que chama a atenção é um recibo em nome de
JOZIELE SANTOS FONSECA (já citada anteriormente) no valor de R$
110.213,53 (cento e dez mil duzentos e treze reais e cinquenta e
três centavos).

 

Ouvida ainda em sede policial, MARISA alegou ser corretora
atuante em Balneário Camboriú/SC há pelo menos trinta anos e
possuir mais ou menos 500 clientes. Aduziu, ainda, 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 (  – pág. 20/21).ID 29614242

 

Esclareceu que percebeu que KARINE 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 um
outro imóvel localizado na Rua 2000, Ed. , negociadoCitta di Vinci
por R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
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Relatou, ainda, ter negociado os imóveis situados na Rua
Eredes Serpa, nº 90, Itajaí/SC e Rua Miguel Matte, nº 301/A,
Balneário Camboriú/SC, bem como o imóvel localizado no Condomínio
Ariribá, Balneário Camboriú/SC, lote nº 07, DIC 68023 a JANONE

. Inclusive, o imóvel da Rua Eredes Serpa, nº 90, Itajaí/SC,PRADO
conforme anteriormente mencionado, é o endereço onde os acusados
residiam e foram presos pela Polícia Federal.

 

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

 

Já sobre o imóvel localizado no Condomínio ,Summer Breeze
apto 1001, informou ter intermediado a venda em favor de MARLI
PATRÍCIA e EDER SANTOS DA SILVA (condenado nos autos da ação penal
nº 0000334-69.2019.4.03.6104). E sobre o imóvel localizado na Av.
Atlântica, nº 3238, apto 101, informou tê-lo vendido a JOZIELE DOS
SANTOS FONSECA.

 

É importante ressaltar, contudo, que MARISA PEREIRA DOS
SANTOS e seu marido ROGÉRIO SANTIAGO foram presos somente no dia

, após a deflagração da Operação , quando foram09.09.2019 Alba Vírus
surpreendidos, 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

 dos autos nº ).21938976 5006813-90.2019.4.03.6104

 

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA foi uma das pessoas identificadas
nos vídeos extraídos dos celulares apreendidos no flagrante
ocorrido 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  dos autos nº ID 21938976

).5006813-90.2019.4.03.6104
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Segundo relatos dos policiais militares que efetuaram a
prisão, funcionários do motel acionaram a guarnição após
desconfiarem da movimentação de um de seus clientes. Ainda, de
acordo com a ocorrência, pelo que foi visto nas filmagens do
estabelecimento, ROGÉRIO SANTIAGO, ao perceber a movimentação da
Polícia Militar, escondeu a maleta contendo o dinheiro ao lado de
uma caixa d’água do motel, negando, após ser abordado, ter
conhecimento dela.

 

Tais elementos, ao meu sentir, além de indicarem, ao menos
a princípio, que MARISA PEREIRA DO SANTOS ocupa uma posição de
destaque dentro da organização criminosa, auxiliando no
branqueamento de capitais oriundos do tráfico ilícito de
entorpecentes, também revelam seu vínculo com KARINE DE OLIVERIA
CAMPOS e .JANONE PRADO

 

Ainda sobre os “kit’s comunicação”, as testemunhas ouvidas
em Juízo não hesitaram em apontar KARINE e MARCELO como
responsáveis por sua aquisição e distribuição entre os diversos
membros da quadrilha, inclusive  e . Nesse sentido aJANONE DAMARIS
Delegada de Polícia Federal Fabiana Salgado Lopes declarou:

 

“Que os integrantes desse Grupo Criminoso se utilizam de um kit de
comunicação, que são celulares previamente preparados com aplicativo de
mensagens criptografadas e utilização de chips internacionais. Que foi
realizada uma análise entre os diversos celulares e documentos
apreendidos, constatando-se que esses celulares e chips possuem número
de série sequencial, indicando que foram comprados em um mesmo local e
por uma mesma pessoa, constatando-se o vínculo numérico entre os
aparelhos celulares e chips internacionais apreendidos em outros crimes
de tráfico ocorridos na Bahia e em Itajaí-SC, e aqueles apreendidos no
decorrer da Operação Alba Vírus. Que na residência do apartamento que
era frequentado pelo acusado EDER foram encontradas 19 caixas vazias de
celulares. Que no imóvel da KARINE foram apreendidos 25 chips
internacionais ainda sem uso, indicando que esses celulares eram
comprados em lote e distribuídos para uso dos membros da Organização
Criminosa. Que segundo a conclusão da polícia, a apreensão desses 25
chips internacionais sem uso na residência de KARINE e MARCELO os
colocam da condição de líderes da Associação Criminosa, sendo eles na
verdade os responsáveis pelo cooptação de pessoas para o tráfico. Que
JANONE e DAMARIS utilizavam-se do mesmo kit comunicação utilizado por
outros membros do Grupo Criminoso. Que no dia seguinte às buscas
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realizadas na residência de JANONE e DAMARIS foram encontrados, no
terreno que faz divisa com a casa deles, uma arma de fogo, 75 mil reais
e 3 celulares, objetos que teriam sido dispensados por eles antes dos
policiais adentraram ao imóvel. Que esses celulares possuíam o kit
comunicação típico da organização criminosa e chips internacionais. Que
um dos celulares era a sequência do telefone celular utilizado pela
investigada Marisa, corretora de imóveis que auxilia o Grupo Criminoso
na lavagem de capitais. Que WANDERLEI utilizava-se do kit comunicação
utilizado pelos membros da Organização Criminosa. Que um celular
apreendido com WANDERLEI mantém relação com os celulares apreendidos em
Salvador, no ano de 2018.”

 

Ao seu turno, o Agente de Polícia Federal David Martins
de Araújo Júnior esclareceu:

 

“Que os acusados não foram vinculados aos tráficos unicamente pelo
método de contaminação e embarque da cocaína em contêineres, mas também
por vários outros elementos que apontam para a existência de uma
associação criminosa, como as agendas do tráfico, kit comunicação,
filmagens, etc. Que na residência de JANONE e DAMARIS foi apreendido o
kit comunicação utilizado pelo grupo Criminoso, celular com o chip
internacional, tal como encontrado na residência de outros integrantes
da Organização Criminosa. Que ainda na casa de WANDERLEI o kit de
comunicação utilizado pelos membros da quadrilha e uma anotação sobre um
apartamento recém comprado por JANONE PRADO. Que WANDERLEI possuía um
telefone blackbarry, com o mesmo Kit comunicação utilizado pelo Grupo
Criminoso. Que entre os celulares apreendidos em Guarujá-SP, quando da
prisão em flagrante de MARIO MARCIO, tinha um aparelho com o kit
comunicação.”

 

Já o Agente de Polícia Federal Carlos Dário de Oliveira
asseverou:

 

“Que o Grupo Criminoso tinha uma espécie de kit de comunicação. Que no
dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi jogado um saco
com celular, arma e dinheiro no terreno do vizinho à residência do
casal. Que um desses celulares apreendidos tinha a sequência numérica
igual ao da investigada Marisa. Que no celular apreendido com JANONE e
DAMARIS estava instalado o aplicativo SKYECC e chip internacional, que
compõe o chamado kit comunicação. Que foi apreendido o kit comunicação
em um dos celulares apreendidos com WADERLEI. Que inclusive o chip ou
IMEI do celular apreendido com WANDERELEI era sequencial a aparelhos
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apreendidos em Salvador-BA, em um flagrante de entorpecentes realizado
em um galpão. Que o SKY ECC é um aplicativo caro, que geralmente é
utilizado por Grupos Criminosos. Que a empresa SKYECC possui sede no
Paraná-PR.”

 

Ainda sobre o acusado  é necessário ressaltarJANONE PRADO,
que, além de administrar a empresa TRANSLITORAL a mando de KARINE e
atuar para promover o processo de transformação do dinheiro em bens
de alto valor, ele também estava intrinsecamente ligado à logística
de armazenamento, obtenção de petrechos para a embalagem e

.distribuição da droga em proveito do grupo criminoso

 

A solidificar essa inferência, chamo atenção para as
informações policiais de  – pág. 197/223 e 259/261 e IDID 29614548
29614547 – pág. 01/09, que demonstram como  foiJANONE PRADO
identificado saindo ao lado de  daWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
residência deste último  situada na Rua Virgílio Raiser, 410,,
Navegantes/SC, no dia 05.06.2019, na condução de um veículo
Crossfox de placas AXW1342 (confiram-se as fotos apostas à página
02 do ).ID 29614547

 

Em síntese, os acusados foram acompanhados por policiais
enquanto escoltavam o caminhão Iveco Daily de placa DDG3779 pela BR
101. Pouco após passarem pela cidade de Garuva/SC, a equipe perdeu
de vista os dois veículos, tendo retomado a diligência somente no
dia 07.06.2019, quando colaboradores voltaram a avistá-los na
altura de São José dos Pinhais/PR, trafegando no sentido de
Paranaguá/PR.

 

Mesmo assim, em determinado momento da diligência a equipe
perdeu novamente de vista o Crossfox conduzido por  NãoJANONE.
obstante, eles continuaram acompanhando o caminhão-baú DDG3779.
Ocorre que, alguns quilômetros antes da entrada de Penha/SC, o
caminhão começou a fazer paradas bruscas no acostamento e realizar
manobras evasivas, indicando que o seu condutor poderia estar
suspeitando do acompanhamento pelos policiais federais.
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Em razão disso, o acompanhamento foi interrompido, mas
posteriormente a equipe conseguiu identificar o mesmo caminhão
Iveco estacionado no interior de uma residência localizada na Rua
João de Freitas, 620, Santa Lídia, Penha/SC.

 

Após essa descoberta, os policiais encerraram a diligência
e percorreram alguns metros de uma via próxima para ir embora,
oportunidade em que visualizaram novamente a Crossfox de placas
AXW1342 trafegando no sentido inverso, indicando que ela se dirigia
ao mesmo local onde o caminhão-baú se encontrava.

 

Posteriormente, no dia 11.06.2019, colaboradores alertaram
a Polícia Federal novamente de que o caminhão DDG3779 foi avistado
saindo de Itajaí/SC com destino a Paranaguá/PR. Mais uma vez
equipes de vigilância foram acionadas e identificaram que quem

 era justamente .dirigia o caminhão JANONE PRADO

 

Segundo os relatos dos agentes,  deixou o caminhãoJANONE
em frente ao hotel IBIS de Paranaguá/SC e ali se hospedou
(confira-se imagem aposta à página 205 do ). No diaID 29614548
seguinte, pela manhã,  saiu do hotel sem o caminhão e foi atéJANONE
um posto de gasolina – Posto 44 - já na BR. Lá esperou até que 

 chegasse num veículo saveiro. , então, entrou noWANDERLEY JANONE
carro e, ambos, seguiram de volta para Itajaí/SC.

 

De acordo com o relato dos agentes policiais, em razão do
pouco efetivo disponível para o acompanhamento, eles decidiram
manter a vigilância apenas no alvo  enquanto o caminhãoJANONE
deixou de ser acompanhando. Contudo, com a saída de  e JANONE

 do posto essas equipes retornaram ao local onde oWANDERLEY
caminhão havia sido estacionado, mas já não conseguiram localizar o
veículo.

 

Diante desse quadro, no que toca às alegações defensivas
no sentido de que haveriam supostas divergências nas informações
exaradas pelos agentes policiais, destaco que, no que se refere a
diferença entre o horário indicado na imagem aposta à página 07 do 
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 (13:13:15) e aquele mencionado no aventado documentoID 29614547
(“por volta das 15:00”), a divergência se deve a evidente equívoco
ocorrido no momento da digitação do relatório.

 

Isso é facilmente perceptível na leitura da íntegra do
documento, em que o agente vai paulatinamente fazendo referência
aos horários em que o caminhão foi avistado e as manobras que ele
fez, correlacionando esses momentos a fotografias para exemplificar
seu relato. De fato, a menção ao horário “15:00” se apresenta
descolado do resto da narrativa, ficando bem evidente que tal
divergência se deu a um evidente deslize no momento da digitação.

 

No que tange à suposta divergência de data, ressalto que
foram realizadas, no total, três diligências de acompanhamento do
caminhão DDG3779. Uma no dia , outra no dia , e05.06.2019 07.06.2019
a última no dia . O informe reproduzido na pág. 257 do 11.06.2019 ID

 se refere à diligência levada a efeito no dia ,29614548 11.06.2019
quando o caminhão conduzido por  parou no hotel IBIS deJANONE
Paranaguá/PR, conforme descrição do próprio documento.

 

Por sua vez, as imagens reproduzidas nas páginas 06/07 do 
 se referem à diligência ocorrida no dia ,ID 29614547 07.06.2019

quando o caminhão de placas DDG 3779 foi escoltado pelo Crossfox
conduzido por JANONE.

 

Note-se, portanto, que não existe divergência alguma entre
o relato e os arquivos de imagem acostados aos autos como sugere o
defensor dos acusados, que inclusive sustenta em alegações finais
que a Polícia Federal teria “inventado” essas situações com o único
intuito de prejudicar seu constituinte. Na verdade, ao que parece,
o ilustre patrono dos acusados não atentou para a existência de
três diligências distintas narradas pelos policiais.

 

Sobre esse caminhão (DDG 3779), destaco que se trata de 
, CPFveículo adquirido em 12.02.2019 por MAYARA RIBEIRO LACERDA

073.742.655-14, domiciliada em Guanambi/BA, mesma cidade de outro
 (condenado nos autos daalvo da Operação – ANDRÉ LUIS GONÇALVES
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ação penal nº 0000334-69.2019.4.03.6104), em razão de ter aparecido
em um dos vídeos extraídos dos celulares apreendidos no Guarujá/SP
(  – pág. 210/211).ID 29614548

 

Uma pesquisa simples em redes sociais mostrou que ANDRE e
MAYARA se conhecem. Além disso, como ficou demonstrado na sentença
proferida nos autos da ação penal antes mencionada, ANDRÉ se
utilizava dos dados de diversas pessoas de sua cidade natal –
Guanambi/BA – para adquirir veículos que eram utilizados, na
realidade, por integrantes do grupo criminoso (  – pág.ID 29614548
212/215).

 

A propósito, reputo pertinente destacar que no decorrer
desta operação foram identificados quatro (4) caminhões-baú
ostentando as mesmas características e utilizados em mais de uma
oportunidade pela organização criminosa.  deles é o deO primeiro
placas ,  em poder de  no diaFVS5787 apreendido MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
do , enquanto adentrava no imóvelflagrante registrado em 20.02.2019
situado na Rua Professor Noé de Azevedo, n° 77, Guarujá/SP.

 

Conforme já mencionado nesta, esse caminhão-baú
transportava inúmeros tabletes de cocaína acondicionados em um
fundo falso escondido no assoalho do veículo. Não somente isso, ele
também foi visualizado nas imagens extraídas dos aparelhos
celulares apreendidos na Rua Florença, nº 34, Guarujá/SP,
integrantes do denominado , descrito pelo “evento 04” Parquet
Federal na inicial acusatória.

 

O segundo veículo que surge no decorrer da investigação é
o caminhão-baú de placas , avistado pelo APF CláudioFXE 5410
Viterbo na manhã do dia do flagrante do Guarujá/SP ( ),20.02.2019
quando foi entregue pelo denunciado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
(condenado nos autos da ação penal nº 5003413-34.2020.4.03.6104) a
um sujeito não identificado, conforme relatado na informação
policial de  – pág. 40/56.ID 29614208
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De acordo com o relato do agente, o referido veículo saiu
justamente da residência situada na Rua Noé de Azevedo, n° 77,
Guarujá/SP, sendo conduzido por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA, que
somente não foi abordado porque esse não era o objetivo da missão
policial. Em todo caso, a informação foi transmitida através de
difusão interna da Polícia Federal, e o caminhão em questão foi
abordado em Feira de Santana-BA.

 

Nessa oportunidade, foi possível constatar que o
caminhão-baú de placas , FXE 5410 também possuía um fundo falso
exatamente igual aquele identificado no caminhão-baú de placas

, conduzido por  no mesmo dia,FVS5787 MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
possuindo outras características muito semelhantes.

 

Ainda sobre esse veículo ( ), vale pontuarplaca FXE 5410
que ele estava registrado no mesmo endereço que o CRETA de PLACA
ECH4770, de propriedade de LEIDIMAR OTON TEIXEIRA, pessoa que
também possui vínculos de amizade aparente com ANDRÉ LUIS
GONÇALVES, oriundo de Guanambi/BA e condenado no bojo da ação penal
nº 0000334-69.2019.4.03.6104, conforme consignado na informação
policial acostada aos autos sob o  – pág. 60.ID 29613848

 

Não somente isso, em cumprimento a mandado de busca e
apreensão expedido por este Juízo, o certificado de registro e

 em questão (placa FXE 5410) licenciamento do caminhão foi
 dentro da  apreendido residência do acusado WANDERLEY ALMEIDA

, que escoltou o caminhão de placas DDG3779 juntamente comCONCEIÇÃO
 (  – pág. 54/55).JANONE ID 29614508

 

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 uma tonelada de cocaína acondicionada em um fundo

, fato que resultou na instauração do inquérito policial nºfalso
801/2019 SR/PF/BA (  – pág. 54/60).ID 29613848
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Todas essas informações estão detalhadas na informação de 
 – pág. 45/85, que inclusive traz imagens comparativasID 29613848

dos três caminhões-baús mencionados, os quais, ao que tudo indica,
eram utilizados pela organização criminosa para transportar cocaína
pelo território nacional.

 

O  caminhão-baú com as mesmas característicasquarto
identificado pela Polícia Federal é exatamente o de ,placas DDG3779
escoltado por  nos dias  e , e conduzidoJANONE 05.06.2019 07.06.2019
pessoalmente por ele no dia , o qual os agentes policiais11.06.2019
acreditam estar relacionado à já mencionada apreensão de cerca de 

 no Porto de Itajaí/SC, escondida em meio a uma1.200 Kg de cocaína
carga lícita de madeira, com destino à Bélgica.

 

Apesar de não poderem confirmar com segurança as
suspeitas, eles apontam fortes indícios do envolvimento do grupo
sob enfoque com essa apreensão, mais especificamente de ALINE
APARECIDA SOUZA DOS SANTOS e CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO, marido
de MICHELE BARBOSA DOS SANTOS MARINHO, funcionária registrada na
empresa TRANSLITORAL (confira-se o relato registrado no ID 29614548
– pág. 202/210).

 

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.

 

Aliás, é importante salientar 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
outros, inclusive no Nordeste. Desse modo, é possível concluir que
a organização criminosa possuía diversos galpões e atuava em mais
de uma unidade da Federação.
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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
se desviar das rotas pré-agendadas.

 

Todos esses fatos e constatações foram corroborados em
Juízo pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, os
quais esclarecem em detalhes a participação de  e  naJANONE DAMARIS
associação criminosa. Nesse sentido, merece atenção o relatado pela
Delegada de Polícia Federal Fabiana Salgado Lopes:

 

“Que JANONE e DAMARIS são um casal que residia em Guarujá-SP e passaram
a residir no Sul do país, a exemplo dos outros acusados KARINE e
MARCELO, WANDO e outros integrantes do Grupo Criminoso que migraram no
mesmo período de Guarujá-SP para o Sul. Que JANONE e DAMARIS são amigos
de KARINE e MARCELO, possuindo estreitos vínculos de amizade, realizando
viagens juntos e se autodenominando de comadres. Que JANONE e DAMARIS
atuam na logística de preparação, distribuição, embalagem e transporte
do entorpecente que vai ser colocado nos contêineres. Que foi realizada
uma vigilância sobre JANONE que constatou que ele adquiriu máquinas de
embalagem a vácuo muito similares àquelas que foram apreendidas no
flagrante em Guarujá-SP, e que são utilizadas para embalar o
entorpecente. Que DAMARIS foi a responsável pela aquisição das boias
(botes infláveis) que foram apreendidas no flagrante realizado em
Guarujá-SP, no imóvel da Rua Noé de Azevedo, que resultou na prisão de
MÁRIO MÁRCIO, o que os vincula ao flagranteado. Que na residência de
DAMARIS e JANONE foram apreendidas anotações e cadernos contendo a
contabilidade do tráfico internacional, indicando a distribuição de
valores entre os integrantes do Grupo Criminoso. Que também havia
anotações indicando uma espécie de consórcio de droga, apontando o
percentual de entorpecente que caberia a cada membro do grupo. Que na
residência de DAMARIS e JANONE foram encontradas anotações sobre um
outro imóvel, o qual também foi realizada busca e resultou na apreensão
de outros documentos e anotações que vinculam o casal aos membros do
Grupo Criminoso. Que também os celulares apreendidos com o casal também
representam a sequência numérica com os celulares de outros membros do
Grupo Criminoso, o que revela o vínculo dos acusados com a Organização
Criminosa. Que na residência de DAMARIS e JANONE foi apreendido um
caderno com a inscrição HAPPY contendo anotações sobre a compra de
equipamentos utilizados para o tráfico e contabilidade do tráfico, com
indicação de distribuição de valores altíssimos entre os integrantes do
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Grupo Criminoso, especialmente a MARCELO, KARINE, FORMIGUINHA (RODRIGO)
e outras pessoas que não foram denunciadas nesta ação penal. Que JANONE
e DAMARIS utilizavam-se do mesmo kit comunicação utilizado por outros
membros do Grupo Criminoso. Que no dia seguinte às buscas realizadas na
residência de JANONE e DAMARIS foram encontrados, no terreno que faz
divisa com a casa deles, uma arma de fogo, 75 mil reais e 3 celulares,
objetos que teriam sido dispensados por eles antes dos policiais
adentraram ao imóvel. Que esses celulares possuíam o kit comunicação
típico da organização criminosa e chips internacionais. Que um dos
celulares era a sequência do telefone celular utilizado pela investigada
Marisa, corretora de imóveis que auxilia o Grupo Criminoso na lavagem
decapitais. Que nas anotações referentes à distribuição de lucros,
MARCELO era identificado como ROKU, KARINE como PEROLA/PATROA. Que
JANONE possuía a alcunha de PARDAL. Que RODRIGO era chamado de
FORMIGUINHA. Que na residência de DAMARIS e JANONE foi apreendida uma
planilha referente a gastos da KARINE e de sua mãe, Sandra. Que a KARINE
utilizava-se de um veículo BMWX6 que estava registrado em nome de
DAMARIS. Que DAMARIS realizou o depósito de 100 mil reais em favor da
antiga proprietária do imóvel localizado no Condomínio GranVille, em
Guarujá-SP, imóvel que se encontra registrado no nome de Sandra de
Oliveira, mãe da KARINE, mas que na verdade residiam KARINE e MARCELO.
Que JANONE e DAMARIS estão associados, de forma estável e permanente,
aos integrantes do Grupo Criminoso denunciado nesta ação penal. Que o
casal JANONE e DAMARIS possuiu papel de destaque na Organização, sendo
pessoas de confiança do casal KARINE e MARCELO, e inclusive todos
viajaram juntos para Barretos-SP no final de semana anterior à
deflagração da Operação Policial. Que sabe que DAMARIS residia em
Guarujá-SP, estava inscrita do cadastro único do Governo Federal,
juntamente com seus pais, não possuía atividade lícita declarada e um
dos investigados alegou que conhecia DAMARIS de quando ela era garota de
programa. Que o casal KARINE é MARCELO detém a empresa SO TRANSPORTES,
que está registrada em nome da Sandra de Oliveira, mãe da KARINE. Que o
Grupo Criminoso também possui outra empresa de transportes, a
TRANSLITORAL TRANSPORTES, que está registrada em nome de DAMARIS, e foi
constituída em Itajaí-SC. Que a empresa TRANSLITORAL é uma empresa de
fachada, utilizada para lavagem do dinheiro advindo do tráfico de
drogas. Que DAMARIS e JANONE não possuem atividade lícita conhecida. Que
até 2016 DAMARIS estava registrada no cadastro único das pessoas de
baixa renda do Governo Federal. Que a partir do momento que o casal
muda-se para Itajaí-SC constituem a empresa TRANSLITORAL, que é uma
empresa com patrimônio milionário, com 32 (trinta e dois) caminhões
avaliados no total de 4 milhões de reais. Que a empresa não possui
atividade suficiente para ter todo esse ativo. Que o próprio
proprietário do galpão onde os caminhões ficavam guardados estranhava
essa falta de atividade da empresa, sendo que somente entravam bens. Que
essa empresa TRANSLITORAL está em nome da DAMARIS, mas a empresa de fato
pertence ao Grupo Criminoso, especificamente à KARINE e MARCELO,
responsáveis pela destinação dos recursos oriundos do tráfico
internacional. Que na casa de Anderson Alvarenga, Gerente da empresa SO
TRANSPORTES, que também foi investigado nesta operação policial, foram
apreendidos documentos relacionados à empresa TRANSLITORAL, indicando
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que ele também gerenciava a empresa TRANSLITORAL, o que revela um nexo
de ligação entre as empresas SO TRANSPORTES e TRANSLITORAL. Que o
contador da empresa TRANSLITORAL foi ouvido em declarações e afirmou que
a empresa quase não prestava serviços. Que o contador foi ouvido em
Itajaí-SC. Que posteriormente, num imóvel relacionado aos autos das
investigações, foi apreendida uma anotação onde está escrito que o
contador teria prejudicado a empresa caguetando tudo. Que também o dono
do galpão afirmou que estranhava a quantidade de caminhões parados e
afirmou que foram pagos 06 meses de aluguel a vista em espécie, com
dinheiro cheirando a mofo, no valor de 48 mil reais.”

 

Ao seu turno, o Agente de Polícia Federal David Martins
Araújo declarou:

 

“Que DAMARIS surge na investigação como uma das pessoas que depositou
dinheiro em favor de Terezinha Navarro, para a aquisição de um imóvel
localizado em Guarujá-SP, no Condomínio GranVille, registrado em nome da
investigada Sandra, mãe de KARINE. Que o imóvel era ocupado por KARINE e
MARCELO, e por Sandra também. Que DAMARIS residia na região da Baixada
Santista, porém no início de outubro de 2018 muda-se para Santa Catarina
e constitui, em Itajaí -SC, a empresa TRANSLITORAL TRANSPORTE. Que essa
mudança coincidiu com a mudança de KARINE e MARCELO de Guarujá-SP para
Santa Catarina. Que a empresa TRANSLITORAL era um espelho da empresa que
KARINE já mantinha em nome de sua mãe, a S.O TRANSPORTES. Que DAMARIS
tinha uma origem simples, pai caminhoneiro e com família inscrita no
Cadastro Único do Governo Federal, pelo menos até o ano de 2016. Que
DAMARIS não apresentava condições financeiras de arcar com a
constituição da empresa TRANSLITORAL. Que a empresa TRANSLITORAL teve
suas atividades iniciadas em outubro de 2018, sendo que em menos de 01
ano a empresa já tinha mais de 20 caminhões em nome dela. Que além dos
caminhões, a empresa comprou outros veículos de luxo, como uma BMW que
inclusive foi vista em poder da mãe de KARINE, a investigada Sandra. Que
quando foram ouvidos, JANONE e DAMARIS afirmaram que DAMARIS era a
gerente da empresa e que o patrimônio do casal foi constituído através
do lucro da empresa. Que chama a atenção o fato de que, unicamente com o
lucro da empresa, o casal teria conseguido comprar a casa na Rua Erodes
Carpa, no valor de 970 mil reais, terreno para a construção de uma casa,
cuja construção foi avaliada também próximo a 900 mil reais,
apartamentos, carros. Que, portanto, além dos caminhões adquiridos pela
empresa em curto espaço de tempo, ainda a empresa teria que apresentar
um lucro que permitiria ao casal a aquisição desses diversos bens. A
empresa TRANSLITORAL era uma empresa de fachada, utilizada para lavar o
dinheiro advindo do tráfico internacional de entorpecente promovido pela
associação criminosa liderada pelo casal KARINE e MARCELO. Que a empresa
TRANSLITORAL, de fato, pertencia a KARINE e MARCELO, eles que
patrocinaram de fato a constituição da empresa e a aquisição dos bens.
Que na residência de JANONE e DAMARIS foi apreendido o kit comunicação
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utilizado pelo grupo Criminoso, celular com o chip internacional, tal
como encontrado na residência de outros integrantes da Organização
Criminosa. Que na residência de JANONE e DAMARIS também foram
apreendidas algumas agendas. Que uma dessas agendas, identificada como
agenda/caderno HAPPY, continha anotações sobre recebimento de valores e
pagamentos efetuados. Que uma dessas anotações é datada do dia
10.11.2018, e refere-se ao recebimento de 2 milhões de dólares. Que logo
abaixo da anotação do recebimento de 2 milhões consta a relação das
pessoas e os valores recebidos. Que a primeira página dessa agenda traz
uma legenda identificando as pessoas que receberam os valores, sendo
ROKU – M, RUBI –K, ROMEU – Fião e ZEN – identificado como PACAIA, ou
vice-versa. Que foi identificado que ROKU é MARCELO, RUBI é KARINE e
ROMEU é ÉDER. Que nos vídeos extraídos dos celulares, ÉDER é chamado de
ROMEU. Que essa agenda apreendida na residência de JANONE e DAMARIS
mostra pagamentos realizados em favor dessas pessoas. Que a anotação na
agenda apreendida na residência de JANONE e DAMARIS registra a
informação: recebi 2 milhões de dólares. Que sé notou que esse pagamento
(2 milhões) referia-se a um dos Eventos extraídos dos celulares
apreendidos no flagrante de Guarujá-SP, referente à estocagem de cocaína
registrada no dia 06.11.2018 (4 dias antes desse pagamento), tratando-se
do mesmo Evento no qual foi visualizado o caminhão apreendido com MARIO
MARCIO no dia do flagrante registrado no dia 20.02.2019, em Guarujá-SP.
Que nessa agenda, ainda foram registradas anotações de pagamentos a
FORMIGUINHA, identificado como sendo o corréu RODRIGO ALVES, pessoa que
também aparece no mesmo Evento registrado no dia 06.11.2018. Que nesse
caderno HAPPY também haviam anotações sobre materiais diversos: boias,
sinalizadores, cordas, bolsas, produtos que são comumente utilizados
para esse tipo de tráfico internacional na modalidade ripon/ripoff. Que
o registro do recebimento do dinheiro no dia 10.11.2018 está vinculado
ao vídeo do Evento filmado no dia 06.11.2018. Que, dentro da associação
criminosa, JANONE e DAMARIS tinham a função de lavar o dinheiro do
tráfico, por meio da empresa TRANSLITORAL, como também de cuidar da
logística necessária às operações de tráfico internacional. Que JANONE
atuava junto com WANDERLEI. Que foi realizada uma vigilância sobre
JANONE no início de dezembro de 2018, e constatou-se que ele comprou uma
máquina de embalar a vácuo. Que JANONE e WANDERLEI foram vistos saindo
de carro do imóvel localizado na Rua Virgílio Heiser, seguindo em
sentido Paranaguá-PR. Que eles estavam acompanhando um caminhão que se
constatou estar registrado em nome de Mayara, pessoa que é natural de
Guanambi-BA, mesma cidade do acusado ANDRÉ LUÍS, sendo que ambos são
amigos no Facebook. Que Mayara e ANDRÉ LUÍS são amigos de uma outra
pessoa lá de Guanambi-BA, Karina Otton Barros, também natural de
Guanambi-BA, em nome de quem está registrado um caminhão que foi
apreendido em Feira de Santana-BA, em 14.10.2019, em um flagrante de 1
tonelada de cocaína. Que em nova vigilância realizada sobre JANONE,
constatou-se que ele conduziu o mesmo caminhão da vigilância anterior
para Paranaguá-PR, estacionou o caminhão na frente de um Hotel Ibis,
onde ele hospedou-se e pernoitou. Que no dia seguinte JANONE deixou o
hotel sem o caminhão, que permaneceu estacionado em frente ao hotel. Que
JANONE encontra WANDERLEI em um posto de gasolina e ambos retornam em um
veículo sentido Itajaí-SC. Que no retorno da equipe ao hotel, o caminhão
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já não estava mais estacionado no local. Que no dia 03.07.2019 houve uma
apreensão de 1.200KG no Porto de Itajaí-SC e as diligências iniciais
revelaram que a empresa responsável pela colocação do contêiner
contaminado no Porto foi a Lopes e Nascimento. Que essa empresa teria
adquirido uma empilhadeira no dia 17.06.2019. Que a análise da Nota
Fiscal da compra da empilhadeira revelou que o comprador da empilhadeira
foi o investigado Carlos Marinho. Que Carlos Marinho é marido de Michele
Marinho, funcionária da empresa TRANSLITORAL, ligada a JANONE e DAMARIS.
Que nas buscas e apreensões realizadas no Edifício Maria Bitencourt foi
encontrada uma anotação em um papel com os seguintes dizeres: ‘A PF
pegou os aparelhos que gravaram os trabalhos da empilhadeira. Transferiu
todos arquivos para o cartão de memória e escondeu (Michele no bolso da
camisa de botão na cor bege)’. Que no dia das buscas realizadas na
residência de Carlos Marinho e Michele, constatou-se que, antes da
entrada dos policiais ao local, foi realizada a retirada abrupta do
cartão de memória, o que está registrado no Relatório de Análise do
material apreendido, e o que é confirmado pelo bilhete apreendido. Que
toda a movimentação de JANONE e WANDERLEI foi para colocar essa carga de
entorpecentes que foi apreendida no Porto de Itajaí-SC. Que parte do
material analisado foi apreendido no dia seguinte, em um terreno vizinho
à residência. Que antes da entrada dos policiais ao imóvel de JANONE e
DAMARIS os objetos foram lançados por cima do muro, uma arma, celulares
e dinheiro. Que o vizinho acionou a polícia militar e os materiais foram
relacionados às buscas e apreensões realizadas no imóvel de JANONE e
DAMARIS. Que o chip que estava no celular de JANONE era a sequência
numérica do celular encontrado na casa da investigada Marisa. Que
algumas anotações encontradas na residência de JANONE e DAMARIS não
faziam referência a valores, mas sim a quantidade de entorpecentes
destinados a pessoas. Que essas anotações revelam que cada pessoa tem
uma participação em quilos de cocaína. Que em outro caderno apreendido
na residência de JANONE e DAMARIS, identificado como agenda Tilibra
Preta, continha anotações sobre o pagamento de despesas referentes aos
meses de setembro e outubro de 2018, fazendo referência a KARINE, ÉDER
(Romeu), Sandra (mãe de KARINE), pagamento de som da festa (que
provavelmente refere-se à festa de aniversário de MARCELO, ocorrida em
Guarujá-SP, no mês de setembro de 2018). Que JANONE e DAMARIS mantinham
relações pessoais com KARINA e MARCELO. Que foram realizados
acompanhamentos que revelaram a proximidade dos casais, que inclusive
realizaram duas viagens em aviões particulares junto com Anderson,
Josiele, KARINE e outros. Que no dia 18.07 foi constatado que JANONE,
DAMARIS, KARINE, Anderson, Josieli, Rogério e Dirce, todos embarcaram em
um avião nesse dia. Que em outro momento, já próximo à data da
deflagração da operação policial, o próprio depoente acompanhou o
embarque de JANONE, DAMARIS, KARINE e Josieli em um jato com destino a
Barretos-SP. Que o veículo BMWX6 foi comprado pela empresa TRANSLITORAL,
e constatado que era utilizado por Sandra, mãe de KARINE. Que na casa de
KARINE foram encontradas planilhas sobre a empresa TRANSLITORAL. Que
também na casa de Anderson foram encontradas planilhas sobre a empresa
TRANSLITORAL. Que JANONE e DAMARIS atuavam na lavagem do dinheiro do
tráfico, participavam do recebimento e distribuição do dinheiro do
tráfico atuavam diretamente nos eventos de tráfico, atuando na logística

Num. 43486384 - Pág. 114

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



de movimentação da droga e colocação em contêineres com destino
internacional. Que algumas das anotações encontradas na residência de
JANONE e DAMARIS indicavam a distribuição de entorpecente e não
dinheiro. Que quando se tratava de dinheiro era colocado o símbolo de
moeda e outros valores não aparecem com esse símbolo. Que os 06 Eventos
de tráfico descritos na denúncia somente foram revelados após a
apreensão dos celulares, o que inviabiliza a realização de ação
controlada sobre os contêineres. Que em 01 dos Eventos o contêiner foi
apreendido na África do Sul. Que foram solicitados os laudos às
Autoridades Africanas, através de Cooperação Internacional. Que DAMARIS
foi identificada como a depositaria de altos valores de sua própria
conta. Que existem informações do COAF de uma movimentação de meio
milhão de dólares, entre outras transações bancárias de valores
relevantes realizadas nas contas de DAMARIS.”

 

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo Agente de
Polícia Federal Carlos Dário Almeida de Oliveira. Confira-se:

 

“Que a empresa TRANSLITORAL foi constituída em 2018, em nome da DAMARIS,
que atuou como ‘testa de ferro’ de KARINE, que é a líder do Grupo
Criminoso. Que o capital da empresa era de noventa e poucos mil reais.
Que logo que foi constituída, em menos de 01 ano, foram adquiridos
diversos caminhões avaliados em mais de 300 mil reais cada. Que pelo
depoimento do contador, a empresa não tinha receita que comportasse a
compra desses caminhões. Que não foi encontrada nenhuma atividade lícita
ligada a JANONE. Que DAMARIS estava inscrita no Cadastro Único do
Governo Federal, próprio de pessoas de baixa renda. Que os proprietários
de fato da empresa TRANSLITORAL era o casal KARINE e MARCELO. Que KARINE
utilizava-se de veículo registrado em nome da empresa TRANSLITORAL. Que
DAMARIS, mesmo sendo inscrita no CadÚnico, realizou depósito em espécie
para o pagamento de parcela de uma casa adquirida por KARINE, localizada
em Guarujá-SP. Que na casa de KARINE foi encontrada uma planilha sobre
despesas da empresa TRANSLITORAL. Que na residência de JANONE e DAMARIS
foram encontradas 02 agendas. Que uma delas continha a contabilidade do
tráfico, com a discriminação de valores (que se acredita ser em moeda
estrangeira) distribuídos entre pessoas identificadas por códigos. Que
se recorda dos códigos RUBI e ROKU, referindo-se a KARINE e MARCELO. Que
em outra anotação havia a discriminação da quantidade de entorpecentes
distribuídos, inclusive indicando a parte que coube a eles próprios, a
RODRIGO, que era identificado como FORMIGUINHA, e a outras pessoas. Que,
no material apreendido, havia uma anotação indicando a aquisição de 15
boias na mesma data inserida na nota fiscal em nome de DAMARIS. Que no
caderno apreendido na residência de JANONE e DAMARIS também havia a
indicação da aquisição de sinalizadores, e no flagrante em Guarujá-SP
também foram encontrados sinalizadores. Que o Grupo Criminoso tinha uma
espécie de kit de comunicação. Que no dia do cumprimento do mandado de
busca e apreensão foi jogado um saco com celular, arma e dinheiro no
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terreno do vizinho à residência do casal. Que um desses celulares
apreendidos tinha a sequência numérica igual ao da investigada Marisa.
Que no celular apreendido com JANONE e DAMARIS estava instalado o
aplicativo SKYECC e chip internacional, que compõe o chamado kit
comunicação. Que no caderno apreendido na residência de JANONE e
DAAMARIS continha uma relação de pessoas vinculadas a valores recebidos.
Que se recorda que KARINE era identificado por RUBI, que MARCELO era
ROKU e RODRIGO era FORMIGUINHA. Que foram encontradas anotações
referentes a despesas de KARINE e sua mãe, Sandra. Que KARINE e MARCELO
tinham uma relação financeira. Que JANONE e DAMARIS residiam em
Guarujá-SP e mudaram-se para Santa Catarina no mesmo período que KARINE
e MARCELO. Que a empresa TRANSLITORAL adquiria veículos em seu próprio
nome e em nome de terceiros. Que a empresa adquiria o veículo e
registrava em nome de terceiros. Que DAMARIS esteve inscrita no CadÚnico
no ano de 2016. Que foi realizada uma análise de similaridade entre as
máquinas de embalar a vácuo apreendidas e aquelas adquiridas por
JANONE.”

 

Ao ser interrogada  seDAMARIS ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
declarou inocente. Afirmou que conheceu  no Guarujá/SP, emJANONE
10.02.2017, quando era garota de programa, e passaram a morar
juntos pouco tempo depois. Aduziu que a empresa TRANSLITORAL e os
veículos pertenciam a seu companheiro , que os colocou em seuJANONE
nome porque tinha problemas judiciais com sua ex-esposa. Asseverou
que isso foi feito por orientação contador Pablo Barcelos.

 

Alegou que todas as transferências e movimentações
financeiras indicadas nos autos foram feitas por seu companheiro, e
que todos os seus cartões de crédito eram utilizados por ele.
Relatou ter conhecido KARINE na porta da escola onde os filhos dela
estudavam e sua mãe dava aula, mas negou qualquer outro tipo de
relação. Negou também que  a conhecia.JANONE

 

Aduziu, outrossim, que nunca conversou com o contador
Pablo Barcelos e que os veículos SX e X6 lhe pertenciam e nunca
foram emprestados a KARINE. Aduziu nunca ter utilizado o aplicativo
SKYECC, nem tampouco o seu companheiro. Asseverou que quando
conheceu  ele já era rico, tendo dito a ela que havia juntadoJANONE
dinheiro através de “bitcoins” e construção de imóveis. Disse, por
fim, que nunca questionou as determinações advindas de seu
companheiro.
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Ao seu turno,  declarou não conhecer os demaisJANONE PRADO
acusados, com exceção de sua atual companheira  InformouDAMARIS.
que constituiu a empresa TRANSLITORAL em 2018 e, por orientação do
contador, colocou a empresa em nome de , pois possuíaDAMARIS
problemas judiciais com sua ex-esposa. Ressaltou que  sóDAMARIS
emprestou o nome, nunca trabalhou na empresa.

 

Relatou que administrava a TRANSLITORAL e que só prestava
serviços à JBS. Disse que, em consulta a outro contador, lhe foi
informado que o fato de ter colocado a empresa em nome de DAMARIS
foi errado e que poderia prejudicar sua companheira. Em razão
disso, dispensou os serviços do Sr. Pablo Barcelos. Ao ser
questionado, atribuiu a falta de emissão dos conhecimentos de
transporte a ele.

 

Aduziu que a TRANSLITORAL tinha apenas doze (12)
caminhões; os outros eram agregados de terceiros através de
contratos de locação com os proprietários. Asseverou que nesses
contratos era previsto a transferência desses veículos para o nome
da empresa e que, em contrapartida, 60% do frete ficava com o
proprietário e 40% com a TRANSLITORAL.

 

Alegou que não é conhecido como “PARDAL”, que não possui
qualquer relação com , e que o veículo BMW X6 era seu eWANDERLEY
utilizado apenas por ele, desconhecendo o uso por KARINE.
Sustentou, ainda, que comprou uma máquina de embalar à vácuo com o
intuito de utilizá-la na sua empresa de construção civil, e que as
finanças de  eram por ele administradas.DAMARIS

 

Sobre seu acréscimo patrimonial repentino disse que, após
sair da prisão em razão de um processo antigo, teria prestado
serviços de construção ao seu ex-cunhado, recebendo como pagamento
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) adquiridos em “bitcoins”.
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Narrou que, passado algum tempo, esses “bitcoins”
atingiram o montante de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos
mil reais), tendo recebido o valor em espécie do seu cunhado, o
qual já é falecido. Aduziu, também, que, após receber o dinheiro,
em 2016, começou a trabalhar no ramo da construção civil.

 

Tenho que as alegações deduzidas por  no sentido deJANONE
que teria enriquecido através da compra de “bitcoins”, são
inverossímeis e não foram comprovadas nos autos, cabendo salientar
que não foram apresentados pela defesa documentos fiscais ou

 que comprovem o recebimento dessa quantia (R$extratos bancários
2.300.000,00) em espécie.

 

Sequer foi comprovada a , que oexistência do ex-cunhado
acusado alegou já ter falecido, que o teria contratado para
trabalhar em serviços de construção e remunerado os serviços
mediante pagamento feito em “biticoins” no valor total de R$
500,00, criptomoedas essas que alcançaram, em momento posterior, a
expressiva quantia de R$ 2.300.000,00.

 

Também não foi provado por documentos, e tampouco através
de testemunhas, a alegação de que a maior parte da frota de
caminhões apreendidos no galpão da TRANSLITORAL pertenceria a
terceiros que os alugaram e transferiram o registro à
transportadora, recebendo em contrapartida 60% do frete contratado.
Aliás, tal narrativa contribui ainda mais para conclusão no sentido
de que a  eraínfima quantidade de serviços prestados à JBS
insuficiente para justificar o crescimento da empresa.

 

Anoto, outrossim, que apesar de tentar atribuir
responsabilidade pelas irregularidades apontadas na TRANSLITORAL ao
Sr. Pablo Barcelos, fato é que o dever de emitir os documentos
fiscais afetos aos serviços efetivamente prestados incumbia à
própria empresa e, em última escala, ao seu administrador. Em todo
caso, chamo atenção para os e-mails trocados entre a contabilidade
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, que comprovam que ae o corpo administrativo da TRANSLITORAL
empresa foi alertada formalmente, mais de uma vez, acerca da
necessidade de comprovar documentalmente a prestação de serviços.

 

Sobre as alegações dos acusados na senda de que não
conheceriam KARINE, destaco que todos os elementos antes apontados

, desde os vínculos identificados entrerevelam exatamente o oposto
a TRANSLITORAL e a S.O. TRANSPORTES; as planilhas de contabilidade
apreendidas na residência do casal que mostram pagamentos efetuados
a KARINE; a utilização dos serviços da corretora MARISA; sua
migração de São Paulo para Santa Catarina na mesma época; o uso do
aplicativo SKYECC; a foto de  em um aeroporto junto deDAMARIS
KARINE, etc.

 

No mesmo sentido, a alegação de  de que nãoJANONE
possuiria vínculos com  vai de encontro às já mencionadasWANDERLEY
diligências policiais dos dias 05.06.2019 e 11.06.2019, quando
ambos os acusados foram vistos juntos escoltando o caminhão DDG3779
e quando  buscou  em frente a um hotel Ibis, apósWANDERLEY JANONE
este deixar estacionado no local o mesmo caminhão.

 

Quanto à alegação de que todas as movimentações
financeiras de  eram realizadas, na verdade, por ,DAMARIS JANONE
ressalto que as provas amealhadas aos autos mostram exatamente o

. Nesse sentido, chamo atenção para as diversas contrário
 de depósitos em espécie efetuado por  (comunicações do COAF DAMARIS

 – pág. 89, 91, 92, 93 e 94) e para nota fiscal deID 29614852
aquisição das boias encontradas na Rua Noé de Azevedo, emitida em
nome da própria acusada (  – pág. 71).ID 29614508

 

A propósito, no que se refere à argumentação alinhavada no
sentido da inexigibilidade de conduta diversa em relação a acusada 

, consubstanciada no fato de que ela estaria submetida aDAMARIS
todas as determinações advindas de seu companheiro , observoJANONE
que a situação delineada nos autos pelo patrono dos réus não está
revestida dos requisitos mínimos para reconhecimento da aventada
causa supralegal de exclusão da culpabilidade.
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Isso porque as provas produzidas indicam que DAMARIS
possuía plena capacidade de autodeterminação e condição de antever
as consequências de suas ações e agir livremente de acordo com
elas. Nesse contexto, cabe destacar que determinadas condutas
atribuídas à acusada, como o depósito em espécie em favor da Sra.
Therezinha,   e da empresaestão totalmente dissociadas de JANONE
TRANSLITORAL, , conformepossuindo relação apenas com KARINE
consignado anteriormente.

 

Enfatizo que, no sentido oposto do que foi sustentado pela
defesa, as condutas atribuídas a  na denúncia não sãoDAMARIS
meramente omissivas, mas sim comissivas. Sua posição na organização
criminosa não era de mera companheira ou esposa do traficante, mas
sim de , vale dizer, ela nãoverdadeira coautora dos graves delitos
somente emprestou o seu nome para constituição da empresa, como
também atuou de forma intensa na logística do processo de
narcotraficância e lavagem de capitais, realizando depósitos
milionários, em espécie, em favor de terceiros, adquirindo bens e
itens utilizados para o envio de elevadas quantidades de cocaína
para o exterior.

 

Saliento, ademais, que as supostas ordens proferidas por 
 nas circunstâncias retratadas nos autos eram manifestamenteJANONE

ilegais, de fácil percepção, não havendo como se reconhecer o
alegado desconhecimento da ilicitude. Ao contrário, entendo que no
contexto esquadrinhado, era totalmente exigível de  condutasDAMARIS
diversas daquelas que foram efetivamente adotadas, não havendo como
se acolher a aludida tese defensiva.

 

Anoto que, consoante provas trazidas aos autos pela
defesa, apesar de jovem,  é mulher vivida, experimentada. DeDAMARIS
origem humilde, inclusive com passou a viver coberta de luxo e
ostentação ao lado de , participando, de forma intensa eJANONE
irrefutável, em atos próprios e necessários para a exportação de
elevada quantidade de cocaína para o exterior, encontrando-se bem
amoldada a situação dela, portanto, ao disposto no art. 29 do
Código Penal.
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Destarte, toda essa densa e intrincada relação de bens e
relacionamentos interpessoais revelam-se bastantes e suficientes
para comprovar que  e JANONE PRADO DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS

, de fato, integraram o grupo criminoso financeiramenteANDRADE
poderoso, que tem por atividade principal o tráfico internacional
de cocaína e, em consequência, o branqueamento do capital auferido
de forma ilícita.

 

Cumpre acentuar, as provas coligidas no decorrer da
instrução comprovam, de forma veemente, que o casal possui vínculos
estáveis e permanentes com todos os integrantes da associação
criminosa, notadamente com KARINE, MARCELO e , atuandoWANDERLEY
diretamente na logística de distribuição dos entorpecentes pelo
grupo e recebendo e reinvestindo os valores oriundos do tráfico
internacional em bens de alto valor.

 

Observo que esse arcabouço probatório também serve para
complementar e contextualizar o motivo pelo qual o registro das
boias identificado no aventado caderno HAPPY está diretamente
relacionado com a apreensão de entorpecentes realizada na Rua
Professor Noé de Azevedo, nº 77, Enseada, Guarujá/SP.

 

Sem dúvida, os elementos antes apontados revelam um
conjunto de indícios objetivos, idôneos e convergentes, seguros e
harmônicos, indicativos da efetiva prática pelo casal das ações
descritas 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. A lógica das provas em matéria penal.
São Paulo, Editora Saraiva, 1960, vol. 1, p. 239-240)
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No mesmo diapasão 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.

 

(...)

 

Não se deve desprezar a prova indiciária, tão somente pelo fato de se
tratar de prova indireta.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no

. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, 3ªProcesso Penal
edição, p. 228-229).

 

Assim, comprovada a associação estável e permanente que os
réus mantinham com o demais investigados da Operação Alba Vírus
para a prática habitual de tráfico ilícito de entorpecente, de
rigor a condenação de  e JANONE PRADO DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS

 nas penas do art. 35, , c.c. art. 40, inciso, I, ambosANDRADE caput
da Lei nº 11.343/2006.

 

5. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO A WANDERLEY ALMEIDA
CONCEIÇÃO.

 

Também em ralação a , osWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
elementos probatórios colhidos no curso do processo são suficientes
para amparar conclusão no sentido de que ele se encontrava, de
fato, associado ao grupo criminoso sindicado, tendo papel de
destaque na logística das ações ilícitas, participando e
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gerenciando os processos de contaminação dos contêineres com
vultuosas partidas de cocaína, atuando diretamente no sistema de
exportação de drogas via portos brasileiros.

 

De fato, assim como muitos outros indivíduos já citados no
decorrer desta sentença, “ ” (como é conhecido dentro daWANDO
organização criminosa) possui vínculos com a cidade do Guarujá/SP,
a exemplo do endereço de cadastro de sua carteira de motorista,
tendo posteriormente seguido a migração dos demais membros da
quadrilha e se estabelecido no interior do Estado de Santa Catarina
(confira-se o  – pág. 140).ID 29614852

 

Os elementos colhidos no decorrer da investigação
permitiram constatar, com precisão, que  atua diretamenteWANDERLEY
na parte logística das operações de tráfico (armazenamento,
distribuição e transporte). A corroborar essa constatação, chamo
atenção para as diligências realizadas pela Polícia Federal nos
dias 05.06.2019, 07.06.2019 e 11.06.2019, conforme exaustivamente
exposto no capítulo antecedente.

 

Em suma, tais diligências, narradas mais
pormenorizadamente nas informações policiais de  – pág.ID 29614548
197/223 e 259/261 e  – pág. 01/09, revelam como ID 29614547

, ao lado do acusado , escoltou e transportou oWANDERLEY JANONE
caminhão-baú de placas DDG3779 pelo interior dos Estados do Paraná
e Santa Catarina em movimentação suspeita que, ao que tudo indica,
está associada à apreensão dos  no Porto de1.200 Kg de cocaína
Itajaí/SC, no dia 03.07.2019, escondidos em meio a uma carga lícita
de madeira, com destino à Bélgica.

 

Mas não somente isso, as provas produzidas revelam também
que  agia diretamente no WANDERLEY armazenamento de equipamentos

, conforme outilizados para o embalo e envio de cocaína ao exterior
método de exportação utilizado pelo grupo criminoso.

 

Nesse sentido, destaco que  (Ruana residência do acusado
Virgílio Raiser, 410, Navegantes/SC) foram apreendidos diversos
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instrumentos destinados à preparação do entorpecente para
, tais como ferramentas, máquinas embaladoras à vácuo,exportação

lacres de contêineres, lixas, gravadora a laser (utilizada no
processo de clonagem de lacres), embalagens plásticas e diversos
outros petrechos utilizados no processo de preparo do entorpecente
para ocultação em unidades de carga (  – pág. 64/71).ID 29614532

 

As fotos desses objetos foram reproduzidas na informação
policial de  – pág. 79/80. Nesse mesmo documento, foiID 29614508
feito um comparativo das embalagens para acondicionamento à vácuo
encontradas no interior da residência do acusado com aquelas
arrecadadas na já citada apreensão levada a efeito no Porto de
Itajaí/SC no dia 03.07.2019. As constatações permitiram concluir
que os invólucros são idênticos (  – pág. 80/82).ID 29614508

 

Pontuo aqui, inclusive, que esse endereço (Rua Virgílio
Raiser, 410, Navegantes/SC) foi o local de onde  e JANONE WANDERLEY
foram vistos saindo com o veículo Crossfox de placas AXW1342 no dia
05.06.2019 para escoltar o já mencionado caminhão-baú de placas
DDG3779 (confiram-se as fotos apostas à página 02 do ).ID 29614547

 

Aliás, entre os documentos apreendidos na residência de 
 foram encontradas diversas cópias de certificados deWANDERLEY

registro de veículos, dentre eles o do caminhão-baú RENAULT/MASTER,
placas FXE5410 (  – pág. 76), avistado pelo APF CláudioID 29614508
Viterbo na manhã do flagrante do Guarujá/SP (20.02.2019), quando
foi entregue por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA (condenado nos
autos da ação penal nº 5003413-34.2020.4.03.6104) a um sujeito não
identificado, conforme relatado na informação policial de ID

 – pág. 40/56.29614208

 

De acordo com o relato do agente, o referido veículo saiu
justamente da residência situada na Rua Noé de Azevedo, n° 77,
Guarujá/SP, sendo conduzido por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA, que
somente não foi abordado porque esse não era o objetivo da missão
policial. Sem embargo, a informação foi transmitida através de
difusão interna da Polícia Federal, e o caminhão em questão foi
abordado em Feira de Santana/BA.
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Nessa oportunidade, foi possível constatar que o
caminhão-baú de placas FXE 5410 também possuía um fundo falso,
exatamente igual aquele identificado no caminhão-baú de placas

, conduzido por  no mesmo dia,FVS5787 MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
possuindo outras características muito semelhantes.

 

Nesse sentido, foram as declarações deduzidas em Juízo
pelo policial federal Cláudio Viterbo Neves Santos, confira-se:

 

Que o depoente participou da vigilância realizada sobre o imóvel“
localizado na Rua Noé de Azevedo, nº 77, em Guarujá-SP. Que o depoente
estava em missão em São Paulo (Capital) e foi acionado pelas Delegacia
de Santos, mais especificamente pelo NEPOM, para participar de uma
vigilância na Rua Noé de Azevedo, nº 77, pois nesse local chegaria um
veículo (caminhão de pequeno porte). Que na ordem de missão foi passada
a numeração do imóvel, a placa e características do caminhão. Que a
vigilância tinha por objetivo constatar a entrada do caminhão no imóvel
localizado na Rua Noé de Azevedo. Que foi ao local no período da manhã,
oportunidade em que presenciou a saída de um veículo (caminhão) do
imóvel localizado na Rua Noé de Azevedo, cujas características não
coincidiam com aquelas que constavam da ordem de missão. Que esse
veículo (caminhão) foi acompanhado pelo depoente e encontrou-se com
outro veículo, um gol prata, há menos de 1km da casa. Que o motorista do
gol entrou no caminhão e assumiu a direção do veículo, que passou a
seguir o veículo gol que saiu à sua frente. Que não realizaram a
abordagem imediata em razão das características do caminhão, que saiu do
imóvel, ser diversa daquelas indicadas na Ordem de Missão. Que sobre o
veículo (caminhão-baú) que esteve no imóvel horas antes do flagrante
realizado em Guarujá-SP, o depoente comunicou a Delegacia de Santos. Que
sabe que esse caminhão foi parado em Feira de Santana-BA, quando foi
abordado por policiais. Que não foi o depoente quem mandou abordar o
caminhão em Feira de Santana-BA e não há nenhuma coincidência no fato do
veículo ter sido abordado naquela localidade, já que o depoente é lotado
em Salvador-BA e não em Feira de Santana-BA.”

 

Ainda sobre esse veículo (placa FXE 5410), vale pontuar
que ele estava registrado no mesmo endereço que o CRETA de PLACA
ECH4770, de propriedade de LEIDIMAR OTON TEIXEIRA, pessoa que
também possui vínculos de amizade aparente com ANDRÉ LUIS
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GONÇALVES, oriundo de Guanambi/BA e condenado no bojo da ação penal
nº 0000334-69.2019.4.03.6104, conforme consignado na informação
policial acostada aos autos sob o  – pág. 60.ID 29613848

 

Enfim, as semelhanças entre todos os caminhões-baú
identificados no decorrer da Operação  já foram objeto deAlba Vírus
análise no tópico antecedente, de modo que me reporto aos termos lá
expostos a fim de evitar tautologia. De todo modo, entendo
pertinente enfatizar, mais uma vez, que esse veículo de placa FXE

 ocorrido na Rua Noé5410 está intrinsicamente ligado ao flagrante
de Azevedo, nº 77, Guarujá/SP, onde  foi presoMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
e onde foi apreendida elevada quantidade de cocaína, junto com as
boias adquiridas por  e JANONE DAMARIS.

 

Outrossim, a comprovar o vínculo existente entre os
acusados ,  e , ressalto que em suaWANDERLEY JANONE DAMARIS
residência também foi encontrada uma anotação com o endereço de um
imóvel que havia sido comprado por  em momento recenteJANONE PRADO
(  – pág. 78), e que um dos veículos que ID 29614508 WANDERLEY
possuiu está cadastrado no mesmo endereço que  informou paraDAMARIS
automóveis de sua propriedade: Av. Pedro Lessa, 1640, Santos/SP (ID

 – pág. 141).29614852

 

E mais, em uma nota fiscal encontrada na sede da empresa
TRANSLITORAL,  figura como comprador de um caminhão, o queWANDERLEY
corrobora a conclusão anteriormente exposta no sentido de que
KARINE,  e  adquiriam veículos em nome de terceiros eJANONE DAMARIS
os registravam em nome da TRANSLITORAL para tentar ocultar a
movimentação financeira de compra de caminhões.

 

Ademais, convém destacar que o veículo VW/FOX 1.6 GII,
placa AKJ1888, que já foi de propriedade de , também foiWANDERLEY
visto em uma festa realizada no já mencionado condomínio Granville
no Guarujá/SP, onde foi celebrado o aniversário do denunciado
MARCELO, marido de KARINE, conforme relato de agentes policiais que
acompanharam de longe o evento (  – pág. 54/145 e ID 29614852 ID

 – pág. 01/14).29614851

Num. 43486384 - Pág. 126

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



 

Por fim, e não menos importante, convém destacar que na
residência de  foi apreendido o WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO

 de IMEI 35696605192 660 0, compatível com o lote deblackberry
outros dois  apreendidos no flagrante realizado emblackberrys
Salvador/BA no dia 01.07.2018, objeto do IPL 817/2018 (IMEI’s
35696605191 425 0 e 35696605191 667 0).

 

Conforme informações policiais apostas às páginas 37/38 e
83 do , tal aparelho também possuía o famigerado “kitID 29614508
comunicação”. Não somente isso, analisando o material apreendido,
foi possível constatar que o ICCID do chip internacional inserido
no aparelho é sequência exata (final 144 e 146, respectivamente) de
um dos ICCID apreendidos no flagrante realizado em Salvador/BA (ID
29614508 – pág. 83).

 

Penso que essa apreensão é capaz de revelar que o
denunciado estava, de fato, utilizando o “kit comunicação”,
empregado por diversos outros investigados da organização criminosa
para garantir o sigilo das comunicações mantidas entre eles.

 

Importante ressaltar, ademais, que, durante os
cumprimentos dos mandados de busca e apreensão expedidos por este
Juízo, foram encontrados em pelo menos sete (7) endereços ao menos
um celular com a mesma configuração de “kit comunicação”, composto
pelo software SKYECC e mais uma camada extra de proteção - os chips
de operadoras de telefonia móvel de fora do país.

 

Dentre os investigados que foram encontrados na posse de
aparelhos com essas características estão: ANDERSON GOMES
ALVARENGA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, , JANONE PRADO DAMARIS DE

, MARISA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS DEALMEIDA SANTOS ANDRADE
FIGUEIREDO MARINHO, MICHELE BARBOSA DOS SANTOS MARINHO e PEDRO
MARQUES OLIVEIRA (confira-se a informação de ID 29614508 – pág.
24/40).
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Para concluir, registro que todas essas informações foram
corroboradas em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação,
que, sob o pálio do contraditório, esclareceram em detalhes a
participação de  na associaçãoWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
criminosa. Nesse sentido, é o depoimento prestado pela Delegada de
Polícia Federal:

 

“Que WANDERLEI, vulgo WANDO, estava associado ao Grupo Criminoso, sendo
responsável pela cadeia logística de preparação, distribuição e
transporte do entorpecente que seria oculto nos contêineres. Que WANDO
está diretamente ligado a JANONE, auxiliando este na logística
necessária às operações de tráfico, conforme demonstrados nas
vigilâncias realizadas sobre os acusados. Que na residência de WANDERLEI
foram apreendidos apetrechos utilizados na preparação do entorpecente,
como seladoras, máquinas a vácuo, lacres de contêineres, máquinas de
gravação a laser (que são muito utilizadas para a falsificação de
lacres) e embalagens (inclusive idênticas às que foram utilizadas para
embalar o entorpecente apreendido pouco tempo antes, em julho/2002, no
Porto de Itajaí-SC). Que na residência de WANDERLEI foi encontrado o
documento de um veículo que havia sido visto na Rua Noé de Azevedo pouco
antes do flagrante realizado em Guarujá-SP, onde foi preso MARIO MÁRCIO.
Que essa informação consta de uma Informação Policial juntada aos autos,
referente à vigilância realizada nesse endereço. Que WANDERLEI
utilizava-se do kit comunicação utilizado pelos membros da Organização
Criminosa. Que um celular apreendido com WANDERLEI mantém relação com os
celulares apreendidos em Salvador, no ano de 2018. Que foi realizada
vigilância sobre JANONE e WANDERLEI, demonstrando que ambos saem juntos
de uma residência localizada na Virgílio Heiser. Que JANONE sai na
condução do veículo e eles acompanham um caminhão-baú, do mesmo tipo do
que foi apreendido no flagrante de MÁRIO MÁRCIO, mas não é o mesmo. Que
em outra ocasião JANONE é visualizado conduzindo esse mesmo caminhão até
a cidade de Paranaguá-PR e no dia seguinte WANDO vai buscar JANONE em
Paranaguá-PR e o caminhão permanece no local. Que não existe gravação ou
interceptação telefônica na Operação Alba Vírus. Que o caminhão que está
relacionado ao WANDO possui um fundo falso semelhante ao encontrado no
caminhão que foi apreendido com MÁRIO MÁRCIO, no flagrante. Que o
vínculo de WANDO com a Organização Criminosa advém da relação dele com
JANONE, e de sua participação na logística de preparação do
entorpecente. Que a transportadora de JANONE e DAMARIS é uma empresa de
fachada. Que KARINE é a líder da Organização Criminosa, responsável pelo
financiamento da logística e fornecimento dos entorpecentes necessários
às operações de tráfico executados pelo Grupo Criminoso. Que KARINE não
mantém uma relação direta com WANDERLEI, mas este tem relação com os
demais integrantes da associação criminosa. Que na casa de WANDERLEI foi
apreendido o documento do caminhão que esteve no imóvel localizado na
Rua Noé de Azevedo, pouco antes do flagrante de MÁRIO MÁRCIO. Que na
casa de WANDO foram apreendidos lacres e máquinas de gravar a laser,
apetrechos comumente utilizados na prática do tráfico de entorpecentes.”
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A contexto, ressalto o que o Agente de Polícia Federal
David Martins de Araújo Junior relatou:

 

“Que JANONE atuava junto com WANDERLEI. Que foi realizada uma vigilância
sobre JANONE no início de dezembro de 2018, e constatou-se que ele
comprou uma máquina de embalar a vácuo. Que JANONE e WANDERLEI foram
vistos saindo de carro do imóvel localizado na Rua Virgílio Heiser,
seguindo em sentido Paranaguá-PR. Que eles estavam acompanhando um
caminhão que se constatou estar registrado em nome de Mayara, pessoa que
é natural de Guanambi-BA, mesma cidade do acusado ANDRÉ LUÍS, sendo que
ambos são amigos no Facebook. Que Mayara e ANDRÉ LUÍS são amigos de uma
outra pessoa lá de Guanambi-BA, Karina Otton Barros, também natural de
Guanambi-BA, em nome de quem está registrado um caminhão que foi
apreendido em Feira de Santana-BA, em 14.10.2019, em um flagrante de 1
tonelada de cocaína. Que em nova vigilância realizada sobre JANONE,
constatou-se que ele conduziu o mesmo caminhão da vigilância anterior
para Paranaguá-PR, estacionou o caminhão na frente de um Hotel Ibis,
onde ele hospedou-se e pernoitou. Que no dia seguinte JANONE deixou o
hotel sem o caminhão, que permaneceu estacionado em frente ao hotel. Que
JANONE encontra WANDERLEI em um posto de gasolina e ambos retornam em um
veículo sentido Itajaí-SC. Que no retorno da equipe ao hotel, o caminhão
já não estava mais estacionado no local. Que no dia 03.07.2019 houve uma
apreensão de 1.200KG no Porto de Itajaí-SC e as diligências iniciais
revelaram que a empresa responsável pela colocação do contêiner
contaminado no Porto foi a Lopes e Nascimento. Que essa empresa teria
adquirido uma empilhadeira no dia 17.06.2019. Que a análise da Nota
Fiscal da compra da empilhadeira revelou que o comprador da empilhadeira
foi o investigado Carlos Marinho. Que Carlos Marinho é marido de Michele
Marinho, funcionária da empresa TRANSLITORAL, ligada a JANONE e DAMARIS.
Que toda a movimentação de JANONE e WANDERLEI foi para colocar essa
carga de entorpecentes que foi apreendida no Porto de Itajaí-SC. Que a
vigilância sobre JANONE revelou que ele algumas vezes dirigia-se a uma
casa localizada no Bairro Santa Lídia, em Penha-SC, de muros altos,
portão alto, cerca elétrica, câmeras de vigilância viradas para a rua,
características diversas das demais residências do local. Que
desconfiou-se tratar-se de um bunker para o armazenamento de
entorpecentes. Que esse local também era frequentado por WANDERLEI
ALMEIDA, WANDO. Que WANDERLEI tinha um veículo cadastrado no mesmo
endereço localizado em Santos-SP, de um outro veículo comprado por
DAMARIS. Que WANDERLEI também migrou da Baixada Santista para a região
de Santa Catarina. Que WANDERELEI foi proprietário de um veículo que
estava presente no aniversário de MARCELO, realizado em Guarujá-SP, em
setembro de 2018, um Fox Branco, Placa AKJ1888. Que na época do
aniversário, o veículo estava registrado em nome de WANDERLEI. Que foram
realizadas diligências em Santa Catarina, inclusive, o depoente
permaneceu por uma semana em Santa Catarina realizando diligências. Que
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regressando a Salvador-BA, o depoente estava tabulando as informações
coligidas em Santa Catarina, quando aconteceu o flagrante em Guarujá-SP,
no dia 20.02.2019. Que os objetos apreendidos no flagrante em Guarujá-SP
foram analisados em conjunto com os elementos coletados que já estavam
sob exame. Que quando as investigações se voltaram para as pessoas de
santa Catarina, WANDERLEI estava em um processo de mudança para o imóvel
localizado na Rua Virgílio Heiser. Que na casa de WANDERLEI foram
aprendidos diversos materiais que são comumente utilizados para a
preparação do entorpecente para ser contaminado no contêiner. Que foram
apreendidas embalagens plásticas idênticas às que embalavam o
entorpecente apreendido no dia 03.07.2019, em Itajaí-SC. Que foi
apreendida uma máquina embaladora a vácuo, uma gravadora a laser, lacres
de contêiner, inclusive com numeração raspada. Que fotos dessa gravadora
a laser foi encontrada nos celulares apreendidos na casa de JANONE
PRADO. Que ainda na casa do WANDERLEI foi apreendido o documento de um
veículo (Placa FXE5410) que esteve na casa de Guarujá-SP horas antes do
flagrante de MÁRIO MÁRCIO. Que no mesmo dia esse veículo foi abordado na
cidade de Feira de Santana-BA, constatando-se que o veículo tinha um
fundo falso igual ao do veículo apreendido no flagrante de Guarujá-SP e
igual ao do veículo apreendido em outro flagrante atribuído ao mesmo
Grupo Criminoso. Que ainda na casa de WANDERLEI o kit de comunicação
utilizado pelos membros da quadrilha e uma anotação sobre um apartamento
recém comprado por JANONE PRADO. Que o depoente não participou da
vigilância que permitiu a visualização do veículo (Placa FXE5410) que
esteve na casa de Guarujá-SP horas antes do flagrante de MARIO MARCIO,
cujo documento foi apreendido na residência de WANDERLEI. Que se recorda
das informações que constam da vigilância e hoje sabe que foi JOSE
CARLOS BESERRA quem entregou o veículo para a pessoa que o conduziu até
Feira de Santana-BA. Que WANDERLEI possuía um telefone blackbarry, com o
mesmo Kit comunicação utilizado pelo Grupo Criminoso. Que pelo
acompanhamento realizado sobre WANDERLEI, ele não tinha atividade
remunerada. Que WANDERLEI nunca foi visto exercendo atividade econômica.
Que em relação ao caminhão com fundo falso apreendido na Bahia, o
documento do veículo foi apreendido na casa do WANDERLEI. Que o caminhão
apreendido em Guarujá-SP também tinha fundo falso, onde foi realizado o
flagrante de drogas, e o veículo também aparece nas filmagens dos
Eventos, como, por exemplo, no Evento relacionado ao acusado ÉDER. Que o
flagrante em Guarujá-SP está ligado às boias adquiridas por DAMARIS,
assim como as anotações de itens que também foram apreendidos na casa em
Guarujá-SP. Que foi realizada vigilância. Que WANDERLEI tem vínculo
direto com JANONE, e não tem relação com a empresa TRANSLITORAL. Que
WANDERLEI não tem relação direta com KARINE e MARCELO, a relação direta
de WANDERLEI com a associação criminosa é mantida com JANONE. Que o
papel de WANDERLEI na associação criminosa é atuar ‘na ponta da lança’,
ou seja, WANDERLEI atuava na embalagem e preparação da cocaína para a
contaminação dos contêineres.”

 

No mesmo sentido se pronunciou o Agente de Polícia Federal
Carlos Dário de Oliveira:
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“Que WANDERLEI estava associado aos demais acusados para a prática do
tráfico de entorpecentes. Que foi realizada uma vigilância sobre JANONE
e WANDERLEI, quando eles estavam juntos acompanhando um caminhão. Que na
residência de WANDERLEI foi encontrado o documento de um veículo que foi
visualizado em uma vigilância em Guarujá-SP. Que esse mesmo veículo foi
abordado em Feira de Santana-BA, sendo identificado que o veículo
possuía um fundo falso, utilizado como esconderijo de droga. Que na
residência de WANDERELEI foram encontrados diversos instrumentos
utilizados para o preparo do entorpecente, como embalagens plásticas,
máquina de embalar a vácuo, máquina de gravar a laser. Que essas
embalagens plásticas eram semelhantes àquelas que embalaram o
entorpecente apreendido em um flagrante realizado em Paranaguá-PR. Que
foi apreendido o kit comunicação em um dos celulares apreendidos com
WADERLEI. Que inclusive o chip ou IMEI do celular apreendido com
WANDERELEI era sequencial a aparelhos apreendidos em Salvador-BA, em um
flagrante de entorpecentes realizado em um galpão. Que os elementos
coligidos comprovam que WANDERELEI estava associação de forma permanente
e estável com os demais acusados. Que WANDERELEI também migrou de
Guarujá-SP para Santa Catarina, na mesma época dos demais acusados. Que
WANDERLEI mantinha relação direta com JANONE. Que no dia do aniversário
de MARCELO, em setembro de 2018, em Guarujá-SP, estava presente o
veículo FOX, que estava registrado em nome de WANDO. Que DAMARIS e WANDO
tinham veículos distintos, mas registrados em um mesmo endereço, Av.
Pedro Lessa, o que revela uma ligação entre esses investigados. Que o
depoente chegou a ir à casa localizada no Santa Lídia, onde é localizada
uma casa que WANDERLEI tomava conta, levantou dados e informações,
conversou com vizinhos. Que as funções de WANDERLEI no Grupo Criminoso
era a preparação do entorpecente, tomar conta de depósitos. Que
WANDERELEI era subordinado aos demais acusados, mas não era um peão, ele
era mais que isso.”

 

Na oportunidade em que foi interrogado,  exerceuWANDERLEY
o direito de permanecer em silêncio. Em alegações finais, contudo,
seu defensor arguiu que a apreensão do documento do caminhão-baú
FXE5410 em sua residência nada mais seria do que uma mera
coincidência; que nem todo caminhão com essas características está
vinculado a organizações criminosas; que o acusado poderia, no
caso, ter emprestado esse veículo a um terceiro.

 

O patrono de  sustentou, outrossim, que o vínculoWANDERLEY
mantido entre  e  seria meramente profissional; queWANDERLEY JANONE
o uso do aplicativo SKYECC é lícito, já que se trata de meio de
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comunicação normalmente utilizado por empresas petrolíferas e
chefes do Poder Executivo; e que  é pessoa simples, semWANDERLEY
condição financeira privilegiada.

 

Com o devido respeito, consigno que a despeito das
alegações defensivas, pelo quadro fático probatório coligido aos
autos, seria necessário que tivessem ocorrido não apenas uma, mas
uma série de coincidências para ser possível justificar a inocência
e inexistência de vínculo entre  e os demais acusados.WANDERLEY

 

Note-se que o documento apreendido em seu poder se refere
justamente ao caminhão-baú RENAULT/MASTER, de placas FXE5410, que
está diretamente relacionado com a apreensão de cocaína no

. Ademais, conforme imagens e relatos de policiaisGuarujá/SP
federais antes referidos,  também foi visto escoltando umWANDERLEY
outro caminhão-baú, com as mesmas características, ao lado de 

 no dia 05.06.2019JANONE PRADO

 

A relação entre os dois, inclusive, está longe de ser
meramente profissional. A revelar isso, chamo atenção para os
seguintes fatos em relação a : ele possuiu veículoWANDERLEY
registrado no mesmo endereço de outro veículo pertencente a DAMARIS
; ele possuiu veículo que foi visto por policiais federais em uma
festa de aniversário de um dos líderes da organização criminosa;
ele migrou de São Paulo para Santa Catarina na mesma época que os
demais integrantes da quadrilha.

 

Ressalto, outrossim, que no contexto das investigações,
foram identificados pelo menos 4 (quatro) caminhões da mesma
espécie utilizados pela organização criminosa. Tais veículos se
diferenciam por possuírem fundos falsos em seus assoalhos,
compartimentos esses onde foram, ao menos em duas oportunidades,
encontradas partidas de cocaína pela Polícia Federal.

 

Pontuo, ademais, que na residência do réu não foi
apreendido apenas o certificado de um desses caminhões, mas também
um celular com o aplicativo SKYECC e diversos instrumentos
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utilizados no preparo e acondicionamento de cocaína com destino ao
exterior (lacres de contêineres, gravadora a laser, embaladoras à
vácuo, embalagens, etc.).

 

Aliás, no que se refere ao SKYECC, registro não ignorar
que o uso desse aplicativo é lícito. Ocorre que sua licença de uso
anual é vendida por valores que partem de R$ 4.500,00 (quatro mil e

), não parecendo crível que , pessoa dequinhentos reais WANDERLEY
origem humilde, tivesse poder aquisitivo para adquirir tal
programa, a não ser que o aparelho tivesse sido a ele concedido por
outra pessoa como KARINE ou .JANONE

 

Destaco que não foi apresentada nos autos qualquer
justificativa para o uso desse mensageiro criptografado pelo
acusado, a não ser o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,
cumprindo registrar que segundo as provas produzidas nestes autos, 

 não labora em empresas do ramo petrolífero e tampouco éWANDERLEY
chefe do Poder Executivo.

 

Ademais, é importante rememorar, mais uma vez, que,
durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão expedidos
por este Juízo, foram encontrados em pelo menos sete (7) endereços
ao menos um celular com a mesma configuração de “kit comunicação”,
composto pelo software SKYECC e mais uma camada extra de proteção -
os chips de operadoras de telefonia móvel de fora do país.

 

Enfim, são tantas “coincidências” que  teria queWANDERLEY
ser a pessoa mais desafortunada do mundo para ter figurado em todas
essas circunstâncias adversas, e ter se relacionado com todas essas
pessoas suspeitas, de inconteste periculosidade, por mero simples
infortúnio ou mero acaso.

 

As provas produzidas, por certo, tornam indubitável a
associação estável e duradoura do réu a outros agentes delitivos
para o cometimento do crime de tráfico de drogas, estando
sobejamente evidenciado nos autos sua completa integração ao grupo
criminoso ora escrutinado, cabendo destacar que a sua condição
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financeira pouco privilegiada em nada interfere na aferição de sua
culpabilidade, vez que ele não ocupava posição de liderança dentro
da organização.

 

Diante desse quadro, resta evidente que WANDERLEY ALMEIDA
, com consciência e vontade livres, associou-se aos demaisCONCEIÇÃO

denunciados, de forma estável e permanente, para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico transnacional de drogas,
incorrendo, portanto, no crime tipificado no art. 35, , c.c.caput
art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

6. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO A RODRIGO ALVES DOS SANTOS.

 

Também em relação a  as provasRODRIGO ALVES DOS SANTOS,
coligidas no decorrer da instrução tornaram inconteste sua
associação ao Grupo Criminoso investigado, principalmente em razão
de ter sido identificado nos vídeos que compõe os denominados

 descritos na denúncia, reveladores da prática deeventos 04 e 05
diversos delitos de tráfico de drogas, e nos quais o acusado
aparece ao lado dos denunciados ÉDER SANTOS DA SILVA, ANDRÉ LUIS
GONÇALVES e .MÁRIO MÁRCIO DA SILVA

 

Conforme já destacado, esses vídeos foram extraídos de
celulares apreendidos no Guarujá/SP nos dias 20.02.2019 e
21.02.2019, durante o flagrante que resultou na prisão de MARIO

, e na busca e apreensão que a sucedeu, onde tambémMÁRCIO DA SILVA
foram apreendidos 1.343,69 Kg de cocaína e os documentos falsos em
nome de KARINE, o que coloca  diretamente associado ao GrupoRODRIGO
Criminoso responsável pelas infrações.

 

Além disso, a informação policial de  revelaID 34588187
que a unidade de carga contaminada com entorpecentes referida no
“evento 03” foi transportada pelo caminhão de placas MLW 8704 e
carreta de placas QJJ 2171, a qual, à época dos fatos, estava
registrada justamente em nome de , o queRODRIGO ALVES DOS SANTOS
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comprova que o acusado não atuava somente no processo de
armazenamento como também na logística de transporte da cocaína
(confira-se documento acostado sob o ).ID 34790835

 

Sobre a alegação defensiva de que tal carreta havia sido
posta para locação, anoto não ter sido apresentada nos autos
qualquer prova nesse sentido. Ademais, é oportuno mais uma vez
salientar que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
tal prova competia a defesa de  produzir, desconstituindo aRODRIGO
dedução lógica que se extrai do documento juntado aos autos pelo
Ministério Público Federal.

 

Ainda, de acordo as constatações exaradas pelos
subscritores da informação policial de  – pág. 13/53,ID 29614851
nos vídeos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos no
Guarujá/SP, o indivíduo identificado como RODRIGO ALVES DOS SANTOS
é chamado de  “FORMIGUINHA”, codinome este que também aparece em
diversas agendas e cadernos com registros de contabilidade do

 nesta (confiram-se as imagens reproduzidas àstráfico já citados
páginas 22, 64/66 e 80 dos  e à página 62 do ID ID 29614508 29614509
).

 

Dentre as diversas menções a , destaco aquela“FORMIGUINHA”
registrada no multicitado , apreendido na residênciacaderno “HAPPY”
de  e . Conforme já mencionado, nessa brochura constamJANONE DAMARIS
anotações referentes à distribuição do dinheiro oriundo do tráfico
de drogas entre os diversos membros do grupo.

 

Nesse contexto, chama a atenção o fato de a alcunha de 
 aparecer ao lado de codinomes utilizados por outros membrosRODRIGO

da organização criminosa, como “ROKU – MA” (MARCELO MENDES
FERREIRA), “RUBI – K” (KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS), “JOZI” (JOZIELE
DOS SANTOS FONSECA), “VAVA” (ANDERSON ALVARENGA), dentre outras
cujos titulares não foram identificados no decorrer das
investigações (  – pág. 64/65).ID 29614508
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Interessante observar, ainda, que de acordo com a apuração
dos agentes, havia anotações que não tratavam especificamente de
valores financeiros, mas sim de quantidades de cocaína atribuídas a

, como ilustrado através de umacada membro do grupo criminoso
imagem extraída de um dos cadernos apreendidos na residência do
casal KARINE e MARCELO e reproduzida à página 22 do .ID 29614508
Nessa imagem, a alcunha “FORMIGUINHA” aparece ao lado do codinome
“ROMEU” (MARCELO) e “PARDAL” ( ).JANONE

 

E nesse ponto entendo importante registrar que as
constatações dos Agentes de Polícia Federal, reproduzidas nas
diversas informações policiais acostadas ao longo dos autos, que se
apresentam firmes, coerentes e alinhadas às demais provas e
indícios que imperam sobre o caso concreto.

 

Some-se a isso o fato de que o acusado  há muitoRODRIGO
tempo está envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo

, desenvolvida pela Delegacia de Políciaalvo da Operação “THE WALL”
Federal de Itajaí/SC (autos nº 5001400-55.2019.4.04.7208), e cuja

 investigação com odeflagração ocorreu no mesmo dia da presente
cumprimento dos mandados de busca e apreensão em conjunto na
residência do acusado (  - Pág. 51/59).ID 29614532

 

Merece destaque, ainda, o fato de que em um dos celulares
apreendidos em poder do denunciado ANDRÉ LUIS GONÇALVES (condenado
em primeira instância nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104) foi encontrada a imagem de uma passagem

 adquirida em favor de , tendo comoaérea RODRIGO ALVES DOS SANTOS
origem o Aeroporto de Navegantes/SC e destino o Aeroporto de
Guarulhos/SP, o que revela a proximidade entre os dois denunciados,
que inclusive foram vistos juntos no , lidando no“Evento 05”
processo de ocultação de entorpecentes em meio a cargas lícitas
destinadas à exportação (  – pág. 80).ID 29613848

 

Esses fatos foram corroborados pela prova oral colhida em
contraditório judicial. Com efeito, a Delegada de Polícia Federal
Fabiana Salgado Lopes relatou:
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“Que RODRIGO ALVES DOS SANTOS foi identificado em dois Eventos nas
filmagens extraídas dos celulares apreendidos em Guarujá-SP. Que um
dos Eventos se refere à carga de ardósia, no qual ele aparece
claramente nos vídeos e é chamado de FORMIGUINHA pelo narrador do
vídeo. Que nesse Evento também é visualizado o caminhão que foi
apreendido com MARIO MARCIO no flagrante registrado em Guarujá-SP.
Que RODRIGO aparece nas imagens de outro Evento, no qual estão
fechando um contêiner com carga de carne congelada, já contaminada
com cocaína. Que os acusados encontram uma certa dificuldade para
fechar o contêiner e nas imagens aparece os acusados RODRIGO, EDER,
ANDRE LUIS e MARIO MARCIO. Que nesse vídeo RODRIGO é chamado de
FORMIGUINHA. Que nas filmagens de outro Evento, também de carne
congelada contaminada com cocaína, é visualizada a imagem de uma
carreta que pertence a RODRIGO. Que nos vídeos é possível ver que a
cocaína é colocada dentro da carga de madeira, ardósia, carne. Que
contaminação significa a introdução de cocaína em uma carga lícita
destinada a exportação. Que RODRIGO aparece nos registros de
contabilidade do tráfico, na distribuição dos recursos advindos do
tráfico, tanto nos cadernos apreendidos na residência de JANONE e
DAMARIS, como também nas anotações na casa do investigado Carlos
Marinho. Que RODRIGO também aparece em uma anotação que revela a
distribuição percentual de entorpecentes entre os integrantes do
Grupo Criminoso. Que RODRIGO também foi alvo da Operação The Wall,
realizada em Itajaí-SC, que foi deflagrada no mesmo dia da Operação
Alba Vírus. Que os celulares de RODRIGO foram apreendidos e acabaram
ficando para análise na Operação The Wall. Que na Operação The Wall
RODRIGO foi preso e denunciado pela prática de tráfico internacional
de entorpecentes”.

 

Por sua vez, o policial federal David Martins de Araújo
Junior afirmou:

 

“Que RODRIGO é visualizado em 03 dos 06 Eventos de contaminação de
contêineres extraídas dos celulares apreendidos no flagrante em
Guarujá-SP, e que foram narrados na denúncia. Que em uma das filmagens
foi identificada a placa de uma carreta, sendo que as pesquisas
revelaram que a carreta pertence a RODRIGO ALVES. Que RODRIGO aparece
nas filmagens e foi identificado. Que RODRIGO aparece nessa filmagem da
placa do veículo que pertence a ele, na mesma filmagem em que MARCELO
atua como narrador dos eventos. Que RODRIGO também aparece em outra
filmagem que têm o acusado EDER (Romeu) como narrador. Que em um
terceiro Evento aparecem RODRIGO, ANDRE LUIS GONÇALVES e MARIO MARCIO,
tendo dificuldade para fechar o contêiner já contaminado com cocaína.
Que a carreta estava registrada em nome de RODRIGO ALVES à época em que
a Informação Policial foi produzida. Que RODRIGO aparece na
contabilidade do tráfico encontrada na residência de JANONE é DAMARIS,
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sendo identificado pela alcunha de FORMIGUINHA, inclusive RODRIGO é
chamado de FORMIGUINHA nas filmagens. Que conforme as investigações,
havia uma associação estável de RODRIGO com o casal KARINE e MARCELO e
com os demais integrantes do Grupo Criminoso denunciado, o que fica
evidente pela presença de RODRIGO em 03 do total de 06 Eventos de
tráfico internacionais identificados. Que à época o depoente realizou a
busca nos sistemas disponíveis para comprovar que a carreta pertence a
RODRIGO, e registrou o fato na Informação Policial, mas não foi juntada
aos altos a busca realizada. Que participou da deflagração da Operação
Alba Vírus. Que o material apreendido na casa de RODRIGO foi enviado
para a Delegacia de Polícia de Itajaí-SP, pois RODRIGO também estava
sendo investigado em uma Operação Policial em curso naquela localidade.
Que o depoente não teve acesso ao material apreendido naquela
localidade. Que a identificação de RODRIGO foi realizada visualmente por
Agentes Policiais, por meio das características físicas do acusado, que
permitem identificar a imagem dele e as tatuagens que ele possui. Que
esse reconhecimento é possível não somente pela visualização de suas
imagens nos vídeos, mas também pelas marcas características que ele
possui no corpo, como tatuagem na perna, biofísico, e outras marcas que
o individualizam. Que RODRIGO foi vinculado ao casal MARCELO e KARINE
indiretamente, em razão da relação dele com EDER, que mantém vínculo
próximo e direto com casal”.

 

No mesmo sentido, se pronunciou o Agente de Polícia
Federal Carlos Dário Almeida de Oliveira:

 

“Que o depoente analisou as imagens extraídas dos celulares apreendidos
no flagrante realizado em Guarujá-SP. Que nos vídeos é possível
visualizar RODRIGO, conhecido como FORMIGUINHA. Que não conhecia RODRIGO
antes de vê-lo nas imagens. Que em um dos vídeos aparece a placa do
caminhão que pertence a RODRIGO. Que possivelmente RODRIGO foi
identificado por policiais de Itajaí-SC. Que nos cadernos apreendidos na
residência de JANONE e DAMARIS aparece o codinome FORMIGUINHA, que
identifica o RODRIGO. Que, segundo esses registros, RODRIGO recebeu
dinheiro e entorpecentes. Que RODRIGO está permanentemente associado aos
demais acusados para a prática de entorpecentes. Que, sobre a anotação
que trata da distribuição de entorpecentes que consta nos cadernos
apreendidos na residência de JANONE e DAMARIS, e que inclusive consta o
codinome do acusado RODRIGO, essa conclusão é possível em razão da
investigação realizada sobre os acusados, que revela que nenhum deles
possui atividade lícita conhecida. Que foi realizada pesquisa nos
sistemas de consulta para concluir que a carreta visualizada nos vídeos,
em um dos Eventos de tráfico descritos na denúncia, pertencia a RODRIGO.
Que foi realizado o reconhecimento visual do RODRIGO, mediante a
comparação de imagens.”
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Como se vê, o arcabouço probatório torna indubitável a
associação estável e duradoura do réu a outros agentes delitivos
para o cometimento do crime de tráfico de drogas, estando
sobejamente evidenciado na espécie sua completa integração ao grupo
criminoso ora escrutinado, afastando, portanto, as alegações
defensivas de convergência ocasional de vontades para a prática de
delitos.

 

Em outras palavras, compreendo estar devidamente
demonstrado nos autos que  com consciênciaRODRIGO ALVES DOS SANTOS,
e vontade livre, associou-se aos demais denunciados, de forma
estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente, o
crime de tráfico transnacional de drogas, sendo de rigor, portanto,
sua  nas penas do art. 35, , c.c art. 40, inciso I,condenação caput
ambos da Lei nº 11.343/06.

 

7. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO A MÁRIO MÁRCIO DA SILVA.

 

Logo de início, anoto meu sentir na senda de que a própria
participação de  em atos próprios,MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
pertinentes, necessários e suficientes à guarda e ao manuseio de
grande quantidade de cocaína durante a consecução do denominado 

 descrito na inicial acusatória já é suficiente para“evento 05”
comprovar, , sua associação direta ao grupo criminosoprima facie
liderado por KARINE e MARCELO.

 

Ocorre que, para além disso, conforme já consignado neste
aresto,  também foi preso em flagrante no diaMÁRIO MÁRCIO
20.02.2019, quando adentrava no 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 cocaína acondicionada em
tabletes.
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No interior da residência foram apreendidos, ainda,
diversos aparelhos celulares, R$ 1.020.650,00 em espécie, diversos
instrumentos comumente utilizados no preparo e acondicionamento de
entorpecentes com destino ao exterior, e outra grande quantidade de
droga que, somada àquela apreendida no caminhão, totalizou 968,69
kg de cocaína em tabletes (laudo de química forense nº 118/2019 e
laudo de local do crime nº 119/2019).

 

Como desdobramento dessa prisão em flagrante e das
apreensões mencionadas acima, foi solicitada e deferida a 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 , segundo informações obtidas noMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
local pelos agentes da Polícia Federal.

 

Cumprido o mandado, foi encontrado no interior da aventada
residência mais 375 Kg de entorpecente acondicionado no interior de
um veículo FIAT/DOBLÔ, cor prata, placa PXV-0408, que estava
estacionado na garagem do imóvel, e mais 2 (dois) tabletes com a
mesma substância dentro de uma gaveta do armário da cozinha (laudo
de química forense nº 133/2019).

 

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

 

Ademais, conforme demonstrado no aventado documento, os
policiais encontraram um compartimento oculto em um dos cômodos do
imóvel, ao que consta utilizado para guarda dissimulada de drogas.
Tal compartimento foi descrito como uma espécie de “bunker” de
17,10 m³, fotografado e com as dimensões reproduzidas no corpo do
aventado laudo.
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Sobre esse imóvel, importa registrar que ele se encontrava
estava na posse de  e de sua companheira GraceMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
Kelly dos Santos Silva desde 12.12.2018, conforme comprovam o termo
de entrega de chaves do imóvel acostado sob o  – pág. 52ID 29614548
e o testigo do Sr. Robson Barcellar, que afirmou em Juízo que o
nome de seu vizinho era “ ”, descrevendo-o como um sujeito altoMÁRIO
e negro, sendo que sua esposa se chamava “Kelly” (ID’s , 34081825

, , ,  e ). No mesmo34081826 34083354 34083355 34083359 34083362
sentido, confira-se a informação policial de  – pág.ID 29614851
121.

 

 já foi condenado por esse episódioMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
nos autos da ação penal nº 0000160-60.2019.403.6104. Ocorre que o
prosseguimento das investigações revelou que o acusado também
integrava um grupo criminoso especializado na prática do tráfico de
entorpecentes. A corroborar essa inferência, chamo atenção para os
diversos arquivos de imagem e vídeo extraídos de celulares
apreendidos em sua residência, nos quais são retratados
procedimentos de estufagem de contêineres com substância
entorpecente, em ocasiões diversas.

 

Nesses vídeos, além dos acusados  e MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
, também foram identificados os seguintesRODRIGO ALVES DOS SANTOS

investigados MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER SANTOS DA SILVA, ANDRÉ
LUÍS GONÇALVES, PEDRO MARQUES OLIVEIRA, todos já condenados por
sentença proferida nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104.

 

Nesse sentido, convém destacar mais uma vez que MÁRIO
 foi reconhecido nos arquivos de vídeos que integramMÁRCIO DA SILVA

o denominado , no qual aparece ao lado dos denunciados “evento 05”
, ÉDER e ANDRÉ LUÍS, auxiliando na lacração de um contêinerRODRIGO

já contaminado com cocaína, o que o coloca diretamente associado ao
grupo criminoso liderado por MARCELO e KARINE.

 

E não somente isso, consoante destacado na informação
policial de  – pág. 13/53, no denominado “evento 04”, éID 29614851
possível visualizar o caminhão-baú de placas FVS5787, justamente
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aquele conduzido por  no dia do flagrante registrado noMÁRIO MÁRCIO
Guarujá/SP, estacionado no galpão onde ocorreu a contaminação

 

Não se pode olvidar, ainda, que na residência do acusado
(Rua Florença, nº 34, Guarujá/SP) foram apreendidos dois documentos
de identidade falsos: uma CNH em nome de Gisele Aparecida
Francisco, e um RG em nome de Ticiane Nataly da Silva, ambos com a
fotografia da denunciada KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, líder da
organização criminosa, conforme amplamente explanado no capítulo 04
da sentença.

 

Além disso, nesse mesmo endereço também está registrado o
veículo HILUX, placa LSD9740, apreendido no flagrante na casa da
Rua Professor Noé de Azevedo, nº 77, Guarujá/SP, e uma moto de
propriedade do investigado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA
(condenado nos autos da ação penal nº 5003413-34.2020.4.03.6104).

 

Todos esses elementos demonstram claramente que a prisão
em flagrante de  não foi um evento isolado,MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
mas sim uma das várias ações orquestradas pela organização
criminosa sob enfoque, especializada na remessa de grandes partidas
de cocaína ao exterior, e da qual o acusado faz parte.

 

A corroborar essas conclusões, chamo atenção para as
declarações da Delegada de Polícia Federal Fabiana Salgado Lopes. A
propósito, ouvida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a
eminente autoridade policial que presidiu as investigações
asseverou:

 

“Que MARIO MARCIO está associado de forma permanente com os demais
corréus denunciados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
Que MARIO MARCIO foi preso em flagrante em Guarujá-SP, pelo qual ele já
foi inclusive condenado pela prática de tráfico. Que a partir de sua
prisão em flagrante foram apreendidos os documentos e celulares de onde
foram extraídos os vídeos que demonstram a contaminação de cargas
lícitas com entorpecentes, o que o liga à Organização Criminosa. Que
MARIO MARCIO também aparece nas imagens de um Evento no qual estão
fechando um contêiner com carga de carne congelada, já contaminada com
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cocaína. Que nesse Evento MARIO MARCIO aparece nos vídeos com RODRIGO
(FORMIGUINHA), EDER, ANDRE LUIS e MARIO MARCIO. Que, inclusive, no
flagrante realizado em Guarujá-SP foi apreendida uma anotação comum
desenho indicando a contaminação com 600 peças na segunda e terceira
fileira de uma carga alocada em um contêiner. Que embaixo dessa anotação
estava anotado o número de um contêiner. Que esse número de contêiner
correspondia exatamente ao contêiner visualizado nos vídeos, com carga
de madeira sendo contaminada, sendo que o narrador do vídeo fala que têm
600 peças no segundo e terceiro palete, ou seja, exatamente conforme o
desenho encontrado e apreendido com MARIO MARCIO. Que essas filmagens de
tráfico foram extraídas dos celulares apreendidos no flagrante que
resultou na prisão do MARIO MARCIO. Que no vídeo em que aparece MARIO
MARCIO o entorpecente estava oculto em meio a carga de partes de frango
congelado”.

 

No mesmo sentido, foram as declarações do Agente de
Polícia Federal David Martins Araújo:

 

“Que MARIO MARCIO foi preso no contexto do flagrante em Guarujá-SP. Que
na casa de MARIO MARCIO foram apreendidos documentos falsos com a foto
da KARINE. Que MARIO MARCIO aparece nas filmagens ao lado de EDER e
RODRIGO. Que EDER é pessoa bem próxima a KARINE e MARCELO, tanto que a
própria Sandra, mãe de KARINE, afirma que EDER era tido como um irmão
para KARINE. Que MARIO MARCIO aparece nas filmagens de um dos Eventos,
ajudando EDER a fechar o contêiner já contaminado com cocaína. Que MARIO
MARCIO aparece no Evento 5 dos Relatórios Policiais. Que o depoente não
participou da busca e apreensão realizada na casa localizada na Rua
Florença, em Guarujá-SP. Que o depoente sabe que dentro do imóvel foi
apreendido um documento (escritura) em nome da esposa de MARIO MARCIO.
Que se trata de um documento de propriedade do imóvel. Que a mudança do
Grupo Criminoso de Guarujá-SP para Santa Catarina ocorreu antes do
flagrante registrado em Guarujá-SP. Que não sabe se MARIO MARCIO também
mudou-se para Santa Catarina. Que pelo que sabe o depoente, a residência
de MARIO MARCIO é na Rua Florença nº 34. Que pode afirmar que os
documentos com a foto de KARINE foram apreendidos no imóvel localizado
na Rua Florença, nº 34, em Guarujá-SP. Que entre os celulares
apreendidos em Guarujá-SP, quando da prisão em flagrante de MARIO
MARCIO, tinha um aparelho com o kit comunicação. Que MARIO MARCIO está
ligado a KARINE e MARCELO por meio do entorpecente apreendido com ele no
flagrante realizado em Guarujá-SP. Que MARIO MARCIO foi visualizado em
filmagem ao lado de EDER, pessoa próxima a KARINE e MARCELO. Que o
caminhão que MARIO MARCIO dirigia no dia do flagrante também foi
visualizado nas imagens extraídas dos celulares. Que MARIO MARCIO foi
visualmente identificado, em razão de suas características físicas e
inclusive por marcas que o acusado detém. Que MARIO MARCIO possui uma
cicatriz característica no braço, que permite sua perfeita
identificação. Que a cicatriz é visível na filmagem. Que o
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reconhecimento de MARIO MARCIO nas filmagens consta da Informação
Policial. Que a identificação dos 06 Eventos foi realizada a partir da
análise conjunta do número dos contêineres, número de lacres utilizados
e caminhão que ingressou com o contêiner no Porto. Que MARIO MARCIO
seria o vulgo ‘AZUL’".

 

A corroborar os depoimentos transcritos, merece atenção o
relatado pelo Agente de Polícia Federal Carlos Dário Almeida de
Oliveira:

 

“Que MARIO MARCIO foi identificado nas filmagens dos celulares
apreendidos no flagrante ocorrido em Guarujá-SP. Que a investigação
concluiu que MARIO MARCIO está associado permanentemente para a prática
do tráfico internacional. Que MARIO MARCIO foi reconhecido nos vídeos
através da comparação visual entre as fotos dele e as imagens que
aparecem claramente no vídeo. Que o conjunto de imagens e vídeos
extraídos dos celulares permite identificar os acusados e visualizar a
cocaína oculta em meio às cargas lícitas.”

 

Já o policial federal Cláudio Viterbo Neves Santos
confirmou, de forma clara e precisa, as circunstâncias que
ensejaram a prisão em flagrante de MÁRIO MÁRCIO DA SILVA:

 

“Que no período da tarde foi avistado o veículo com a placa e
características condizentes com aquela que constava da Ordem dê Missão.
Que foi realizada a abordagem 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 o caseiro, Sr. José. Que em uma rápida
vistoria foi constatada a presença de entorpecentes localizados em um
fundo falso do caminhão. Que com o consentimento do caseiro, os
policiais adentraram ao imóvel e realizaram a busca residencial. Que foi
encontrado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Que no
seguimento das buscas foram encontrados em outro local da casa: boias,
sinalizadores e outros apetrechos comumente utilizados para a
traficância internacional e que estão descritos no Alto de Apreensão do
flagrante. Que em outro quarto da casa foi encontrado outro volume
grande de entorpecentes. Que em outra parte da casa, foram encontrados
celulares, documentos e mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).”
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Interrogado,  afirmou que não conheceMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
nenhum dos acusados. Sobre o transporte do caminhão no dia
20.02.2019, disse que não tinha conhecimento sobre a droga
escondida no assoalho, e que acreditava ser mobília velha apenas.

 

Aduziu que no momento da abordagem, o policial federal
Cláudio Viterbo disse ao depoente que sabia que ele transportava
drogas para Bahia e outros Estados e que sabia de que “na noutra
casa” havia mais droga. Asseverou, também, que o agente portava uma
sacola cheia de celulares e desferiu dois socos contra sua pessoa.

 

Relatou que foi aposentado da Polícia Militar do Estado do
Mato Grosso do Sul por problemas psiquiátricos e que continua até
hoje em tratamento. Declarou que morava há apenas dois meses no
Guarujá/SP, mais especificamente em uma “comunidade”, motivo pelo
qual não sabe declinar o endereço exato.

 

No mais, afirmou que nunca fez uso do aplicativo SKYECC,
que nunca esteve no condomínio Granville no Guarujá/SP, e que não
tinha conhecimento dos dois documentos de identidade falsos
apreendidos no imóvel situado na Rua Florença, nº 34, Guarujá/SP.

 

Do exame do conteúdo do interrogatório de ,MÁRIO MÁRCIO
colhido sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, infere-se a
existência de versão incoerente e desconexa, desassociada dos
demais elementos de prova amealhados aos autos, a revelar, no meu
sentir, que o acusado realmente praticou as condutas descritas na
petição inicial.

 

De início destaco que as alegações no sentido de que ele
não tinha conhecimento sobre o conteúdo do caminhão que
transportava no dia 20.02.2019 não serão objetos de análise desta
sentença, uma vez que, conforme anteriormente mencionado, ele já
foi condenado por estes fatos nos autos da ação penal nº
0000160-60.2019.403.6104, com acórdão transitado em julgado.
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Sobre as alegações afetas à suposta conduta intimidadora e
incriminadora do policial federal responsável por sua abordagem,
destaco que a defesa não apresentou um único indício probatório que
pudesse imbuir um mínimo de verossimilhança às afirmações do
acusado, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar o alegado,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

 

Há que ser considerado, ainda, o fato de que ao apresentar
versão distintiva dos fatos narrados pela acusação, incumbia à
defesa fazer prova ou, pelo menos, trazer elementos que levantassem
o mínimo de dúvida razoável acerca do quanto sustentado na
denúncia, o que, enfatizo, não ocorreu na espécie.

 

Sob outra perspectiva, reputo ser extremamente
inverossímil que o acusado não soubesse declinar o endereço exato
em que residia no Guarujá/SP. Ademais, ressalto que as provas antes
apontadas revelam que, de fato, ele residia na Rua Florença, nº 34,
local onde foram apreendidos os celulares contendo as filmagens dos
eventos descritos na denúncia, os documentos de identidade falsos
de KARINE, a grande quantidade de cocaína encontrada no automóvel
estacionado na garagem, etc.

 

Enfim, as provas produzidas tornam inconteste a associação
estável e duradoura de  réu a outros agentesMARIO MARCIO DA SILVA
delitivos para o cometimento do crime de tráfico de drogas, estando
evidenciado à saciedade nos autos sua completa integração ao grupo
criminoso ora escrutinado, afastando, portanto, as alegações
defensivas de convergência ocasional de vontades para a prática do
delito.

 

Diante desse quadro, resta patenteado que MÁRIO MÁRCIO DA
, com consciência e vontade livres, associou-se aos demaisSILVA

denunciados, de forma estável e permanente, para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico transnacional de drogas,
incorrendo, portanto, no delito tipificado no art. 35, , c.ccaput
art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06.
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8. DA TRANSNACIONALIDADE.

 

Comprovadas, pois, a autoria e a materialidade delitiva
dos cinco acusados, registro que a transnacionalidade das ações
descritas na denúncia emerge certa pelo  empregadomodus operandi
pelo grupo criminoso para remessa ao 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 e etc, conforme apreensões realizadas no
Guarujá/SP.

 

Além disso, registro que as imagens e vídeos extraídos dos
aparelhos celulares 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 no capítulo “2.2” desta. Com efeito, tais
unidades de carga são comumente carregadas com mercadorias enviadas
ao exterior, não havendo dúvida de que todos os denunciados tinham
conhecimento desse fato.

 

Como se não bastasse, foram amealhados aos autos diversos
elementos probatórios indicativos do destino internacional do
entorpecente manuseado pelo grupo criminoso, dentre eles os
documentos fornecidos pela Receita Federal do Brasil, acostados sob
os ID’s 34588175, 34588176, 34588177, 34588178, 34588179, 34588180,
34588181, 34588182, 34588183, 34588184, 34588185, 34588186 e
34588188.

 

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).
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9. CONCLUSÃO.

 

Diante desse quadro, de rigor o parcial acolhimento da
denúncia para:

 

(a)   como incurso no crime tipificadocondenar JANONE PRADO
no art. 35,  c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput,
11.343/2006 e  no delito tipificado no art. 33, ,uma única vez caput
c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

(b)   comocondenar DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
incursa no crime tipificado no art. 35,  c.c. art. 40, incisocaput,
I, ambos da Lei nº 11.343/2006 e  no delito tipificadouma única vez
no art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput
11.343/2006.

 

(c)   como incurso nocondenar WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
crime tipificado no art. 35,  c.c. art. 40, inciso I, amboscaput,
da Lei nº 11.343/2006, e  da imputada prática de açãoabsolvê-lo
amoldada ao tipo do art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, amboscaput
da Lei nº 11.343/2006.

 

(d)   como incurso nocondenar RODRIGO ALVES DOS SANTOS
crime tipificado no art. 35,  c.c. art. 40, inciso I, amboscaput,
da Lei nº 11.343/2006 e, , no delito tipificado nopor duas vezes
art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput
11.343/2006.

 

(e)   como incurso no crimecondenar MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
tipificado no art. 35,  c.c. art. 40, inciso I, ambos da Leicaput,
nº 11.343/2006 e  no delito tipificado no art. 33, uma única vez

, c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.caput
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10. DOSIMETRIA.

 

10.1. JANONE PRADO

 

10.1.1. Do delito tipificado no artigo 33, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

 possui duas anotações em suas folhas deJANONE PRADO
antecedentes criminais:

 

- processo nº 0025167-98.2013.8.24.0008, no qual foi
denunciado como incurso nas penas do art. 304, c.c. art. 297,
“caput”, e art. 180, todos do Código Penal, mas que ainda está em
curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Blumenau/SC, razão pela qual não pode ser considerado para fins de
dosimetria da pena ( ).ID 41500810

 

- processo nº 0128318-21.2015.813.0686, que tramitou
perante a 1ª Vara Criminal de Teófilo Otôni-MG, no qual foi
condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática dos
crimes tipificados no art. 180, c.c. art. 304 e art. 311, todos do
Código Penal, com trânsito em julgado em 15.01.2016.

 

Referida condenação ensejou a distribuição da execução de
pena nº 7000000-12.2017.8.26.0477, que tramitou perante a 2ª Vara
de Execuções Criminais da Praia Grande/SP, na qual o acusado foi
agraciado com indulto em 04.05.2018, e que será objeto de
apreciação na segunda fase da dosimetria.
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No que toca às demais circunstâncias judiciais que devem
ser sopesadas durante a primeira fase, observo que JANONE PRADO
participou de tráfico de drogas no qual foram apreendidos 968,69 kg

.(novecentos e sessenta e oito quilos) de cocaína

 

Assim, diante desse elemento (quantidade da droga), o
qual, no meu sentir, enseja maior reprovabilidade das ações
praticadas pelo réu, concluo como necessário e suficiente para
reprovação das condutas e prevenção dos crimes a fixação da pena,
na primeira fase, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(aumento de 1/6).

 

Na segunda fase, resta configurada a agravante da
reincidência, tendo em vista que entre o indulto concedido nos
autos da execução de pena nº 7000000-12.2017.8.26.0477 e a prática
do delito apurado nestes autos não decorreu prazo superior a cinco
anos, cabendo salientar que "a extinção da punibilidade pelo
indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a
reincidência  uma vez que  só  atinge a pretensão executória" (STJ,,
AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe 19.12.2017).

 

Assim, com base no art. 61, inciso I, do Código Penal,
aumento em 1/6 (um sexto) a pena antes estabelecida, perfazendo
assim: 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

.e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

 

Na última etapa, considerando que a droga tinha por
destino país estrangeiro, aumento em 1/6 (um sexto) a pena antes
estabelecida, em razão da incidência da causa especial de aumento
estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo,
assim 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e

.o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
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10.1.2. Do delito tipificado no artigo 35, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

Atento aos mesmos parâmetros antes adotados para fixação
da reprimenda do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
estabeleço para o delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma
legal, a pena-base de 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de

 (mínimo legal).700 (setecentos) dias-multa

 

Na segunda fase, resta configurada a agravante da
reincidência, tendo em vista que entre o indulto concedido nos
autos da execução de pena nº 7000000-12.2017.8.26.0477 e a prática
dos delitos apurados nestes autos não decorreu prazo superior a
cinco anos. Assim, com base no art. 61, inciso I, do Código Penal,
aumento em 1/6 (um sexto) a pena estabelecida na primeira etapa,
perfazendo assim 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e o
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

 

Na última etapa, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda
antes estabelecida, em razão da incidência da causa especial de
aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006,
perfazendo, assim, a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um)
mês de reclusão, e o pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e
dois) dias-multa.

 

10.1.3. Síntese das penas impostas a JANONE PRADO.

 

Na forma do art. 69 do código Penal, procedida a soma, as
penas imputadas ao réu totalizam 13 (treze) anos e 8 (oito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.745 (mil

, que deverão sersetecentos e quarenta e cinco) dias-multa
calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.
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10.2. DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE.

 

10.2.1. Do delito tipificado no artigo 33, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006

 

 não possui registroDAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
de antecedentes. No que toca ao crime de tráfico atribuído a ela na
denúncia, trata-se de evento no qual foram apreendidos pela Polícia
Federal .968,69 kg (novecentos e sessenta e oito quilos) de cocaína

 

Assim, diante desse elemento (quantidade da droga), o
qual, no meu sentir, enseja maior reprovabilidade das ações
praticadas pela ré, concluo como necessário e suficiente para
reprovação das condutas e prevenção dos crimes a fixação da pena,
na primeira fase, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(aumento de 1/6).

 

Na segunda fase, mantenho a pena antes estabelecida, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).

 

Na última etapa, considerando que a droga tinha por
destino país estrangeiro, aumento em um sexto (1/6) a reprimenda
antes estabelecida, em razão da incidência da causa especial de
aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006,
perfazendo, assim, a pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 680

.(seiscentos e oitenta) dias-multa

 

10.2.2. Do delito tipificado no artigo 35, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
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Atento aos mesmos parâmetros antes adotados para fixação
da reprimenda do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
estabeleço para o delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma
legal, a pena-base de 3 (três) anos de reclusão e o pagamento de

 (mínimo legal).700 (setecentos) dias-multa

 

Na segunda fase, mantenho a pena antes estabelecida, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).

 

Na última etapa, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda
fixada durante a primeira fase, em razão da incidência da causa
especial de aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº
11.343/2006, perfazendo, assim, a pena definitiva de 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa.

 

10.2.3. Síntese das penas impostas a DAMARIS DE ALMEIDA DOS
SANTOS ANDRADE.

 

Na forma do art. 69 do código Penal, procedida a soma, as
penas imputadas à ré totalizam 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento

, quede 1.496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa
deverão ser calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

10.3. WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO.

 

 possui três anotações em suasWANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
folhas de antecedentes criminais, contudo nenhuma delas pode ser
considera para fins de dosimetria da pena ( ).ID 34954231
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Dessa forma, se apresentando certo que a ação praticada
(art. 35, , c.c. art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006) tevecaput
por fim a obtenção de lucro fácil, fixo a pena-base em 3 (três)
anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa

.(mínimo legal)

 

Na segunda fase, mantenho a pena antes estabelecida, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).

 

Na última etapa, considerando que a droga tinha por
destino país estrangeiro, aumento em um sexto (1/6) a reprimenda
antes estabelecida, em razão da incidência da causa especial de
aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006,
perfazendo, assim, a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 816

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

 

Na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
consistentes em: 1. Prestação de serviços à comunidade, nos moldes
do art. 46 do Código Penal, em atividades a serem definidas pelo
Juízo da Execução; 2. Pagamento de multa em valor equivalente a 20
(vinte) salários-mínimos, devendo o valor ser destinado na forma
preconizada na Resolução nº 154/CNJ.

 

 10.4. RODRIGO ALVES DOS SANTOS.

 

10.4.1. Do delito tipificado no artigo 33, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
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 possui três anotações em suasRODRIGO ALVES DOS SANTOS
folhas de antecedentes criminais, contudo nenhuma delas pode ser
considera para fins de dosimetria da pena (ID 34954233).

 

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

 participou dos tráficos de drogasRODRIGO ALVES DOS SANTOS
classificados como eventos 04 e 05, sendo que no primeiro foi
identificada a quantia de  armazenada dentro da768 Kg de cocaína
unidade de carga. No segundo, as circunstâncias não permitiram
firmar conclusão acerca da quantidade de entorpecente manuseado
pelo acusado.

 

Diante desses elementos, concluo como necessário e
suficiente para reprovação das condutas e prevenção dos crimes ora
apurados a fixação da pena, na primeira fase, em:

 

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o
 para opagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

delito classificado como  (aumento de 1/6);“evento 04”

 

- 5 (cinco) anos e o pagamento de 500 (quinhentos)
 para o delito classificado como  (mínimodias-multa “evento 05”

legal).

 

Na segunda fase, mantenho as penas antes estabelecidas, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).

 

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:
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- 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
para o delito classificado como ;“evento 04”

 

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o
 para opagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

delito classificado como .“evento 05”

 

Na forma do art. 71 do Código Penal, tendo em vista que os
2 (dois) crimes de tráfico foram cometidos nas mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, tenho o último como continuação
do primeiro, de modo que aplico somente a pena do mais grave
aumentada de 1/6 (um sexto).

 

Observo, ainda, que diante do concurso de duas causas de
aumento (art. 71 do CP e art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006),
o segundo aumento deverá recair sobre a pena precedente e não sobre
a pena já aumentada, por tratar-se de procedimento mais benéfico ao
acusado.

 

Dessa forma, fixo para esses dois delitos a pena
definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete)
dias-multa.

 

10.4.2. Do delito tipificado no artigo 35, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

Atento aos mesmos parâmetros antes adotados para fixação
da reprimenda dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº
11.343/2006, estabeleço para o delito tipificado no art. 35 do
mesmo diploma legal, a pena-base de 3 (três) anos e o pagamento de

 (mínimo legal).700 (setecentos) dias-multa
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Na segunda fase, mantenho as penas antes estabelecidas, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).

 

Na última etapa, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda
antes estabelecida, em razão da incidência da causa especial de
aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006,
perfazendo, assim, a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis)
meses, e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

 

10.4.3. Síntese das penas impostas a RODRIGO ALVES DOS SANTOS.

 

Na forma do art. 69 do código Penal, procedida a soma, as
penas imputadas ao réu totalizam 11 (onze) anos, 3 (três) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento

, que deverãode 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-multa
ser calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

10.5. MÁRIO MÁRCIO DA SILVA.

 

10.5.1. Do delito tipificado no artigo 33, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

 possui três anotações em suas folhasMÁRIO MÁRCIO DA SILVA
de antecedentes criminais, todas referentes a processos que
tramitaram junto à C. Auditoria Militar do Estado de Mato Grosso do
Sul:  
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- processo nº 0007360-61.2009.8.12.0001, no qual foi
condenado pela prática do delito tipificado no art. 209 do Código
Penal Militar, com trânsito em julgado para acusação em 29.05.2009;

 

- processo nº 0040274-18.2008.8.12.0001, no qual foi
condenado pela prática do delito tipificado no art. 195 do Código
Penal Militar, com trânsito em julgado para acusação em 09.02.2009;

 

- processo nº 0351416-43.2008.8.12.0001, no qual foi
condenado pela prática do delito tipificado no art. 195 do Código
Penal Militar, com trânsito em julgado para acusação em 17.02.2009.

 

As execuções referentes a essas três condenações foram
unificadas na execução penal de nº 0500163-95.2009.8.12.0001,
extinta em 03.12.2009, na forma do art. 66, II, da Lei nº
7.210/1984, de forma que nenhuma delas poderá ser considerada para
fins de reincidência, independentemente da espécie do crime militar
(se próprio ou impróprio). Não obstante, independentemente da
natureza, todas poderão ser consideradas como maus antecedentes na
primeira fase da dosimetria.

 

Assim, considerando que as circunstâncias do crime de
tráfico descrito como  não permitiram firmar conclusão“evento 05”
acerca da quantidade de entorpecente manuseado pelo acusado, atento
aos antecedentes criminais antes apontados, concluo como necessário
e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime ora
apurado a fixação da pena, na primeira fase, em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta

 (aumento de 1/6);e três) dias-multa

 

Na segunda fase, mantenho a pena antes estabelecida, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).
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Na última etapa, considerando que a droga tinha por
destino país estrangeiro, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda,
em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no
art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo, assim a pena
definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de

.reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

 

10.5.2. Do delito tipificado no artigo 35, , c.c. artigo 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.

 

Atento aos mesmos parâmetros antes adotados para fixação
da reprimenda do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
estabeleço para o delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma
legal, a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, e o pagamento

 (aumento de 1/6).de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa

 

Na segunda fase, mantenho a pena antes estabelecida, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes (arts. 61 e 62 do
Código Penal).

 

Na última etapa, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda
antes estabelecida, em razão da incidência da causa especial de
aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006,
perfazendo, assim, a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um)
mês, e o pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois)
dias-multa.

 

10.5.3. Síntese das penas impostas a MÁRIO MÁRCIO DA SILVA.

 

Na forma do art. 69 do código Penal, procedida a soma, as
penas imputadas ao réu totalizam 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento

, que deverãode 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
ser calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.
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11. DISPOSITIVO.

 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia
para:

 

(a)   pela prática dos crimescondenar JANONE PRADO
tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c.c. artigo 40, inciso I,
todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.745

, que deverão ser(mil setecentos e quarenta e cinco) dias-multa
calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

(b)   pelacondenar DAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c.c.
artigo 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10
(dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e o pagamento de 1.496 (mil quatrocentos e noventa

, que deverão ser calculados à razão de ume seis) dias-multa
trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos.

 

(c)   da imputadaabsolver WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO
prática de ação amoldada ao tipo do art. 33, , c.c. art. 40,caput
inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, e  pela prática docondená-lo
crime tipificado do art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso I, ambos
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 816

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

 

Na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal, a pena
privativa de liberdade fica substituída por duas penas restritivas
de direito consistentes em:
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1. Prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art.
46 do Código Penal, em atividades a serem definidas pelo Juízo da
Execução;

 

2. Pagamento de multa em valor equivalente a 20 (vinte)
salários-mínimos, devendo o valor ser destinado na forma
preconizada na Resolução nº 154/CNJ.

 

(d)   como incurso nocondenar RODRIGO ALVES DOS SANTOS
crime tipificado no art. 35,  c.c. art. 40, inciso I, amboscaput,
da Lei nº 11.343/2006 e, por duas (2) vezes, no delito tipificado
no art. 33, , c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nºcaput
11.343/2006, às penas de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.593

, que deverão ser(mil quinhentos e noventa e três) dias-multa
calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

(e)   pela prática dos crimescondenar MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c.c. artigo 40, inciso I,
todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o

, quepagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
deverão ser calculados à razão de um trigésimo (1/30) do valor do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

 

14. DO PERDIMENTO DOS BENS

 

De acordo com o artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, quando da
lavratura da sentença, o Juiz deverá decidir a respeito do
perdimento de bens ou valores apreendidos, sequestrados ou
declarados indisponíveis.

 

Num. 43486384 - Pág. 161

* 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 - 16/12/2020 15:26:26
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121615262682000000039333686
Número do documento: 20121615262682000000039333686



Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 243 da
Constituição Federal dispõe que “todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo
especial com destinação específica, na forma da lei”.

 

Na hipótese vertente, pelos elementos probatórios
anteriormente analisados, reputo ter ficado suficientemente
comprovado que a maior parte do patrimônio apreendido no curso
desta ação foi adquirido diretamente com proventos oriundos do
tráfico ilícito de entorpecentes. Por outro lado, verifico que os
acusados não lograram êxito em demonstrar a origem lícita dos
recursos utilizados na aquisição desses bens.

 

Diante desse quadro, com apoio no disposto no art. 243 da
Constituição Federal, no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no art.
91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, decreto a perda em

 dos seguintes bens apreendidos no bojo desta ação:favor da União

 

(I) Veículo Mitsubishi ASX 2.0 AWD, de placas QJV7327 e
demais bens apreendidos no endereço sito à Rua Eredes Serpa, nº 90,
bairro Cordeiros, Itajaí/SC, residência do casal  e JANONE PRADO

 (autos de apreensão de IDDAMARIS ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
29614532 – pág. 15/26 – MBA 34/2019);

 

(II) Aparelhos telefônicos e demais bens apreendidos no
endereço sito à Rua Virgílio Raiser, 410, Navegantes/SC, residência
do acusado  (ID 29614532 – pág. 64/71);WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO

 

(III) Aparelhos telefônicos e demais bens apreendidos no
endereço sito à Rua Onze de Junho, nº 233, Condomínio Ópera
Residencial, apto. 2003, bairro Fazenda, Itajaí/SC, residência do
acusado  (ID 29614532 - pág. 51/59).RODRIGO ALVES DOS SANTOS
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Registro que os caminhões, carretas, veículos e demais
bens apreendidos na sede da empresa TRANSLITORAL TRANSPORTES
RODOVIÁRIO já foram objeto de perdimento nos autos da ação penal nº
0000334-69.2019.4.03.6104, visto ter ficado demonstrado naquele
feito que tal sociedade empresária pertence na realidade a KARINE
DE OLIVEIRA CAMPOS e MARCELO MENDES FERREIRA, constituída com
proventos oriundos do tráfico internacional de entorpecentes.

 

Isso posto, no que toca ao requerimento de alienação
antecipada formulado pelo  Federal em suas alegações finais,Parquet
com fundamento nas mesmas considerações antes expostas, tenho como
razoável o acolhimento da providenciada propugnada, diante dos
expressos termos do art. 144-A do Código de Processo Penal, do art.
61, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e da Recomendação nº 30, de
10.02.2010, do Colendo Conselho Nacional de Justiça-CNJ.

 

Consigno que além da referida medida possuir fundamento de
validade nas regras postas no art. 144-A do Código de Processo
Penal, e no art. 61, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, também é aceita e
estimulada pela jurisprudência predominante. Nesse sentido são os
v. acórdãos assim ementados:

 

“PENAL. PROCESSO PENAL. BENS APREENDIDOS. VEÍCULOS. ALIENAÇÃO
ANTECIPADA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À AQUISIÇÃO LÍCITA. PRESERVAÇÃO DO VALOR DOS BENS. APELAÇÃO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.

- Os bens foram apreendidos por serem considerados proveito dos crimes
de tráfico internacional de drogas supostamente perpetrados pela
Organização Criminosa.

- O art. 60 da Lei 11.343/06 autoriza a apreensão de bens considerados
produtos ou proveito do crime de tráfico e ainda, condiciona a liberação
desses bens à prova da origem lícita do produto, bem ou valor, nos
termos do parágrafo 2º do art. 60 da Lei n. 11.343/06.

- Não foi esclarecida a origem dos recursos supostamente utilizados na
aquisição dos veículos, o que reforça a necessidade de apreensão dos
bens. Ao contrário, há fortes indícios de que os bens em questão
constituem proveito da prática criminosa.
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- A alienação antecipada determinada no caso em tela visa a preservar a
própria efetividade da medida, por meio da manutenção do valor econômico
dos veículos que, se não alienados, sofrerão deterioração e perda de
valor por circunstâncias econômicas, além dos custos envolvidos em sua
manutenção.

- Preliminar rejeitada. Apelação a que se nega provimento.” (TRF 3ª
Região, 11ª Turma, ApCrim - Apelação Criminal,
5002468-47.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Jose Marcos
Lunardelli, julgado em 14.09.2020, Intimação via sistema data:
15.09.2020)

                                   

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE
BENS APREENDIDOS. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE TRÁFICO TRANSNACIONAL
DE ENTORPECENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ART. 62, §4º, DA LEI 11.343/06.
INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO
LEGAL ASSEGURADO.

1 - Recurso de apelação interposto em face de decisão que inadmitiu o
processamento de medida cautelar de alienação antecipada de bem
apreendido em processo instaurado para apuração de crime de tráfico de
drogas.

2 - Legitimidade do Ministério Público para requerimento da medida
cautelar. A legitimidade ministerial encontra previsão legal no art. 62,
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

4 - Inexistência de incompatibilidades constitucionais. A venda
antecipada do bem apreendido, por si só, não constitui em perda da
propriedade, valendo ressaltar que o desapossamento do veículo já
ocorrera com a constrição e, portanto, os direitos inerentes à
propriedade já se encontram reduzidos.

5 - A medida acautela não só o interesse público no ressarcimento ou
perdimento do bem, mas também o interesse do proprietário, onde, na
eventualidade de uma sentença absolutória perceberá o respectivo valor
do veículo, sendo certo que na hipótese de manutenção da constrição, com
a decorrente deterioração, o objeto poderá estar, inclusive, imprestável
ao fim a que se destina e, portanto, ocasionando prejuízo ao
proprietário, o que não se verificaria com a realização da venda
antecipada.

6 - Resta assegurado o direito ao proprietário à percepção do valor do
bem, não havendo que se falar em negação da propriedade, aplicação de
pena antes do trânsito em julgado, tampouco efeito da sentença antes de
sua prolação.
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(...)

8 - Apelação provida.” (TRF 3ª Região, Primeira Turma, Ap. - Apelação
Criminal - 55087, 0001943-40.2012.4.03.6005, Rel. Desembargador Federal
Hélio Nogueira, julgado em 21.06.2016, e-DJF3 Judicial 1
DATA:01.07.2016)

                                   

“PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. A alienação
antecipada de bem constrito judicialmente em processo penal, já
perdurando a medida por prolongado período de tempo, legitima-se com a
finalidade de preservação do valor patrimonial da res. Uma vez alienado
o patrimônio em hasta pública, o valor auferido com a venda deverá
reverter para uma conta-corrente à disposição do Juízo, aguardando-se o
desfecho da ação penal para a destinação da importância.” (TRF4
5004587-11.2012.404.0000, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão Paulo Afonso
Brum Vaz, juntado aos autos em 01.06.2012)

 

  “PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULOS APREENDIDOS.
DEPRECIAÇÃO. LEILÃO ANTECIPADO. CABIMENTO. OPORTUNIDADE.

1. Mostra-se cabível a alienação antecipada dos veículos apreendidos em
procedimento criminal, quando sujeitos a riscos de deterioração e
desvalorização, ocasionando prejuízo à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A medida em tela se revela adequada e conveniente, de modo a
preservar o valor dos bens e resguardar os interesses de ambas as
partes, atendendo ao devido processo legal.

3. No caso concreto, as condenações do réu foram mantidas nas duas
instâncias, inclusive o decreto de perdimento, não se mostrando razoável
aguardar a remota definição dos recursos especiais e extraordinários.”
(TRF4, MS 2008.04.00.007112-1, Oitava Turma, Relator José Paulo Baltazar
Junior, D.E. 04.06.2008)

 

Pelo exposto, por se apresentar adequada, conveniente e
oportuna, e embasada na lei e na orientação jurisprudencial
predominante,  determino a alienação antecipada dos bens móveis

 ressalvadosarrolados nos autos de apreensão antes mencionados,
aqueles cujo uso foi concedido à Polícia Federal nos autos do
incidente nº 5008473-22.2019.4.03.6104, bem como os dispositivos
eletrônicos que ainda possam interessar a eventuais investigações
que ainda estejam em curso.
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Providencie a Secretaria ao necessário para avaliação e
alienação dos aludidos bens. Sem prejuízo, comunique-se ao SENAD e
traslade-se cópia desta sentença aos autos nº
5006846-80.2019.4.03.6104 e nº 5008473-22.2019.4.03.6104.

 

14. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

 

,  e JANONE PRADO RODRIGO ALVES DOS SANTOS MÁRIO MÁRCIO DA
,SILVA não poderão apelar em liberdade, por permanecerem presentes

diante dos elementos de prova nesta analisados, os pressupostos
, se apresentando a providênciaautorizadores da prisão preventiva

necessária, sobretudo, para o impedimento da prática de outros
crimes, ou seja, para garantia da ordem pública, e para assegurar a
aplicação da lei, como registrado nas decisões antes proferidas,

, cujos fundamentos ficam integralmente ratificados posto não
.alterado o quadro fático-probatório que as lastrearam

 

Incidentes ao caso as orientações dos Egrégios Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça contidas 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.
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V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a
o r d e m . ”
(HC 118551, Rel.  Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em 01.10.2013, Processo Eletrônico DJe-205 divulg 15.10.2013 public
1610.2013)

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS MANTIDA NA SENTENÇA, NÃO CONFIGURA TÍTULO
NOVO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE
DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. No caso, afere-se que as instâncias ordinárias justificaram a prisão
preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista o modus operandi do delito, com quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida (240,54 gramas de maconha e 715,54
gramas de cocaína) que revelam periculosidade social; e a sua
persistência na prática delitiva. Ademais, o paciente permaneceu preso
durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de
liberdade de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, no regime inicial fechado. Presença dos requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal.

5. 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 segregado durante a persecução criminal, se persistentes os

 (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,motivos para a preventiva
Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 622.462/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.12.2020, DJe 07.12.2020 –
g.n.)

 

“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
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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.)

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA
AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DAS DROGAS.
RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
QUANTO À DOSIMETRIA E AO REGIME INICIAL FIXADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada e, mantida na sentença,
de forma adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, ante a
demonstração, com base em elementos extraídos dos autos, da gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela
quantidade das drogas apreendidas – 37 porções de maconha pesando 743,3
g, um tijolo da mesma substância com peso de 425 g e uma porção de
cocaína pesando 0,66 g –, circunstâncias que demonstram maior
envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social,
recomendando-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve
ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas
as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada

.sua soltura depois da condenação em primeiro grau

5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.

(...)
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8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 617.263/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020, DJe 11.12.2020 – g.n.)

 

Em consequência, por oportuno, fica registrado que o prazo
a que alude o art.316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal,  a partir da data da publicação desta emdeverá ser computado
Secretaria.

 

Providencie a Secretaria a extração das guias de
recolhimento provisória em relação a JANONE PRADO, RODRIGO ALVES

 e , nos termos dos arts. 8º a 11 daDOS SANTOS MÁRIO MÁRCIO DA SILVA
Resolução nº 113/2010 do Colendo Conselho Nacional de Justiça.

 

À míngua de pedido formulado pelo Ministério Público
Federal, embora compreenda presentes os requisitos inscritos no
art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, fica assegurado a 

  o direito de recorrer emDAMARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE
liberdade.

 

Considerando o regime que foi estabelecido para o
cumprimento da reprimenda, aplicando ao caso a orientação do
Egrégio Supremo Tribunal Federal no HC nº 18097/SP (DJe-155, divulg
19.06.2020, public 22.06.2020), com urgência,  expeça-se alvará para

 de  salvo se por outroimediata soltura WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO,
motivo estiver preso.

 

Arcarão os acusados com as custas processuais.

 

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

 

Santos-SP, 16 de dezembro de 2020.

 

 

Roberto Lemos dos Santos Filho

        Juiz Federal
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