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SENTENÇA

(Tipo D – Res. 535/2006 CJF)
 

 

 

I. RELATÓRIO

 

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em
face de WESLLEY NERES DOS SANTOS, vulgo “BEBE NOVO” ou “BEBE NOVO NOVO”, imputando-
lhe a prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013
(integrar e comandar organização criminosa armada e transnacional exercendo função de
comando), e art. 33 c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 (tráfico transnacional de drogas), na forma do
artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes).

 

Narra a denúncia os seguintes fatos: (1) por lapso de tempo que não se pode precisar, mas sendo
certo que pelo menos até o dia 22/03/20212, na cidade de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero-
PY, o acusado, com consciência e vontade, integrou e comandou pessoalmente organização
criminosa armada de atuação transnacional, intitulada Primeiro Comando da Capital, exercendo
a liderança da facção na região de fronteira formada pelas cidades de Ponta Porã/MS e Pedro
Juan Caballero/PAR; (2) em data e horário que não se podem precisar, mas sendo certo que após
o dia 09/05/2020, no Município de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero-PY, o acusado, em
concurso de agentes com Giovanni Barbosa da Silva (Autos nº 5001179- 85.2020.403.6005) e
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outros agentes desconhecidos, com consciência e vontade, manteve em depósito, importou do
Paraguai, remeteu para a Zona Leste do Município de São Paulo, transportou e vendeu imensa
quantidade de droga (maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (ID 52864599).

 

Constam dos autos do Inquérito Policial os seguintes elementos informativos: Informação de
Polícia Judiciária 1009112/2020 DPF/PPA/MS (ID 48769759 - Pág. 3-12); Informação de Polícia
Judiciária 210118/2021(ID 48769759 - Pág. 13-65); Informação de Polícia Judiciária (ID 48769759 -
Pág. 70-84); Relatório policial - IPL Derivado do IPL 2020.0040646 - Autos nº: 5000503-
40.2020.4.03.6005 (OPERAÇÃO EXÍLIO) ID 48769759 - Pág. 85-122); autos n° 5000777-
04.2020.403.6005; autos n° 5000780-56.2020.403.6005; autos n° 5000656-73.2020.403.6005;
autos n° 5000985-85.2020.403.6005; autos n° 5000504-25.2020.403.6005; autos n° 000511-
17.2020.403.6005; autos n° 5001180- 70.2020.403.6005; autos n° 5001061-12.2020.403.6005;
autos n° 5000019-88.2021.403.6005 e 5000503-40.2020.4.03.6005;

 

A denúncia foi recebida no dia 27/11/2020 (ID 52986180 - Pág. 1-5), ocasião em que foi adotado o
rito ordinário, determinada a citação e intimação do réu para apresentar resposta à acusação no
prazo legal e designada audiência de instrução e julgamento.

 

Despacho redesignando a audiência de instrução e julgamento (ID 53201634).

 

A Defesa do réu manifestou pela ausência de citação válida do acusado (ID 54228635 - Pág. 1-3).

 

Despacho de ID 54507520 - Pág. 1, designou audiência em continuação para o dia 15/07/2021,
com início às 10h (fuso do Mato Grosso do Sul, 11hs fuso de Brasília), para a realização da
audiência de instrução e julgamento.

 

O réu foi devidamente citado e intimado sobre decisão que recebeu a denúncia e a respeito da
AIJ designada (ID 55024098/ ID 55024553/ ID 55024559) e, por meio de defesa constituída, o réu
apresentou resposta à acusação, em que alega preliminares e suscita defesa de mérito, e, ainda,
requer a liberdade provisória e/ou a revogação da prisão preventiva do acusado (ID 55169749 -
Pág. 1-29).

 

O MPF manifestou pelo prosseguimento do feito em seus ulteriores termos e pelo indeferimento
do pedido de revogação de prisão preventiva de WESLLEY NERES DOS SANTOS (ID 55867911 -
Pág. 1-6).

 

Em manifestação, em atendimento ao despacho ID 5564200, a Defesa insiste na realização da
prova testemunhal, salientando que as testemunhas arroladas não são abonatórias. Pede, na
mesma oportunidade, a substituição de algumas das testemunhas arroladas (ID 56135154 - Pág.
1-3).
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Decisão de ID 56674850 - Pág. 1- 6, afastou as hipóteses de absolvição sumária, indeferindo o
pedido de revogação da prisão preventiva, rejeitando as preliminares suscitadas pelo réu e
manteve as audiências designadas.

 

A audiência ocorreu no dia 05/07/2021, oportunidade em que foi realizada a oitiva de todas as
testemunhas e interrogado o acusado. No mesmo ato, a Defesa pleiteou a desinternação do réu
do Presídio Federal, ao argumento de que o réu não se insere no perfil definido pela Lei nº
11.671/2008. O MPF se manifestou contrário ao pedido, alegando que subsistem todos os
requisitos da prisão preventiva, além de o réu ser reincidente em crimes de alta periculosidade
(ID 57229538 - Pág. 1-3).

 

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram.

 

Em alegações finais, por memoriais, o MPF requer a procedência da pretensão punitiva estatal,
com o fim de condenar WESLLEY NERES DOS SANTOS, vulgo “BEBÊ NOVO” ou “BEBÊ NOVO
NOVO” pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 2º, 3º e 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013
(integrar e comandar organização criminosa armada e transnacional exercendo função de
comando), e art. 33 c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 (tráfico transnacional de drogas), na forma do
artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes). Aduz, ainda, a aplicação da pena-base
acima do mínimo legal, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas e de causas de
aumento de pena, a serem valoradas na terceira fase da dosimetria.

 

Petição do MPF pela juntada do Laudo nº 615/2020 – NUTEC/DPF/DRS/MS (ID 64144662),
produzido no curso do IP nº 2020.0064160-DPF/PPA/MS.

 

Em alegações finais por memoriais, a defesa de WESLLEY NERES DOS SANTOS suscita, a título de
preliminares: (i) a nulidade do processo por ausência de justa causa para iniciar investigação em
face de WESLLEY, eis que uma das provas obtidas em face dele se deu no curso de outra
investigação, que com ele não guardava relação, caracterizando prova ilícita por ausência de
autorização judicial; (ii) a ilegalidade da realização de procedimento investigativo em outro país,
qual seja, o Paraguai, sem autorização judicial. Quanto ao mérito, deduz as seguintes teses: (a) de
que o acusado não compõe ou lidera organização criminosa; (b) não há materialidade do crime
de tráfico de drogas, por não ter havido apreensão de drogas em poder de WESLLEY; (c) não há
qualquer relação entre WESLLEY e a apreensão realizada no processo 5001287-
17.2020.4.03.6005, indicada pelo documento de ID 64144660. Pede, ao final, a desinternação do
presídio federal. Subsidiariamente, em caso de condenação, rechaça a argumentação deduzida
pelo MPF no que tange à dosimetria da pena (ID 68855377).

 

Petição da Defesa pela juntada de certidão de antecedentes criminais da República do Paraguai
(ID’s 69761889 e 69762561).

 

Os autos vieram conclusos para julgamento.

 

É o relatório do necessário. Passo a analisar.
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II. FUNDAMENTAÇÃO

 

Tendo em vista que a Defesa do denunciado suscitou questões prévias, passo à sua análise.

 

II.1. DAS QUESTÕES PRÉVIAS SUSCITADAS PELA DEFESA

 

II.1.1. Da tese de falta de justa causa para iniciar investigação em face de WESLLEY

 

Afirma a Defesa, em apertada síntese, que, por ocasião da primeira abordagem de WESLLEY a
Polícia Federal agiu de forma ilegal, uma vez que, naquela ocasião, o denunciado não era sequer
investigado. Aduz que não poderiam ter fotografado o IMEI do aparelho celular utilizado pelo ora
denunciado, e, nisso tendo o feito, devassaram sua intimidade e produziram prova ilícita. Com as
devidas vênias, a tese não merece acolhimento.

 

A tese alude à diligência realizada por agentes da Polícia Federal no dia 20/10/2020, registradas
na Informação de Polícia Judiciária 1009112/2020 DPF/PPA/MS (ID 48769759), que consistiu na
abordagem do veículo VW/Amarok de placas WKBB 075, o qual, na ocasião, estava sendo
conduzido pelo denunciado. Em que pese, à época, o acusado não fosse formalmente
investigado, a abordagem se deu em razão do veículo que estava conduzindo, que era associado
à outras pessoas investigadas no inquérito policial que deu origem à chamada “Operação Exílio”,
também conduzida pela Polícia Federal de Ponta Porã/MS. Dessa forma, havia justa causa para a
realização da diligência de abordagem, uma vez que o veículo era associado a elementos
integrantes de organização criminosa e, portanto, a pessoa que eventualmente o estivesse
conduzindo também seria abrangida por esta fundada suspeita.

 

No mesmo diapasão, não há ilegalidade no ato de fotografar o IMEI (International Mobile
Equipment Identity) do celular portado pelo ora denunciado. Como se sabe, o IMEI constitui em
um número de identificação único e global que permite individualizar um determinado aparelho
de celular, e que é localizado normalmente em um adesivo produzido e inserido, na fabricação,
atrás da bateria do aparelho[1]. Trata-se, então, de um elemento externo de identificação do
celular, produzido na sua própria fabricação, e não pelo usuário, e cuja visualização não depende
de acesso aos seus conteúdos digitais ou softwares do celular. Por isso mesmo, não se insere na
esfera de proteção da intimidade individual do usuário, eis que não há invasão ou devassa a
quaisquer dados por ele produzidos ou recebidos, mas mera visualização de um dado externo e
que não é gerado pelo usuário.

 

É oportuno salientar que a intimidade que é protegida pela ordem constitucional (artigo 5º, inciso
X, da Constituição Federal), e embasa a vedação de acesso não autorizado a comunicações e
dados pessoais (inciso XII do caput do mesmo artigo constitucional), tem relação com aqueles
dados produzidos, recebidos ou gerenciados pelo indivíduo, como uma conversa travada num
aplicativo de mensagens instantâneas, ou conteúdos de mídia audiovisuais, dentre outros.
Elementos externos identificadores de um dado bem, cuja confecção não é feita pelo usuário,
não são abrangidos por essa esfera de intimidade, como é o caso do chassi de um veículo

ã d d i d i ó l i d i úbli É



10/09/2021 17:48 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=e3b1160713fe84dd33e91d… 5/36

automotor, ou a numeração de um determinado imóvel situado em uma via pública. É
rigorosamente a situação do IMEI do aparelho celular, o qual pode ser objeto de visualização e
fotografia, no curso de uma diligência investigativa, ainda que preliminar, como a que ocorreu
neste caso, sem que haja violação à intimidade pessoal do usuário do aparelho, eis que não
houve, por exemplo, acesso aos conteúdos internos e aplicativos por ele utilizados. Não há que
se falar, portanto, em necessidade de autorização judicial para fotografar o número de IMEI de
um celular.

 

Menos ainda há que se cogitar de ilegalidade no ato de fotografar documentos de identidade do
réu, como sua Carteira de Identidade, o comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
e o documento utilizado para ingresso e egresso no Paraguai, uma vez que se tratam
precisamente de documentos públicos, destinados à sua identificação e individualização perante
outras pessoas e perante as autoridades públicas. Ora, se tais documentos são utilizados para
sua identificação pessoal, nada obsta que a Polícia, no exercício de uma diligência, os fotografe,
sem que para tanto seja exigida autorização judicial, pois não há violação ou mitigação de
garantia constitucional.

 

Rejeito, portanto, a arguição de nulidade da diligência por falta de justa causa, e a tese de ilicitude
dos elementos informativos produzidos, cuja produção, foi legalmente empreendida pela Polícia
Federal no exercício de uma diligência investigativa, a qual, aliás, foi regularmente registrada e
relatada nos autos de um Inquérito Policial.

 

II.1.2. Da tese de ilegalidade da realização de investigação em outro País

 

Afirma a Defesa, ainda, que a diligência descrita na Informação de Polícia Judiciária nº
112.5650/2020 (constante dos autos 5000169-69.2021.4.03.6005, ID 44848406) foi ilegal, uma vez
que empreendida por agente policial que estava de folga e em território paraguaio, ação esta que
dependeria de autorização judicial e de criação de uma equipe conjunta de investigação, nos
termos do Acordo Internacional de Cooperação Jurídica entre o Brasil e o Paraguai.

 

Em que pese a aguerrida argumentação defensiva, fato é que o referido documento sequer
consta destes autos, e nem foi mencionado na exordial acusatória como sustentáculo probatório,
de modo que sua análise resta prejudicada, por força do princípio da correlação.

 

Assevero, outrossim, por oportuno, que é de há muito pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que eventuais vícios ocorridos no procedimento do inquérito policial não maculam ou
contaminam a ação penal[2], eis que as peças dele oriundas são meramente informativas. Assim,
ainda que, por hipótese, se admitisse a ilegalidade daquela diligência, tal declaração não traz
qualquer consequência jurídica sobre a higidez da ação penal.

 

Destaco, de outro lado, que muitos dos argumentos deduzidos pela Defesa, nesta manifestação,
se confundem com teses de mérito, eis que discutem a autoria delitiva, e não propriamente a
regularidade formal do processo.
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Portanto, e por entender que as teses, na parte em que traduzem questões prévias processuais,
por serem atinentes à regularidade formal da ação penal, foram superadas, e não havendo
outras cognoscíveis de ofício, passo ao exame do mérito das imputações formuladas na
denúncia.

 

II.2. DO MÉRITO

 

Passo, inicialmente, a relatar e transcrever a prova produzida em audiência.

 

Depoimento da testemunha Alexandre Rodrigues Batista: O vínculo de WESLLEY
com BONITÃO veio a lume por meio de conversas extraídas do Icloud de
GIOVANNI, as quais davam conta de que WESLLEY adquiria drogas de
GIOVANNI, em especial cocaína, além de ser tratado como membro da
organização criminosa, sendo tratado como da família PCC, colocando-se à
disposição para qualquer atividade ligada à facção. WESLLEY intermediava a
venda de droga de GIOVANNI, atuando, também, na cobrança de compra de
entorpecente e na parte contábil, tudo de forma cuidadosa e minudente. Enfim,
WESLLEY atuava como um gestor dos negócios de GIOVANNI, angariando
clientes de confiança para as tratativas ilícitas e cuidando, de forma minuciosa,
da contabilidade de suas finanças. WESLLEY exercia função relevante na
organização, traficava para si, traficava para GIOVANNI, cuidava de seus
negócios, além de auxiliar outros membros da organização. Atuava com zelo
para organização criminosa, funcionando como verdadeiro gestor, e não como
subalterno, sendo subordinado apenas a GIOVANNI. Com a queda de
GIOVANNI, WESLLEY passou a ter a sua função, de grande relevância, sendo que
sua prisão com outros 13 membros do PCC corrobora tal asserção, sendo
importante registrar que a prisão se deu durante reunião dos membros antes
de, certamente, executarem uma empreitada criminosa de grande porte, haja
vista terem sido aprendidos seis fuzis, coletes balísticos, munições, etc.
Esclarece que a Polícia Federal atua em conjunto com a Senad, a qual tinha
conhecimento do mandado de prisão expedido contra WESLLEY. Com a prisão,
foi comunicado via Whatsapp. Acredita que o delegado sobreaviso do dia do
cumprimento do mandado de prisão de WESLLEY conversou com as
autoridades da SENAD. Ao que consta, no momento da prisão, os indivíduos
estavam reunidos e em conversa via Skype com um membro da facção
criminosa da Bolívia, acertando os últimos trâmites antes de executarem o
crime, que seria, muito possivelmente, um roubo a banco, considerando que
grande parte dos presos na oportunidade possuíam mandado de prisão por
roubo. WESLLEY foi entregue ao Brasil via Pedro Juan Caballero/PY. Registra que
WESLLEY teria as credenciais para assumir a liderança do PCC nesta região de
fronteira. Esclarece que, embora GIOVANNI fosse o líder, o contexto da atuação
de WESLLEY dava conta de que ele coordenava os negócios da facção. Não
investigaram a conta bancária pessoal de WESLLEY. Apurou-se que WESLLEY
movimentava valores por contas bancárias de interpostas pessoas, as quais não
foram ouvidas no decorrer das investigações. Também não foram ouvidos
motoristas e outras supostas lideranças da facção. As mensagens coletadas na
interceptação são entre GIOVANNI e WESLLEY. WESLLEY atuava de forma
coordenada com GIOVANNI. Quando da abordagem, WESLLEY chegou a
questionar os agentes porque ficou com receio de serem, na realidade,
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membros do comando vermelho, facção adversária do PCC. Na caminhonete,
foi encontrado o Iphone de GIOVANNI emparelhado via bluetooth no sistema de
som do carro. Não chegou a apreender drogas em poder de WESLLEY. Não foi
realizado laudo para aferir a identidade da fotografia registrada no shopping
China.

 

 

Depoimento da testemunha Felipe Menezes Viana:

 

A testemunha presidiu as investigações que correram em face de GIOVANNI
BARBOSA DA SILVA, vulgo Bonitão. Durante as investigações, verificaram que
GIOVANNI estava utilizando uma camionete Amarok e, no dia 21/10/2020, ao
abordarem o veículo, quem estava conduzindo era WESLLEY, PELO JUÍZO: No
momento da abordem do Wesley, posteriormente em meados de outubro,
quando foi avistado no Shoping China,   Giovanni já era alvo da Exílio, cujo
objeto era o núcleo de comando da 1PCC, sendo que Giovani era apontado
como líder máximo; Que quando Giovanni foi preso, não estava mais em Ponta
Porã, mas que relatou o inquérito; Que lembra das condições da prisão de
Giovanni e que houve tentativa de resgate por membros de PCC; QUE a prisão
de Giovani foi em janeiro de 2021 e que a deflagração da exílio foi em julho
2020; Que em 21/10/2020, Wesley foi parado com o carro de Giovani e
fotografado com Giovani no dia 24/10. havendo em seu interior vários
documentos de GIOVANNI e, no som do carro, constava o emparelhamento do
celular de GIOVANNI via bluetooth. Na ocasião, WESLLEY estava acompanhado
de uma moça. Ele foi levado para a Delegacia e, posteriormente, liberado. Os
celulares do Acusado não foram acessados. Dias depois, WESLLEY foi visto por
agentes da Polícia Federal no Shopping China acompanhado de GIOVANNI. Os
agentes estavam na praça de alimentação de forma casual. Esclarece que o
Shopping China se situa bem próximo à fronteira, é bastante frequentado por
brasileiros, pois basta atravessar a linha de fronteira para ter acesso ao
estabelecimento. Ressalta que os agentes da Polícia Federal encontraram
GIOVANNI e WESLLEY, não havendo pedidos de investigação por parte das
autoridades brasileiras ou paraguaias. Apurou-se que WESLLEY tinha passagens
criminais em seu desfavor. Efetuada a quebra da conta telemática do iCloud de
GIOVANNI, verificou-se conversa de aplicativo com o contato Bebê Novo ou
Bebezão, a qual versava claramente sobre tráfico de drogas. O contato Bebê
Novo foi qualificado como sendo o Acusado WESLLEY sem sombra de dúvidas,
pois o Acusado mandou fotografias em selfie, imagens da sua irmã e de seu
sobrinho para GIOVANNI. A fotografia de WESLLEY no shopping China foi dias
após a abordagem no hotel e antes de descobrirem seu apelido. Esclarece a
cronologia dos fatos até então: i) dia 21/10/2020, WESLLEY foi abordado no
carro de GIOVANNI; ii) dia 24/10/2020, WESLLEY foi fotografado com GIOVANNI
no shopping China; iii) posteriormente, extraíram-se conversas do iCloud de
GIOVANNI com o Acusado WESLLEY. Explica que é comum no meio criminoso os
envolvidos não se identificarem nos aplicativos instalados nos celulares.
Apurou-se que WESLLEY estava abaixo de GIOVANNI na hierarquia criminosa.
Apesar de não ter havido apreensão de drogas, pelos dados extraídos do celular
de GIOVANNI, restou evidente que houve negociação e compra de maconha,
que foi entregue em São Paulo/SP. Não chegou a interceptar telefones de
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WESLLEY nem conversas dele dando ordens para terceiros. Não chegaram a
identificar motoristas que estavam sendo contratados pelo GIOVANNI. Quebra
do sigilo de WESLLEY não trouxe nada de útil para a investigação. Ao que sabe,
WESLLEY não era alvo de nenhuma investigação. Quando avistado na
companhia de GIOVANNI no shopping China, GIOVANNI já era alvo de
investigação na operação exílio, a qual versou sobre núcleo do PCC atuante
nesta região de fronteira. GIOVANNI foi identificado como líder do PCC nesta
região de fronteira.

 

Depoimento da testemunha Diego Sampaio Vieira:

 

PELO MPF: Que está em Ponta Porã trabalhando   há 5 anos e 06 meses; Que
trabalhou na operação exílio e na prisão do Wesley; Que trabalhou em campo e
também fazendo analise do material extraído; Que o vínculo do Wesley com
Giovani surgiu nas conversas de nuvem em que tinha contato salvo como bebe
novo; Que BB novo mostra selfie para bonitão para mostrar que era ele Que a
época Wesley devia 200 mil p Bonitão; que falava sobre trafico de drogas
abertamente; Que estava a disposição do Bonitão; Que citava ‘’família’’ a todo o
momento e que esse termo é referência ao PCC Que há registros em que
mostra Wesley   comemora a morte do policial e diz ‘’menos um para encher
nosso saco’’; Que usou a Amarok de Giovanni para ir   Shopping China; Que
dentro tinha conexão de Bluetooth   escrito nome de Giovani; Que tinha
passaporte de Letícia (uma das namorada de Bonitão)  na AMOROK; Que ao ser
preso no Paraguai, estava com 6 fuzis; Que no momento da prisão, estava em
Ponta Porã; que participou da transferência do réu para o Brasil; Que a restrita
do PCC é um grupo especializado responsável por matar autoridades e para
fazer resgates de preso também; Que tinha 14 integrantes do PCC e vários
carros roubados, aproximadamente 10, no momento da prisão; Que no
momento da prisão quebraram celulares para dificultar a recuperação de
dados; que foram presas 14 pessoas, 06 fuzis; que réu está atrelado ao Primeiro
Comando da Capital; que após o Bonitão ser preso, Wesley estaria na liderança;
que tem fotos de Wesley na penitenciaria de SP; Que o PCC é a maior liderança
na fronteira; que quando alguém bate de frete eles puxam para o lado deles;
que dominam a parte do tráfico de cocaína na fronteira; que após a chegada do
PCC aumentou o número assaltos; que o PCC age de forma mais violenta, com
ameaça a autoridades (restrita); Que as transações financeiras não são feitas
em nome próprio, usa nome de terceiros; que nem sempre usa nome de
pessoas próximas.

PELA DEFESA:

QUE não se recorda de existir interceptação; até porque ninguém fala e trata
desses assuntos no telefone mais; Que não se recorda de ter feito quebra no
Weslwy, mas aparece seu nome na quebra do Bonitão; Que as conversas que
foram interceptadas foram essas registradas no iCloud; Que sobre os nomes eu
constam no comprovante de transferência, que não investigou essas pessoas;
Que questionado se chegou a ouvir alguém do inquérito que indicasse Wesley
líder de facção , afirma que não é a sua função, mas sim do delegado; Que da
analise do iCloud, que não existe ordem partida do Wesley, porque a conversa
era com Bonitao e quem dava ordens era ele; Giovani era chefe do Wesley; Que
vários fatores levaram a crer que o Wesley era líder; Que no dia da prisão
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conjunta, agentes da PF não estavam na entrada; Que após foram para
conversar com pessoal da SENAD; Que acha que era um lavo jato o local onde
foi feita a prisão;   Que não sabe se todos que estavam ali foram presos; Que
não sabe se foi apreendida droga; que não fez apreensão de droga; Que se
lembra de conversar  em que estão arregimentado motorista para levar a droga,
mas que não teve tempo de descobrir quem eram esses; que prefere pegar
quem ta na cabeça do que motorista (mula); Que não estava no momento da
abordagem da Amarok; Que não sabe se houve extração de dados de celular no
dia da abordagem da Amarok; Que não sabe se extraíram dados de multimídia
de carro; Que no dia da prisão não sabe se foi apreendido celular do acusado,
porque ocorreu   no Paraguai, pela policia paraguaia; Que quando chegou no
lava jato acredita que os trabalhos já tinham sido concluídos; que não faz
nenhuma atividade;   Que não sabe se foi requerida a perícia no local do lavo
jato; que não tem informações  porque as diligencias são feitas pelo SENAD com
policia paraguaia; que a PF não interfere.

 

Depoimento da testemunha Roseli Aparecida de Jesus

 

PELA DEFESA: Que conhece o Wesley desde 12 anos; que considera amiga de
bairro; Que Wesley gostava de jogar bola quando era menino; que estudava;
que era respeitoso;   Que soube que Wesley já tinha sido preso anteriormente;
Que Wesley comentou que queria sair da cidade de Tiradentes que, por ter tido
passagem policial estava sendo muito abordado na rua; que freqüentava a
igreja; que mostrou interesse em ir para o Paraguai; que a mãe dele disse que o
Wesley estava fazendo medicina no PY e que estava procurando emprego; que
era conhecido no bairro como Wesley; que não sabe de nenhum apelido que
Wesley teve; que sempre foi chamado pelo nome.

PELO MPF: Que conheceu o Wesley porque fazia trabalho comunitário com
crianças e que levava Wesley para futebol e que Wesley estava no meio; Que é
vizinha de bairro da mãe de Wesley; que questionada sobre a proximidade das
casas, disse que demoraria andando 01hora ate chegar; Que não conhece o pai
do Wesley; Que faz mais de 15 dias que foi na casa da mãe do Wesley; Que
quando encontrou Wesley foi quando ele foi até sua casa; que após sair da
cadeia ele foi 02 vezes na casa da depoente; Que isso foi no natal de 2020; Que
não sabe ao certo quanto   tempo Wesley ficou preso , mas acha que mais 02
anos; Que não tinha costume de falar com ele no telefone; Que Wesley é amigo
do filho da depoente que é lutador; que o Wesley foi na casa dela para dar um
abraço na depoente; Que não sabe o motivo de o réu ter sido preso; Que
Wesley tem irmãs.

 

Depoimento da testemunha Aline Soares da Silva

 

Que não tem parentesco com o réu; que moravam na mesma rua; que tem
relação de amizade; Que conhece o Wesley há 23 anos; que Wesley sempre foi
uma pessoa bacana; que se tornou uma pessoa mais calma, mais branda; que
Wesley queria ir embora de SP por conta das perseguições policiais; que Wesley
tinha se matriculado e iniciado na faculdade; que desconhece qualquer apelido
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do Wesley; que sempre o conheceu como Wesley; que quando o réu foi preso
não estava no bairro; a depoente saiu aos 17 anos ( meados de 2000 e quando
voltou pro bairro o Wesley já estava preso) ; que não sabe o motivo pelo qual o
Wesley foi preso, que nunca perguntou porque por ser uma pessoa de religião
quis deixar o passado para trás;

 

Testemunha defesa Marian Victória Lailla Gutierrez

 

PELA DEFESA: Que é esposa do Wesley; que estava com Wesley no dia da
abordagem da AMAROK; Que tinha convidado o réu para comer sushi; que após
sair do restaurante, vieram 03 carros da PF, algemaram e começaram a pisar
nas costas do Wesley; que colocaram a depoente contra a parede para que ela
não visse o ato; que levaram a depoente no carro da PF e o Wesley foi em outro
carro; que os colocaram em salas separadas; que após revistar a AMAROK, não
acharam nada; que não viu revistando, mas sabe que revistou porque estava
tudo bagunçado; que depois viu que tinha um rastreador na caminhonete e
acha que foi colocado pela polícia; que pegaram o celular da depoente e do
Wesley; que pegaram o celular carregado e devolveram descarregado; que os
policiais ficaram  com celular por duas 02 horas; que Wesley foi preso em uma
lava jato; que Wesley disse q iria lavar o carro; que era um Audi preto da mão da
depoente; que a AMAROK era de um amigo, que acha que se chamava Carlos;
que não conhece Giovani; que não conhece Bonitão; que desconhece que
Wesley tenha amizade com pessoa que tenha esse nome; que Wesley fazia
faculdade de medicina; que no inicio fazia em PJC e após casar pediu a
transferência para Cidade Del Este; que quando foi preso, depoente e Wesley
tinham ido visitar a sobrinha que ia nascer; que após um dia da prisão a
sobrinha nasceu; que se mudaram para cidade Del este porque seu pai
conseguiu um emprego lá para Wesley; que ao saber da prisão a depoente foi
correndo para o lava jato; que ao chegar, conversou com o cara que estava
comendo na lanchonete que disse que viu o ocorrido; que as aulas de medicina
são presenciais, mas estava virtual por conta da pandemia;

PELO MPF: Que conheceu o Wesley em PJC em jun/jul 2020; que Wesley disse
que veio estudar medicina; que não sabe com que Wesley trabalhava; que
quando chegou estava sendo mantido pelo pai; que o pai é comerciante em SP;
que não conhece o dono da Amarok; que não viu passaporte na Amarok; que a
PF pegou os dois celulares e que devolveram descarregados; que sabia que o
Wesley já tinha sido preso, mas que Wesley disse que queria mudar de vida; que
ficaram de setembro a outubro de 2020 a 23/03/2021 em Ciudad Del Este ; que
morava no KM 4, mas não se recorda do nome da rua; que acha que pegou um
taxi de foz até cidade Del est ate SP; que nunca ouviu falar de Giovanni;
Toppam, Coxinha, que só conhece pela imprensa; que  o carro que Wesley levou
para lavar era da mãe da depoente; que foi por volta das 18h00/18h30; que não
conhecia nenhum pessoa com quem Wesley foi preso; que conheceu a família
do Wesley; que o pai de Wesley vende eletro eletrônicos;

PELO JUIZO: Que antes de mudar para Ciudad del Este estava em PP; que a
família da depoente é de PJC; que tem um Kia/Picanto; que o carro estava em
Ciudad del Este; que foi de ônibus para Ciudad Del Este; que pretendia ficar ate
o nascimento da sobrinha; que a mãe conseguiu retirar o carro; que a mãe é
advogada no PY; que o rapaz que acompanhou o ato na lava jato era um rapaz
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que estava na lanchonete; que ele se chama LUCCA; que ele disse que Wesley
chegou e gritou com o rapaz do lava jato que se encontrava lá dentro   se podia
lavar o carro; que quando chegou ao local já sabia que Wesley tinha sido preso,
porque soube pelas notícias; que nunca perguntou quanto recebia do pai; que
pagava o aluguel e pagava a faculdade com a ajuda do pai; que quando Wesley
veio já tinha a pandemia, mas a fronteira já havia sido liberada.

 

Depoimento da testemunha Martha Elizabeth Gomes Da Cruz Blanco

 

PELA DEFESA: Que tem uma veterinária; que a relação de cliente/freguês; que
reside em Cidade Del Este; Que conheceu Wesley esse ano; que ele veio com a
esposa na veterinária com os cachorros; que sempre freqüentavam a
veterinária para dar banho/medicação aos animais; que Wesley brincava com os
animais; que sentia que Wesley era uma pessoa boa;

PELO MPF: Que acha que o primeiro contato com Wesley foi em fevereiro; que
nunca tinha visto Wesley antes; que Wesley parava com um carro preto na
frente da veterinária, mas não sabe dizer qual carro era.

 

Depoimento da testemunha Luis Alberto Guilén Zarate

 

PELA DEFESA: Que fala guarani e espanhol; que entende português; que não
tem relação de amizade; que foi companheiro de trabalho por 05 meses; que
Wesley trabalhava para empresa; que depoente era chefe do Wesley; Que era
chefe de recursos humanos; que a empresa San Rose é situada em Vila Rica, a
200 km de Assunção; que Wesley fazia entrega dos produtos da empresa; que a
empresa participa de licitações para estado paraguaio e atende a municípios;
que Wesley estava morando em Presidente Franco, perto de cidade Del este,
onde a empresa tinha polo; que Wesley também fazia pagamentos para essa
empresa; que pediu licença para ir a PJC porque sua cunhada ia ter bebe; que
trabalharam juntos de 17 de agosto de 2020 a 20 março de 2021; que recebia 5
milhões de guarani; que em dólares é equivalente 750 dólares; que acha que
Wesley estudava na universidade central ; que era empresa construtora e
também atendia outras atividades, como a  de informática; que vendia produtos
digital; que também  construía casas populares; que Wesley se dedicava mais 
na parte da construtora, na parte de transporte de materiais e pagamento; que
ao ser questionado sobre quem arrumou emprego a Wesley, disse que não
conhece e não sabe quem e Marian ; que é administrador e programador de
computador; que tem formação de advogado, mas não exerce por ser
incompatível com a atividade de deputado; que equivale a deputado estadual
no Brasil.

PELO MPF: que não achou relevante mencionar a profissão de deputado,
esclarece que o cargo que exerce não é considerada uma profissão, mas um
cargo circunstancial; que o que recebe não é chamado salário; mas que recebe
dinheiro para ser deputado; que ao ser questionado se depoente foi advogado
de narcotraficantes ligado ao tráfico internacional de drogas, respondeu que a
lei   o protege como advogado de divulgar as pessoas que atendeu como
advogado; que não disse nada sobre a advocacia porque não estava exercendo,
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por ser impedido por lei em razão de ser parlamentar; que exerceu a advocacia
somente no Paraguai; que começou a legislatura em agosto 2018 e a partir
desta   data não atuou como advogado; que ao ser questionado pelo Juízo,
depoente reitera que tem compromisso com a verdade e que não tem interesse
na causa em colaborar ou prejudicar; que foi chamado para depor como
testemunha e não como parte do processo; que é testemunha para falar do
trabalho de Wesley; que o interesse é unicamente responder sobre o processo
do Wesley;

 

Depoimento da testemunha Lucca Matias Niz Echague

 

PELA DEFESA: Que não conhece Wesley; que Marian o chamou para depor; que
acha que viu Wesley no lava jato no dia que foi preso; que viu o dia que Wesley
foi preso; que viu Wesley chegando; que era a tardezinha; que depoente estava
na lanchonete com sua namorada quando Wesley chegou; que ouviu Wesley
perguntar se dava  pra lavar o carro; que neste momento chegou a polícia e fez
uma revista geral e após isso colocaram o Wesley dentro do carro da polícia e
levaram; que Wesley estava próximo ao portão quando foi preso; que Wesley
não estava acompanhado de ninguém;   que a polícia levou o Wesley para
dentro do lava jato.

PELO JUÍZO: QUE não trabalha na lanchonete; que neste dia estava lanchando;
que estava com sua namorada; que tinha muita gente na lanchonete e depois
do fato lotou ; que quando pegaram Wesley estava mais ou menos escuro; que
quando Marian chegou não lembra se Wesley já tinha sido levado; que viu os
policias gritando que tinha armas no fundo do lava jato; que o lava jato é de
médio porte; que não sabe se tinha outros brasileiros além do Wesley; que a
distância do lava jato para a linha da fronteira fica a uns 7 minutos; que nunca
tinha visto Wesley antes.

 

Depoimento da testemunha Robinson Fernando Da Silva Castillo:

 

PELA DEFESA: Que e funcionário da faculdade há 3 anos e meio; que trabalha na
parte administrativa da faculdade; que o Wesley é matriculado na faculdade;
que o Wesley cursa medicina, na modalidade presencial, mas por conta da
pandemia está semipresencial; que compareceu a todas as aulas práticas; que
assistiu todas as aulas teóricas; que as mensalidades estão em dia; que não tem
nenhum fato que possa desabonar a conduta de Wesley; que atendeu a Wesley
desde o primeiro dia em que foi a faculdade; que Wesley sempre tratou muito
bem todos os funcionários e colegas;

PELO MPF: Que Wesley se matriculou aproximadamente em janeiro/fevereiro de
2021; que trabalha na Faculdade de Ciudad Del Este, na divisa com Foz; que as
aulas se iniciaram em 15 de fevereiro de 2021; que trabalha na parte
administrativa e também o braço direito do diretor; que faz negociação com
alunos; que quando diretor não pode estar presente, os alunos falam com ele;
que a parte prática foi presencial; que comparecia de 3 a 4 vezes por semana
para as aulas presenciais; que não sabe dizer se a matricula de Wesley veio de
PJC.
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Interrogatório do réu WESLLEY NERES DOS SANTOS

 

PELO JUÍZO: (...) Que em relação às acusações, afirma que não tem
envolvimento; que está sendo perseguido por conta de uma discussão que teve
com policial; que veio para Ponta Porã em maio/junho de 2020; que nunca tinha
vindo antes; que viu na internet que os preços das mensalidades do curso de
medicina  eram mais baratos;  que a ex-mulher Katia veio acompanhando, mas
voltou; que matriculou em outubro na faculdade e neste período ficou
procurando lugar para morar; que o aluguel custava em média 900 reais; que
não tinha carro quando veio; que veio de ônibus de São Paulo  a Dourados e de
Dourados a Ponta Porã foi de taxi; que a AMAROK era de um colega que
treinava na academia de PJC; que chamava CARLOS; que conheceu Carlos entre
maio e julho de 21; que Carlos tinha uma consideração pelo réu; Que quando o
carro lhe foi emprestado, Carlos só que disse era para tomar cuidado para não
levar multa; que Carlos é uma pessoa honesta; que pegou a caminhonete para
jantar com a Marian;  que antes de jantar foi à igreja; que quando foi preso um
agente da PF disse a ele  que pegaram a pessoa errada; que após ser ‘’preso’’ em
uma sala discutiu com um policial; que não franqueou acesso ao celular porque
tinha fotos íntimas dele com a esposa; que mesmo assim a policial mexeu em
seu celular e começaram a discutir; que o sogro é amigo de vários policiais; que
achou que quando os policias abordaram achou que era um assalto ou alguém
querendo matar, porque estavam descaracterizados, com camiseta à paisana;
que os policias pisaram na sua cabeça, chutaram; que estava tentando
consertar seus erros do passado e seguir com a vida e não tem envolvimento
com esse crime e não é essa pessoa que os policiais estão procurando; que seu
número era com DDD 011 de São Paulo, que não usava número paraguaio; que 
o apelido ‘’BEBE’’ foi dado à ele em sua primeira passagem, mas que após isso
ninguém mais o chamava assim, não conhece esse apelido ‘’BEBE NOVO’’; que
estudava na UCP em Pedro Juan Caballero-PY e que transferiu sua faculdade
para Cidade del Leste – PY após a abordagem da AMAROK e onde conseguiu um
trabalho, porque ficou com medo de represálias e sofrer alguma injustiça.

PELO MPF: Relatou que o único telefone que teve tinha DDD 011, mas que sua
esposa tinha sim um número paraguaio mas nada vinculado a essas
mensagens; que em 2004 seus companheiros de cela o chamavam de ‘’BEBÊ”
por ele ser o mais novo; que em sua segunda prisão, entrou em 2011 e saiu em
2018; que após isso ele chegou alugar um salão na av. deputado – Zona leste SP,
que vendia comidas pelo 9,99 pelo ifood; que tinha um bar com seu pai em
Osasco-SP que não deu certo; que não dividia cela com os Marcos Willian e
Rogerio Geremias de Simone, que ele ficava no 5 pavilhão na cela 504 e eles
ficavam nos pavilhões mais à frente; que não conhece Giovanni Barbosa e que
não tinha ciência sobre o passaporte da namorada de Giovanni encontrado
dentro da AMAROK; que Carlos por ser um rapaz que se cuida, é forte,
namorador, aparentemente bonito e a cidade ser pequena pode ser que já
tenha ficado ou estava ficando com essa menina; que as fotos do seu sobrinho
não tem nada a ver com ele, que estão no Instagram de sua irmã, que ele não
mandou essas fotos para Giovani; que não sabe por qual motivo mandaram
essas fotos para esse tal de Giovanni se passando por ele ; que não se identifica
nas imagens mostradas em Juízo, que as tatuagens e o físico não coincidem;
que não pode dar informações sobre Alexander Singer porque pegou a
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AMAROK com Carlos, mas não sabe dizer se o carro estava no nome dele ou de
outro, mas que pegou o veículo com ele; não confirma a informação de polícia
judiciária que diz que estava hospedado na casa de um amigo no Paraguai, pois
estava com apartamento alugado já; trabalhou, no ano passado, com o Luiz,
que foi sua testemunha, que o patrão era o Zé Roberto; contou que ficava
encarregado de carregar caminhão com cimento e entregar materiais de
construção.

PELA DEFESA: Que não conhecia as pessoas que foram presas junto com ele,
que os policiais até disseram no momento da apreensão que a prisão dele se
referia a uma prisão preventiva e eles estavam respondendo a outra situação;
que ele e nem sua esposa autorizaram os policiais a mexerem em seus
telefones particulares e nem vistoriar a AMAROK sem sua presença; que não
contratou ninguém para transportar drogas; que não é traficante de drogas;
que não faz parte do PCC; que o documento constante na página 16 da
denúncia não foi ele que escreveu, que não é sua letra; que não foi intimado a
ser ouvido em delegacia sobre essa prisão preventiva, que os policiais disseram
que ele iria direto para o presídio Federal e que somente seria ouvido em juízo
com ao presença do Juiz e do Promotor de Justiça; que o inquérito que virou
denúncia, que ele e mais outras pessoas estão envolvidos, seu pedido foi
indeferido por falta de provas de autoria e por isso indeferiram sua situação e
das outras pessoas o pedido da acusação foram deferidos e eles acabaram indo
para o RDD, diferentemente dele que não teve o RDD e a prisão preventiva
deferida, por ausência de autoria; que acredita que pelo fato de ter ficado junto
com eles na mesma penitenciária podem estar atribuindo a ele a integração em
organização criminosa.

 

II.2.1. Breves apontamentos sobre o contexto e conjuntura da “Operação Empossados”

 

Preambularmente, reputo fato notório, por amplamente divulgado em diversos veículos de mídia
jornalística, de projeção nacional, a consolidação e fortalecimento do domínio do Primeiro
Comando da Capital – PCC, organização criminosa originada em São Paulo, em diversos Estados
brasileiros e mesmo no estrangeiro, com expressiva atuação no crime organizado. Nesse
contexto, os Estados de mais extenso enraizamento da “facção” criminosa são precisamente os
Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul[3]. Por sua vez, já se tem como certo, na
atualidade, que as divisões do PCC atuantes neste Estado atuam dedicadamente na região de
fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a fim de controlar o fluxo econômico associado a chamada
“Rota Caipira”[4] – a rota comercial de ingresso de substâncias entorpecentes vindas do Paraguai
e dos países andinos que perpassa o Mato Grosso do Sul, centralizada São Paulo –, internalizados
em território nacional e geralmente destinados à posterior exportação através das vias aéreas ou
marítimas do Oceano Atlântico.

 

É sabido ainda que o PCC, a exemplo de outras organizações criminosas (ORCRIM’s) dedicadas ao
narcotráfico, tem estrutura hierárquica bem definida e organização própria, caracterizada pela
distribuição de funções, mas, no plano geográfico, para viabilizar sua projeção territorial em
diversos locais do território nacional, subdivide-se em grupos menores, submetidos a “lideranças”
imediatas. É dizer, em outras palavras, que, embora possa se identificar uma dada liderança, com
relações próprias de subordinação e chefias atuando em grupo, todos integram a mesma
entidade criminosa, popularmente denominada “facção”.
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Nessa conjuntura, os órgãos de segurança pública e persecução penal tem atuado no sentido de
coibir e reprimir o narcotráfico nesta região de fronteira, merecendo destaque a atuação da
Delegacia de Polícia Federal oficiante nesta Subseção Judiciária.

 

E, por sua vez, dentre as investigações destinada à apuração do narcotráfico e crimes correlatos,
deve ser mencionada a intitulada “Operação Exílio”, cuja finalidade foi justamente de identificar
agentes vinculados ao PCC atuantes na região de fronteira, tanto do lado brasileiro quanto do
lado paraguaio. A operação foi deflagrada em 25/06/2020, data em que foram executados dez
mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, e
que resultaram na apreensão de diversos equipamentos bélicos, como fuzis, pistoladas,
granadas, carregadores e munições, e uma carga de pouco mais de meia tonelada de maconha,
na residência de um dos integrantes da facção. Meses após, mais precisamente em 09/01/2021,
foi efetivada no Paraguai a prisão de Giovanni Barbosa da Silva, vulgo “Bonitão” ou “Coringa”, em
relação ao qual havia fundados indícios de que ocupava a posição de liderança da divisão do PCC
atuante nesta região.

 

Pois bem. Este breve relato contextual e cronológico se revela necessário pelo fato de que o
ponto nevrálgico da narrativa apresentada pelo ilmo. Parquet na acusação se embasa na
premissa de que o ora acusado, WESLLEY, já então atuante numa posição de destaque no PCC da
fronteira, mas subordinado à Giovanni “Bonitão”, teria assumido a posição de chefia após a
prisão deste último. Em outras palavras, WESLLEY teria sido elevado à liderança da ORCRIM em
decorrência das diligências tomadas à cabo em razão da Operação Exílio – ou “empossado” na
função de chefia. E foi a existência desses indícios de envolvimento com a facção PCC que
motivou a decretação de prisão preventiva nos autos nº 5000169-69.2021.4.03.6005.

 

II.2.2. Da imputação dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso V, todos da Lei nº
12.850/2012

 

A Defesa técnica sustenta, por sua vez, a negativa de autoria, afirmando que WESLLEY não tem
envolvimento com a indigitada ORCRIM, e tampouco utiliza vulgos ou apelidos, e não é associado
aos agentes que foram objeto de persecução penal na Operação Exílio.

 

Em que pese a aguerrida manifestação da Defesa, tenho que, ao cabo da instrução processual, o
arcabouço probatório dos autos trouxe um conjunto de elementos bastante seguro e
convincente no sentido de que o réu WESLLEY é efetivamente associado ao vulgo “Bebê (‘Novo’ e
Novo Novo)”, de que integrava a facção PCC e, por fim, de que efetivamente exerceu uma posição
de liderança na organização.

 

Passo, nesta oportunidade, a expor, dentre os elementos informativos e provas coligidos aos
autos, os que formaram a convicção acerca da materialidade e da autoria do fato.

 

A. Da diligência relatada na Informação de Polícia Judiciária nº 1009112/2020 DPF/PPA/MS
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Analisando os fatos pertinentes sob o prisma cronológico, a primeira ocorrência relativa a
WESLLEY se deu quando estava conduzindo o veículo VW/Amarok, de placas paraguaias WKBB
075, no dia 20/10/2020. Como já alinhavado anteriormente, WESLLEY ainda não era formalmente
investigado pela Polícia Federal em Ponta Porã/MS, mas o veículo que então conduzia era objeto
de interesse por conta da sua associação à pessoa de Giovanni “Bonitão”, que teria sido um de
seus usuários.

 

Naquela ocasião, conforme consta relatado na Informação de Polícia Judiciária nº 1009112/2020
DPF/PPA/MS, WESLLEY foi abordado sozinho, com dois aparelhos de telefonia celular, e no
interior do veículo foram encontrados, além dos seus documentos pessoais, o passaporte de
Letícia de Oliveira Barros, bem como diversos volumes de cédulas de Real brasileiro. Embora
WESLLEY tenha sido liberado, a sua atitude e as declarações por ele prestadas levantam fundada
suspeita acerca do seu envolvimento com atividades ilícitas. Primeiro, o fato de que o veículo era
associado a uma das lideranças do PCC na região, o supracitado Giovanni “Bonitão”, o que veio a
ser confirmado pelo fato de que um dos aparelhos de telefonia “pareados” com o dispositivo de
multimídia bluetooth do veículo era o “iPhone de Giovanni”. Segundo, o fato de que neste veículo
foi encontrado o passaporte de Letícia de Oliveira Barros, que seria, segundo apurado pela Polícia
Federal e relatado nos depoimentos colhidos em audiência de instrução, uma das namoradas de
Giovanni “Bonitão”, reforçando que ele utilizava o veículo também. Terceiro, o fato de que
encontrada uma significativa quantia em dinheiro no interior do veículo, em cédulas de vinte e
cinquenta reais, de origem desconhecida; embora tenha dito, na época, que o dinheiro havia sido
dado por seu genitor para poder se estabelecer em Ponta Porã/MS, fato é que não confirmou
essa versão quando ouvido em Juízo, e tampouco fez prova da origem lícita do numerário no
curso da ação penal.

 

Chama atenção, dentre as declarações prestadas por WESLLEY, o seguinte: (i) que estava
residindo em Ponta Porã há cerca de dois meses, e hospedado na casa de um amigo, cujo nome
não soube declinar; (ii) que achou que seria morto porque um dos integrantes da equipe policial
tinha sotaque carioca, de modo que pensou que seria executado por membros da facção
Comando Vermelho – ORCRIM rival do PCC atuante principalmente no Estado do Rio de Janeiro –;
e (iii) que afirmou ser possuidor dos dois celulares localizados no interior do veículo, de IMEI’s
358686091345060 e 353911107989718. Tais elementos são de notável importância, sobretudo
pela verificação de que WESLLEY temia pela sua vida em razão de ação de membros de uma
facção criminosa rival ao PCC – temor esse desarrazoado para pessoa que não tivesse qualquer
envolvimento ou vinculação ao crime organizado ou “faccionado” –, e, ainda, pelo fato de que
foram localizados dois telefones celulares em seu poder. Embora não tenham sido apreendidos,
a existência dos celulares é inequívoca, uma vez que identificados precisamente pelos IMEI’s.

 

A dinâmica da abordagem, conforme relatado na Informação de Polícia Judiciária, também veio a
ser corroborada pelas testemunhas arroladas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, os quais
produziram relato coerente e convergente no sentido de que WESLLEY foi abordado, na ocasião,
pois estava dirigindo o veículo associado a Giovanni “Bonitão”, o qual, à época, ainda se
encontrava foragido. As demais testemunhas não participaram do fato, de modo que nada
acrescentaram, à exceção de Marian Victória Lailla Gutierrez, esposa do réu, a qual afirmou, em
Juízo, ter estado presente no momento dessa abordagem. Ocorre que o próprio testemunho,
nesta parte, bem como o teor das declarações por ela apresentadas, são de todo incoerentes
com o tanto quanto registrado acerca diligência – cuja Informação sequer indica sua presença,
registrando que WESLLEY estava sozinho no momento da abordagem –, bem como com as
declarações que o próprio WESLLEY teria formulado naquela ocasião, eis que, segundo consta do
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relatório, ele admitiu a propriedade de ambos os celulares. No ponto, é fácil perceber que o
depoimento da informante do Juízo não condiz com a realidade dos fatos, tendo sido
apresentado com fito de corroborar a versão apresentada pelo próprio réu, desenvolvida em seu
interrogatório, e reforçar a narrativa no sentido de que WESLLEY teria sofrido, naquela
abordagem, ação arbitrária de um ou alguns dos agentes policiais e que isso resultou numa
injusta perseguição contra sua pessoa.

 

Nesse pormenor, observo que os agentes e delegados da Polícia Federal, pela sua condição de
servidores públicos, merecem fé pública e credibilidade no que tange às suas declarações,
inclusive quando figuram em processo judicial como testemunhas e, bem assim, os documentos
lavrados em curso de inquérito policial são albergados pelo pálio da presunção de veracidade e
legalidade. E, quando figuram na posição de testemunhas, sua palavra, pelo simples fato de que
atuaram na fase pré-processual, não pode ser desconsiderada ou menosprezada, eis que, de
outro modo, num cenário extremo, se criaria, por via oblíqua, uma forma de prova tarifada, em
que o testemunho de um policial tem menos valia, o que, à toda evidência, seria incompatível
com o devido processo legal e com a ordem processual-penal vigente, cujo regime jurídico de
valoração da prova adota o modelo do livre e motivado convencimento do magistrado. Dito isso,
consigna-se também que meras alegações de conduta inadequada ou ilegal, ou mesmo de abuso
de autoridade, deduzidas em face de agentes policiais, por graves que sejam, se desamparadas
de quaisquer outros elementos mínimos de verossimilhança, não podem ser utilizados com o
condão de infirmar as declarações que prestam em Juízo, mormente porque depõem sob o
compromisso legal de dizer a verdade. A narrativa de que um ou alguns dos agentes da Polícia
Federal estaria em franca “perseguição” contra o réu, motivado por qualquer sentimento abjeto, e
que tudo isso teria desencadeado no seu injusto encarceramento, foi apresentada de forma
genérica, sem sequer ter sido identificado o suposto agente que teria assim procedido,
circunstâncias estas que solapam a credibilidade tanto do depoimento da informante ouvida em
Juízo quanto das declarações apresentadas pelo réu em seu interrogatório judicial, no que tange
ao momento da abordagem da VW/Amarok. Em outras palavras, nada disso tem o condão de
infirmar nem a documentação coligida aos autos da fase inquisitorial, na forma de elementos
informativos, e tampouco as declarações prestadas pelos que foram ouvidos como testemunhas,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

 

Ainda, as versões apresentadas pelo próprio réu acerca da propriedade e/ou posse da
VW/Amarok são pouco críveis. Causa perplexidade o fato de que, segundo o relato da supracitada
Informação de Polícia Judiciária, quando foi abordado na Amarok WESLLEY afirmou não saber o
nome da pessoa que emprestou o veículo, pois o conhecia há pouco tempo, e que seria também
seu anfitrião na cidade, postura essa incompatível com a de uma pessoa que vem residir numa
localidade distante daquela de onde é natural, e onde não conhece ninguém que possa lhe
ajudar ou prestar suporte. Ademais, quando ouvido em Juízo, WESLLEY só logrou declinar o
prenome desse anfitrião e suposto possuidor do veículo, “Carlos”, sem trazer qualquer outro
dado qualificativo relevante para sua identificação, o que também não se espera de uma pessoa
que está residindo em uma cidade nova e não conhece ninguém. Por fim, sequer foi feita prova
da existência de “Carlos” ou de que realmente hospedou WESLLEY ou emprestou o veículo, o que,
por si só, causaria estranheza, uma vez que dificilmente uma pessoa emprestaria um veículo de
alto valor de mercado a outrem que mal conhece. Tudo isso faz com que não possa acolher a
versão defensiva, eis que não houve prova de qualquer dessas alegações.

 

B. Da diligência relatada na Informação de Polícia Judiciária nº 210118/2021 DPF/PPA/MS
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A Informação de Polícia Judiciária nº 210118/2021 (ID 48769759 – pgs. 13 e ss.) apresenta extenso
e detalhado relato acerca de conversas telefônicas travadas entre Giovanni Barbosa da Silva, o
“Bonitão” e o contato “Bebê Novo Novo” (+595975391045), atribuído a WESLLEY. E, com efeito, o
arcabouço probatório coligido aos autos, no curso da instrução processual, deixa aquém de
dúvidas que era de fato WESLLEY o contato de Giovanni, associado à alcunha “Bebê” ou
“Bebezão”. Assevero que o próprio réu, em seu interrogatório, admitiu que era conhecido pelo
apelido de “Bebê” quando esteve custodiado no sistema carcerário estadual em São Paulo, sendo
facilmente perceptível que o acréscimo do “Novo” é em referência ao fato de ser um outro
contato de celular referente a mesma pessoa, não uma adjetivação do próprio apelido[5], ao
passo em que o “Novo Novo” seria um terceiro número de contato telefônico registrado. O fato
de que outras pessoas desconheciam esse apelido não corrobora sua versão, uma vez que,
justamente por ser alcunha associada à sua condição de integrante da ORCRIM, provavelmente
não era de conhecimento de terceiros.

 

E embora tenha sido negado pelo acusado, também é inequívoca a associação entre o contato
telefônico +595975391045 e o vulgo “Da Maloks”, registrado em documento manuscrito
apreendido na casa de Edimar da Silva Santana, que listava diversos outros integrantes do PCC
atuantes na região de fronteira. Conclui-se, disso, que WESLLEY era integrante da divisão do PCC
atuante na região de fronteira.

 

Do documental coligido aos autos, é possível ter uma plena visão do relacionamento entre
WESLLEY e Giovanni “Bonitão”, e o dedicado e extenso envolvimento com as atividades
criminosas do PCC na região de fronteira, sobretudo o tráfico de entorpecentes e o tráfico de
armas.

 

Esse contato se dava precipuamente pelo terminal telefônico +595975585629, havendo o registro
de diversas conversas do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp travadas entre o réu e
o vulgo “Bonitão” ao menos desde maio de 2020. Alguns pontos merecem destaque, por
pertinentes:

Foto de perfil utilizada no contato do aplicativo Whatsapp é uma pistola e carregadores de
munição;
Em diversas oportunidades se percebe os contornos da relação entre WESLLEY, normalmente
apelidado “Bebê” e Giovanni, demonstrando subordinação, mas também amizade e
companheirismo, em que se refere à “família”, isto é, à ORCRIM, e aos “irmãos”, ou outros
membros da facção, bem como outros termos de linguagem cifrada, como “branquinha” ou
“branca” para se referir à cocaína;
Há diversas referências a transações financeiras, sendo notório o fato de que a movimentação
bancária se dá pelo uso da conta da pessoa de Aguinaldo Timóteo Pereira Soares, o qual, ao que
tudo indica, é mero “laranja” ou pessoa interposta. São rotineiras transações envolvendo dezenas
de milhares de reais, indicando um intenso movimento financeiro envolvendo o tráfico de
entorpecentes.
Em uma das conversas, WESLLEY e Giovanni compartilham a fotografia de um agente policial
morto, e comemoram o evento com os dizeres “Um a menos pra encher nosso saco né parceiro
(sic) (...)”;
Há dois elementos que deixam estreme de quaisquer dúvidas que o interlocutor de Giovanni – de
cujo celular foram obtidos os conteúdos em análise – era efetivamente WESLLEY: (i) a fotografia
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de selfie enviada por este para aquele, apresentando um novo corte de cabelo; e (ii) fotografias
de Weslley de seu sobrinho, filho de sua irmã Senny Neres dos Santos.

 

A versão defensiva apresentada no curso da instrução, no sentido de que não seria WESLLEY o
usuário daquele contato telefônico ou interlocutor de Giovanni, nada convence. É muito pouco
crível que fotografias do denunciado, ainda que realmente estivessem constando de rede social
movimentada por sua irmã, teriam sido extraídas para forjar uma extensa e detalhada conversa
com o vulgo Giovanni exclusivamente para prejudicar o réu. Deve-se rememorar que todos os
dados foram extraídos do aplicativo iCloud vinculado à pessoa de Giovanni, e em data muito
anterior à identificação do próprio WESLLEY como sendo o interlocutor das mensagens, ou seja,
sequer poderiam ter sido maliciosa ou ardilosamente forjados para prejudica-lo, já que, à época
em que os arquivos foram acessados pelos agentes da Polícia Federal, WESLLEY não havia sido
qualificado; ou seja, tais elementos já existiam e estavam registrados no banco de dados da
“nuvem” digital quando se iniciaram as investigações em face do réu. É visível com clareza, ainda,
que as fotografias extraídas do iCloud no curso da investigação que constam da Informação de
Polícia Judiciária são extraídas do próprio banco de dados, e não inseridas no documento,
havendo, aliás, o código do arquivo de dados dessas fotos, que, portanto, não foram
manualmente “recortadas” para o documento como se fosse uma “colagem” virtual, o que mina a
versão de que as conversas foram de alguma forma manipuladas ou forjadas, e, ademais tornava
dispensável e inócua a prova pericial para averiguar a existência dos arquivos, eis que já
devidamente documentados.

 

Destaca-se, aliás, que as colocações da Defesa não passaram de meras alegações. Não houve
impugnação formal, no curso da instrução, à veracidade da documentação coligida aos autos,
com contraprova capaz de infirmar as presunções legais incidentes sobre os documentos
produzidos no curso de procedimento de inquérito. Os Delegados de Polícia Federal oficiantes no
Inquérito Policial, ouvidos em Juízo, sufragaram a legalidade do procedimento realizado, ao passo
em que restou esclarecido com detalhes, de forma coerente e convergente, como se deram as
diligências para apuração da identidade dos envolvidos, reforçando e, neste ponto, corroborando
a narrativa desenvolvida pelo órgão ministerial no sentido de que WESLLEY não só tinha
envolvimento, mas também uma posição de particular relevância na hierarquia da ORCRIM
atuante na região de fronteira, bem como uma proximidade com a pessoa de Giovanni, motivo
pelo qual não se acolhe a versão defensiva no sentido de que o réu não teve envolvimento
algum, e que não conhece Giovanni ou outros faccionados.

 

C. Do relatório descritivo da prisão do acusado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, constante da
Informação de Polícia Judiciária de ID 48769759 – pgs. 70 e seguintes do PDF.

 

Conforme foi relatado pela Polícia Federal, com base em informações e documentos
disponibilizados pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD), a prisão do réu se deu
em Pedro Juan Caballero, no dia 22/03/2021, tendo ele e outros vários elementos sido detidos,
em operação que resultou na apreensão de fuzis, munição de alto calibre, colete balístico,
diversos veículos e aparelhos celulares, contexto esse que demonstra, também acima de dúvida
razoável, o envolvimento de WESLLEY no PCC e confirmam que ele assumiu a posição de efetiva
liderança entre os faccionados, os quais incluíam brasileiros e paraguaios.
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Com efeito, causa perplexidade, para além da quantidade de envolvidos, o acúmulo de um
poderoso arsenal bélico de armamento e munições, bem como de veículos, a maioria deles de
alto valor de mercado, tudo a sugerir o imenso poderio econômico e mesmo bélico da facção
criminosa. Chama atenção, ainda, o fato de que, dentre os envolvidos brasileiros, todos possuem
anotações criminais e prévia passagem pelo sistema penitenciário, sendo a grande maioria
oriunda do Estado de São Paulo, e conforme os dados registrados, seriam faccionados ao PCC. E,
ainda, o fato de que vários dos aparelhos celulares apreendidos foram destruídos pelos agentes
quando de sua prisão, o que evidencia a preocupação de prevenir a extração de dados relevantes
sobre a ORCRIM e outros membros do conteúdo dos celulares.

 

Nesse contexto, em que se deu a prisão de WESLLEY, também consigno não ser crível a narrativa
de que ele, por coincidência e fortuitamente, teria ido ao mesmo local do fato simplesmente para
lavar o carro, precisamente no horário em que houve a operação da SENAD paraguaia, e daí
injustamente “enquadrado” como membro da facção. Há pontos relevantes da narrativa
apresentada pelo acusado que poderiam ter sido comprovadas no curso do processo, e
poderiam atribuir maior seriedade às suas alegações – como a de que determinados agentes da
Polícia Federal teriam participado da diligência, a qual, em verdade, foi empreendida
exclusivamente por membros da força pública paraguaia; a existência e/ou presença do veículo
automotor supostamente de propriedade de sua sogra, que WESLLEY teria levado ao lava-jato
para higienização, e que não foi encontrado no local; a identificação de supostos agentes
públicos paraguaios que teriam “garantido” que WESLLEY não seria “enquadrado” no momento
da prisão em flagrante, nenhum dos quais foi identificado. Nenhuma das testemunhas ouvidas
efetivamente participou do fato, à exceção de Lucca Matias Niz Echague, o qual teria
supostamente estado presente no momento da prisão. Ocorre que o depoimento dessa
testemunha foi de todo genérico, não apresentando detalhes relevantes sobre a dinâmica do
ocorrido, como o horário em efetivamente que aconteceu ou o desenrolar dos fatos, e embora
descreva que o denunciado foi preso logo após a chegada da polícia paraguaia, também deixa
claro que não sabe o motivo pelo qual foi preso, e nem apresenta em seu depoimento qualquer
indício que seja capaz de infirmar a convicção sobre a legalidade da diligência empreendida pela
polícia.

 

Atesto, por pertinente, que nenhuma das outras testemunhas, nem mesmo as arroladas pela
Defesa, lograram infirmar efetivamente a narrativa apresentada pelo órgão acusador, uma vez
que, em relação aos que teriam sido supostamente testemunhas de viso, apresentaram relatos
incoerentes com as demais provas dos autos, e, em relação às demais, revelaram serem
testemunhas meramente abonatórias (ou de caráter). O só fato de estar matriculado em curso de
graduação em Medicina falece, para fins de individualização de sua conduta penalmente
relevante, face a todos os demais elementos de prova coligidos aos autos.

 

É conhecido pelo Juízo, por haver registros públicos nesse sentido, o longo histórico envolvimento
do acusado com atividades criminosas, tendo ele por mais de uma vez sido inserido no sistema
carcerário paulista e cumprido pena por crimes graves, inclusive no presídio de Presidente
Venceslau/SP, local onde notoriamente estiveram encarcerados diversos integrantes e lideranças
do PCC[6]. E embora o acusado, quando fez menção ao seu histórico criminal, tente diminuir ou
menosprezar a relevância deste fato, a experiência comum demonstra, num contexto em que se
vê um modelo de dominação informal, paralelo ao Poder Público, de um sem número de
instalações penitenciárias por de facções criminosas, que este dado é de suma relevância para
compreender o contexto do envolvimento do réu com o crime organizado. Esse histórico, na
verdade, somado a todo o arcabouço probatório coligido a este feito, permite alçar a conclusão
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tranquila e certa no sentido de que o acusado permaneceu, mesmo após egressar do sistema
carcerário, intensamente dedicado às atividades criminosas no seio do PCC e, uma vez
posicionado na região de fronteira, em associação a Giovanni “Bonitão” e outros elementos,
assumiu uma função de destaque e relevância hierárquica.

 

D. Dos elementos de imputação típica demonstrados nos autos

 

O Parquet federal imputa, no contexto da figura típica do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, também
as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, inciso V, bem como a circunstância agravante
prevista no § 3º, todos deste dispositivo de lei.

 

Com efeito, é fato notório, de conhecimento público, e amplamente divulgado em mídias de
informação, que o PCC, à semelhança de outras facções dedicadas ao narcotráfico,
rotineiramente emprega armas de fogo, não raro de uso restrito ou proibido, e, ainda, se dedica
também ao próprio tráfico de armamentos como atividade lucrativa no “mercado negro”.

 

Especificamente em relação à divisão da ORCRIM atuante na região de fronteira, é certo também
que emprega armas de fogo em sua atividade delitiva, tendo, na ocasião da prisão de WESLLEY e
dos demais elementos faccionados, sido apreendidos seis fuzis e farta quantidade de munição,
bem como coletes balísticos, o que demonstra, como já dito, acima de quaisquer dúvidas, o
vultuoso poderio bélico da facção.

 

Por sua vez, também é notória a projeção da facção para além do território brasileiro, que
atualmente já tem presença no próprio Paraguai[7]. No caso que ora tratam os autos, a atuação
da facção ficou evidente, uma vez que WESLLEY, com outros faccionados, ao menos dos quais
meia dúzia era de nacionais paraguaios, inclusive, foi preso em Pedro Juan Caballero, o que indica
que estavam desempenhando suas atividades em solo estrangeiro. Mas, mais que isso, há fortes
indícios de que o fácil trânsito através da fronteira divisória entre os países, que é porosa e
integra diversos Municípios brasileiros que são contíguos com cidades paraguaias, permite que a
atuação da ORCRIM de se dê de forma ampla, permitindo, de um lado, o acesso aos canais de
escoamento de substâncias entorpecentes produzidas no Paraguai, na Bolívia, no Peru e na
Colômbia e, de outro, o acesso ao mercado consumidor brasileiro e ao estrangeiro, escoando-as
pelo litoral atlântico[8]. Também conduzem à essa mesma conclusão os fatos de que WESLLEY
tinha linhas telefônicas paraguaias e contatos paraguaios, reforçando que, na sua posição de
liderança, tinha uma rede de acesso fácil a elementos mancomunados que habitam no país
vizinho.

 

Por fim, tenho que a prova dos autos, sobretudo indiciária, é convincente em confirmar a
narrativa apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no sentido de que WESLLEY, após a
prisão de “Bonitão”, passou a exercer uma função de comando da organização. Isso se identifica
principalmente pelo histórico de sua relação com Giovanni “Bonitão”, o qual, enquanto solto, era
a principal liderança, mas demonstrava para com WESLLEY uma relação amistosa, de
cordialidade e de confiança, ao ponto de este enviar fotografias de si mesmo, no formato selfie e
de pessoas de sua família. Também fica claro dos diálogos travados entre “Bonitão” que o ora
denunciado já tinha uma posição de maior relevância, qual um intermediário ou gestor nas
transações envolvendo entorpecentes, o que leva a crer que, em pese existisse uma relação de
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subordinação, permitiria a WESLLEY ser “elevado” à posição de chefia acaso Giovanni não mais
exercesse esta função. E chama atenção, ainda numa análise da cronologia dos fatos, que poucos
meses após a prisão de Giovanni, WESLLEY é encontrado e flagrado no Paraguai em conjunto
com diversos outros elementos faccionados, nacionais brasileiros e paraguaios, em aparente
reunião que envolvia expressivo armamento bélico e veículos de alto valor econômico, todos
esses que constituem elementos de prova indiciária apontando que, após a queda de “Bonitão”,
WESLLEY efetivamente assumiu a liderança da célula da facção atuante na fronteira, uma vez que,
acaso tivesse em posição de mera subordinação ou em escalão hierárquico inferior, não teria
podido chefiar grupo com mais de treze envolvidos.

 

No ponto, deve-se recordar que a legislação adjetiva penal reconhece o valor probatório dos
indícios (artigo 239), e, bem assim, devem ser consideradas as regras de experiência comum pela
observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do Código de Processo Civil, na forma do
artigo 3º do Código de Processo Penal) os quais não podem ser descurados pelo magistrado para
a formação do convencimento acerca da conduta apurada. E tais indícios têm especial relevância
em delitos associativos, como a organização criminosa, eis que não raro elas são regidas pela
vulgarmente conhecida “lei do silêncio”, que assegura a fidelidade dos membros e o sigilo sobre
as atividades da ORCRIM, de modo que diversos elementos de relevância penal, como o
escalonamento hierárquico, a identificação de todos os membros, ou os detalhes acerca dos
delitos praticados, não podem ser averiguados por uma prova cabal como um testemunho ou
uma perícia, mas sim pela prova indiciária, como ocorre nos autos. Os mesmos elementos de
prova que demonstram a participação de WESLLEY na atividade delitiva da ORCRIM, somados à
perspectiva cronológica dos fatos entre o momento em que foi abordado dirigindo o mesmo
veículo utilizado por Giovanni “Bonitão” e o momento em que foi preso, com mais de uma dezena
de faccionados em aliança, portando forte equipamento bélico e vários veículos, também
constituem fundados indícios de que o denunciado assumiu a efetiva liderança da ORCRIM.

 

Pois bem. Após detida análise do arcabouço probatório coligido aos autos, tanto de prova direta
quanto de provas indiciárias ou indiretas, reputo inequívoca e acima de dúvida razoável, a
conclusão no sentido de que WESLLEY NERES DOS SANTOS integrava e liderava pessoalmente
organização criminosa, qual seja, a divisão do Primeiro Comando da Capital – PCC atuante nesta
região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, sobretudo em Ponta Porã/MS e em Pedro Juan
Caballero/PY, isto é, de caráter transnacional. Certo, ainda, que esta entidade constitui uma
associação de mais de quatro pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, com objetivo de obter vantagens econômicas pela prática de infrações penais, sobretudo
o tráfico internacional de entorpecentes e de armas de fogo.

 

II.2.3. Da imputação dos crimes dos artigos 33, caput, e 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006

 

Ao cabo da instrução processual, tenho que também restou a prática do crime de tráfico
internacional de drogas em desfavor do acusado WESLLEY, na figurar típica “importar”, restando
sua conduta inserida no contexto maior das atividades de narcotráfico da divisão do PCC atuante
nesta região de fronteira, amplamente apuradas nas investigações e ações penais decorrentes da
já citada Operação Exílio. Sabe-se, inclusive, que o narcotráfico é uma das atividades mais
lucrativas, senão a mais lucrativa, dentre os comércios proscritos desenvolvidos pelo PCC.
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A prova dos autos, sobretudo documental e testemunhal, permite construir a conclusão no
sentido de que WESLLEY não só participava do comércio criminoso desenvolvido pelo PCC, como
tinha uma posição de relevância, funcionando como um intermediário na aquisição dos
entorpecentes. E isso fica claro de diversos pontos do diálogo travado entre Giovanni Barbosa da
Silva, “Bonitão”, e o denunciado, a exemplo de:

11/05/2020 (fls. 23/24 do PDF): em que WESLLEY afirma que irá “correr atrás aqui de mais uns
freteiros”, e pede para que seja feita transferência na conta de Aguinaldo (interposta pessoa) da
“fita da branquinha”, isto é, cocaína, ao passo em que Giovanni afirma que está sem dinheiro em
mãos para concluir a transação; na mesma data (fls. 25 do PDF), WESLLEY envia foto de um
endereço não identificado afirmando que um contato estaria esperando para finalizar uma
transação “da branca” (cocaína) por seis mil reais; também nesta data, WESLLEY menciona a
existência de saldo devedor no montante de R$ 201.534,00 (duzentos e um mil, quinhentos e
trinta e quatro reais), correspondente ao quanto comprou de entorpecentes para posterior
revenda. Ao final desse dia, o valor do débito corresponde a R$ 188.884,00.
No dia seguinte (fls. 34/35 do PDF), WESLLEY discute com Bonitão detalhes de transações
financeiras, em que usam linguagem cifrada como “moeda” (dinheiro), “cruzeiros” (quantias de mil
reais), “mercadoria” e “projeto” (alusivas ao transporte de cargas de entorpecentes). Nessa
mesma data, é enviado a Giovanni uma foto de uma folha de caderno com detalhamento das
despesas realizadas, todas as quais constituem valores na importância de dezenas, e outras de
centenas, de milhares de reais. É possível se compreender que cada “peça” mencionada nesse
abreviado relatório contábil corresponde a um quilo de carga de entorpecentes, dado este que se
extrai de outros pontos da conversa, em que WESLLEY alude à retirada de certos números de
“peças”.
No dia após o anterior (fls. 37 do PDF), WESLLEY alude à aquisição de “6” da “branca”, que
facilmente se entende como alusivo à aquisição de seis quilos de cocaína, figura esta compatível
com o vulto da negociação, que envolve o valor de vinte e cinco mil reais, indicando as
significativas quantias de dinheiro envolvidas em tais transações. Nesse mesmo dia (13/05/2020),
o acusado faz menção ao saldo devedor como estando em R$ 196.694,00.
Em 14/05/2020 (fls. 43 do PDF), Giovanni menciona um frete que foi arranjado por outro
faccionado, de três mil quilos, e pergunta a WESLLEY se seria caso de colocar 200 ou 300 peças
(quilos) nele, ao que o último responde que pode ser 300, e agradece pela oportunidade, já que
se trata de venda que servirá para abater o valor de sua dívida.
Em 15/05/2020 (fls. 46 do PDF), WESLLEY efetua depósito em dinheiro na conta de Agnaldo
Timoteo Pereira Soares no montante de R$ 1.150,00, e registra a contabilidade atual como sendo
de R$ 195.814,00. Nesse mesmo dia (fls. 49 do PDF), Bonitão avisa que está atravessando “a linha”
(divisa entre o Brasil e o Paraguai) e pede para que WESLLEY leve “aquela moeda” lá no escritório,
avisando que vai para a “roça”, o que, pelo contexto, se percebe que é alusivo às plantações de
Cannabis sativa no Paraguai.

 

Todos esses diálogos, e vários outros que constam do relato produzido pela Polícia Federal, a
despeito do uso de linguagem figurada e coloquial, facilmente podem ser entendidos como
alusivos a transações envolvendo drogas, deixam claro o profundo envolvimento dos faccionados
do PCC nesta região de fronteira no comércio de drogas, tanto de maconha quanto de cocaína,
não só na efetiva venda, mas também no seu transporte em elevadas quantias, algumas vezes no
montante de toneladas, havendo, ainda, fundada suspeita de que há espaços em que a facção se
dedica ao próprio cultivo de matéria-prima da maconha no Paraguai[9]. Causa espécie, inclusive,
o fato de que em apenas uma única semana do mês de maio de 2020, WESLLEY e Giovanni, bem
como outros faccionados, efetivam transações na importância de dezenas ou centenas de
milhares de reais, sendo que WESLLEY frequentemente alude à existência de uma dívida
relacionada à aquisição dos entorpecentes para revenda, cujo montante varia em dezenas de
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milhares de reais ao longo desses dias. E, ademais, conhecendo-se o contexto do comércio de
drogas na América do Sul, sabendo-se que a cocaína, embora seja mercadoria ilícita de alto valor
agregado e cuja venda gera vultuosos lucros no “mercado negro”, é obtida como matéria-prima
somente dos países andinos (Bolívia, Colômbia e Peru), é possível entrever, novamente, e
somente neste aspecto, a extensão geográfica e institucional do PCC enquanto entidade
narcotraficante, eis que opera uma extensa logística destinada à aquisição dessas drogas de
outros países, visando a sua internalização em larga escala tanto para o mercado consumidor
brasileiro quanto para os de outros países, utilizando o território brasileiro como ponto de
passagem.

 

Como se não bastasse, certo é que, contemporaneamente à época desses fatos, enquanto
Bonitão ainda era a principal liderança, e WESLLEY ainda atuava como preposto da facção, na
data em que houve a deflagração da “Operação Exílio”, foram cumpridos diversos mandados de
busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de Ponta Porã, uma dessas diligências que
resultou, na residência do faccionado Edimar da Silva Sanata, situada na Rua Tapirapé, nº 980,
Campo Grande/MS, 503kg (quinhentos e três quilogramas) de maconha em depósito, exemplo
imediato e vívido da capacidade econômica e do poder aquisitivo da facção atuante na região de
fronteira do Mato Grosso do Sul, a qual deteve em depósito mais de meia tonelada de substância
entorpecente adquirida do Paraguai. Nesse ponto, tenho como certa a contribuição causal da
conduta de WESLLEY, ainda que indireta (mas não eventual) para o esquema criminoso
relacionado à importação dessa carga de entorpecentes, seja porque demonstrado que atuava
diariamente nas transações envolvendo entorpecentes no mesmo período de tempo, havendo
um liame fático e temporal, seja porque, enquanto membro da facção, se beneficiava
diretamente dos lucros da empreitada criminosa. E nem se discute que WESLLEY teria ou não
envolvimento, uma vez que foi justamente em documento apreendido naquela residência que se
identificou o número de contato utilizado por ele, vinculado à alcunha “Da Maloks”, como sendo o
registrado dentre os faccionados do PCC atuantes nesta região[10]. Em relação a esta carga de
entorpecentes, a prova pericial identificou que de fato se trata de maconha[11].

 

Feitas essas considerações iniciais, tenho que a materialidade e a autoria do fato são irrefutáveis,
por toda a prova coligida aos autos, inclusive elementos produzidos na Ação Penal nº 5001287-
17.2020.4.03.6005, eis que envolvem fatos relacionados à mesma ORCRIM de que faz parte o
acusado.

 

Assevero, outrossim, que a jurisprudência mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça tem
admitido a possibilidade de imputação e condenação pelo crime de tráfico de drogas ainda que
não haja a apreensão da droga, desde que haja outros elementos de provas capazes de
demonstrar a prática das condutas típicas. Trago à colação os seguintes julgados, cujas ementas,
pelo seu didatismo, merecem ser transcritos na íntegra:

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COAÇÃO
IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA AMEAÇA OU QUALQUER
DANO GRAVE POR PARTE DE IRAMY À ESPOSA IDACI. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ.
PENA-BASE. BEM FUNDAMENTADA. APELANTE RESPONSÁVEL POR
DESEMPENHAR E DISTRIBUIR TAREFAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 59 DO CNJ. INVIÁVEL APRECIAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

GA A A O ÇÃO O AS A A OS
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ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DE LAUDOS
TOXICOLÓGICOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS COM
O AGRAVANTE. CONDUTA TÍPICA POR EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS DE
PROVAS QUE COMPROVEM O CRIME DE TRÁFICO. DOSIMETRIA. REPRIMENDA
APLICADA EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O magistrado a quo fundamentou devidamente o afastamento da alegada
coação moral irresistível. As comunicações existentes dão conta de que Idaci
desempenhava as atividades designadas por Iramy de forma natural e
espontânea, sem demonstrar qualquer situação que ensejasse em
constragimento moral. Desconstituir tal convicção demandaria o revolvimento
fático-probatório do caso em análise, atraindo a aplicação do disposto no
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

2. O Tribunal de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime
pois, a recorrente integrava uma organização criminosa e movimentava uma
grande quantidade de dinheiro, considerando, também, a condição de esposa
de Iramy, a qual desempenhava tarefas, notadamente, a contabilidade e
administração dos negócios do esposo. Tal circunstância está fundamentada em
fatos concretos que desbordam o tipo penal, mostrando-se devidamente
desvalorada.

3. As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a
reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas,
regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso
da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso
especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.

4. Inviável a apreciação de ofensa à Resolução n. 59 do CNJ em sede de recurso
especial, tendo em vista que essa não se enquadra do conceito de lei federal
previsto no art. 105 da Constituição Federal.

5. Diferente do alegado pela defesa, a quebra do sigilo das comunicações do
recorrente, ocorreu mediante interceptações telefônicas, requeridas pelo
Ministério Público e deferidas pelo juízo estadual de forma fundamentada e nos
termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Não há se falar em nulidade pela ausência de laudo de exame toxicológico,
visto que existem vários laudos de exames acostados ao feito.

7. As instâncias de origem, com base no acervo fático-probatório, condenaram o
agravante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006, valendo destacar que ele encontrava-se
encarcerado, sendo, pois, muito difícil que se encontrasse drogas em seu poder.
No entanto, ainda assim liderava um esquema organizado para a
comercialização de entorpecentes. Ademais, consoante o informativo 501 do
Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão da droga não torna a
conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o
crime de tráfico.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

 

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 de
comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os
depoimentos das testemunhas.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

 

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 pacifica 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

(AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 24/11/2017).

 

Observa-se, a título de esclarecimento – eis que a questão jurídica relacionada à imputação do
tráfico de drogas, quando não há apreensão de droga, por muito tempo despertou certa
controvérsia na jurisprudência – que os precedentes acima citados tratam de situações diversas,
desde aquelas em que não houve laudo definitivo de droga apreendida, até aqueles em que
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efetivamente não houve apreensão de qualquer material entorpecente, mas há prova robusta
que permita concluir pela existência do fato, como é o caso destes autos. E, com efeito, a essa
conclusão se chega pela simples compreensão da ordem normativa estabelecida pela Lei nº
11.343/2006, a qual, quando disciplina a realização do laudo preliminar e do posterior laudo
definitivo, trata das hipóteses em que há a prisão em flagrante delito, ao passo em que as
normas que disciplinam a instrução em juízo devem ser complementadas pelas regras do Código
de Processo Penal, sobretudo a do artigo 167, que prevê a possibilidade de comprovação de
determinada infração, quando não há vestígios, por prova indireta, como a prova documental ou
testemunhal.

 

Por sua vez, reputo também inequívoca a transnacionalidade do crime de tráfico de drogas, eis
que, pelo vulto das operações realizadas, pelo fato de que a ORCRIM opera livremente entre o
Brasil e o Paraguai, havendo, inclusive, indícios de que gere a própria atividade do cultivo de
psicotrópicos em solo paraguaio, e, bem assim, pelo fato de que exerce um papel crucial na
logística de importação de cocaína, oriunda dos países andinos, pela rota paraguaia, não há
discussão sobre a aplicabilidade da regra do artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

 

Afasto, outrossim, a figura do tráfico privilegiado, eis que o acusado, além de ter maus
antecedentes, é integrante de organização criminosa e se dedica às atividades criminosas como
meio de vida.

 

Lançadas tais ponderações, verificada a materialidade e a autoria dos crimes imputados na
denúncia, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida
que se impõe.

 

III. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 

III.1. Da dosimetria do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013

 

O preceito secundário do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, comina penas de 3 (três) a 8
(oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações
penais praticadas. Deve-se levar em consideração, para a fixação da pena, o parâmetro da pena
mínima, eis que, caso inexistentes quaisquer fatores capazes de acrescentar na pena, esta deve
ser estabelecida no mínimo legal cominado. Por sua vez, a pena de multa segue o regramento
geral do Código Penal (artigos 49 e seguintes).

 

O cálculo das penas, tanto da privativa de liberdade quanto da multa, se dá com observância do
critério trifásico estatuído pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

 

Na primeira fase, deve-se analisar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, caput, do
mesmo diploma legal. Passo a análise de cada uma delas e sua relevância no caso concreto, em
homenagem aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade,
ambos os quais irradiam da garantia do devido processo legal e do dever de fundamentação das
decisões judiciais.
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Quanto a culpabilidade, é circunstância diz respeito à reprovabilidade em concreto da conduta
criminosa. Em se tratando de um delito associativo, consistente em integrar organização
criminosa, especial relevância deve ser dada a própria condição e escopo da organização, uma
vez que, dentro das realidades associativas abrangidas pelo tipo penal do artigo 2º, caput, da Lei
nº 12.850/2013, o pertencimento a organizações de maior vulto e poderio econômico e/ou bélico
justifica a atribuição de um juízo mais severo de reprovabilidade penal, mormente porque a
prática delitiva de cada um dos membros, dentro da divisão de tarefas, é viabilizada pela
quantidade e extensão dos recursos à disposição da organização. Nessa linha de raciocínio, é
inequívoco que o fato de o denunciado integrar o Primeiro Comando da Capital – PCC, que
constitui a maior facção criminosa existente no Brasil, estabelecida em vários Estados da
Federação, e que tem à sua disposição um imenso aparato bélico e econômico-financeiro, o qual
movimenta cifras milionárias, bem como de recursos humanos, que envolve milhares de
integrantes, numa escala genuinamente empresarial, demanda do Poder Judiciário que, na
repressão aos crimes por ele cometidos, se leve em consideração o próprio escopo da ORCRIM. E
nem se admite que tal dado é ínsito ao tipo penal, uma vez que, dentro do espectro de situações
fáticas que são abrangidas pela norma incriminadora, são tanto objeto dela tanto as
organizações de pequeno vulto quanto as de projeção transestadual e mesmo internacional, de
modo que o grau de reprovabilidade da conduta deve também levar em consideração o escopo
organizativo da entidade a que o acusado pertence. Dessa forma, trata-se de circunstância
judicial bastante negativa.

 

Assevero que outros fatos penalmente relevantes, como a demonstração de que o denunciado,
como outros faccionados, tinha acesso a poderoso equipamento bélico, de alto risco para a
integridade de terceiros, bem como a circunstância de que possuía posição hierárquica de
relevância e posteriormente assumiu a liderança da divisão regional da ORCRIM, e, também, o
seu caráter transnacional, são todos elementos que inegavelmente tornam a conduta individual
do acusado muito mais grave e reprovável, mas, por terem previsão como circunstância
agravante ou causas de aumento de pena, não serão valorados nesta fase da dosimetria, a fim de
evitar o bis in idem, vedado pela ordem jurídico-penal.

 

Em relação aos antecedentes, tenho que também é circunstância que deve ser valorada
negativamente, uma vez que o acusado já teve condenação definitiva e já cumpriu pena
anteriormente. Destaco, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário nº 593818 definiu a seguinte tese de repercussão geral: “Não se aplica ao
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal”[12], de modo que podem e devem ser considerados os
maus antecedentes na situação do réu, mormente porque sofreu condenação penal ao menos
em quatro processos distintos, evidenciando seu histórico de conflito com a lei.

 

A conduta social se revela circunstância neutra, eis que não há elementos suficientes para que
seja apurada.

 

A personalidade do acusado, entretanto, é circunstância que merece valoração negativa. No
ponto, é de se concordar com as ponderações lançadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ao
destacar que devem ser sopesados o fato de que, em diálogo travado por aplicativo de
mensagens instantâneas, WESLLEY celebra a morte de um agente policial, com os dizeres “menos
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um para encher o saco” (sic), e, também, o fato de que, segundo relatado por testemunha ouvida
em Juízo, o acusado tinha o objetivo de compor e estruturar a “Sintonia Restrita” do PCC – célula
de inteligência destinada a executar agentes públicos como instrumento de intimidação e
desestabilização os demais servidores que atuam na persecução penal. Tais elementos, por si só
bastante graves, somados ao próprio histórico de dedicação ao crime organizado, devem ser
considerados, no momento da aplicação a pena, como indicativos da negatividade desta
circunstância judicial e, portanto, submetidos à valoração na dosagem da pena, em homenagem
aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

 

Os motivos não constituem circunstância negativa, eis que os objetivos da prática delitiva,
principalmente o intuito de locupletamento com a atividade ilícita, são ínsitos ao próprio tipo
penal.

 

Quanto as circunstâncias do crime, ao passo em que acolho a argumentação desenvolvida pelo
ilmo. Parquet, no sentido de que constituem circunstância judicial negativa, pelo fato de que o
acusado integra ORCRIM de projeção nacional e internacional, tenho que tal aspecto já foi
devidamente valorado quando da análise da culpabilidade, pelos fundamentos acima delineados,
de modo que, à míngua de outro aspecto a ser apreciado, a valoração desta circunstância judicial
deve ser neutra, em prevenção ao bis in idem no cálculo da pena.

 

No que é pertinente à análise das consequências do delito, malgrado seja certo que a
constituição de uma divisão do PCC nesta região de fronteira propicie um sem número de
situações de relevância jurídico-penal, como a intensificação do comércio ilícito de entorpecentes
e equipamento bélico, e não raro correlatas a crimes cometidos com grave ameaça e violência,
não vislumbro, ao menos nesta ação penal, consequências específicas decorrentes da conduta do
acusado, enquanto integrante da ORCRIM, que possam ser valoradas enquanto consequências
do fato. Em prestígio ao princípio da presunção de inocência, que informa todo o processo
criminal, inclusive o momento da verificação da responsabilidade penal, inviável que se atribua
um juízo mais gravoso relativo a uma circunstância judicial sem que haja prova mínima, de modo
que deve ser reputada neutra.

 

Por fim, não há que se falar em influência do comportamento da vítima, que é a própria
coletividade ou a sociedade considerada como um todo, cujo bem jurídico da incolumidade
pública resta diminuído pela existência de uma ORCRIM.

 

Assim, em detida análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, verifico a
presença de três circunstâncias negativas, sendo que, porém, uma delas, a culpabilidade, tem
preponderância no caso concreto, eis que, por tudo que já exposto e fundamentado linhas acima,
há a necessidade de imposição de um juízo de reprovação mais severo e gravoso em face do réu,
por integrar uma ORCRIM de imenso vulto como o PCC e por prestar extensa contribuição para
as atividades criminosas por ela desenvolvidas. É oportuno relembrar, a guisa de reforço dos
fundamentos que ora se delineiam neste pronunciamento, que a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, como do E. Supremo Tribunal Federal, se firmou em seguinte sentido: “A
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”[13]. Dessa
forma, por entender que as circunstâncias judiciais são de marcada gravidade, devendo a elas
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corresponder, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, um incremento da reprimenda
mais rigoroso, exaspero a pena-base para o patamar de 7 (sete) anos de reclusão e de 300
(trezentos) dias-multa.

 

Na segunda fase da dosimetria, passo a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes,
iniciando por aquela prevista na própria Lei nº 12.850/2013, artigo 2º, § 3º: “A pena é agravada
para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não
pratique pessoalmente atos de execução.”. Com efeito, e, nos termos da fundamentação exposta
anteriormente, é caso de sua aplicação, de forma a agravar a pena, nesta fase, até o patamar de
8 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Consigno que a fixação não se
dá em montante superior por se tratar do máximo cominado por lei, esbarrando, portanto, por
raciocínio a contrario senso, no óbice definido pela jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula
231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.”. É dizer, então, que se a pena não pode ser atenuada abaixo do mínimo na
segunda fase, também não pode ser agravada acima do máximo legal, sob pena de violação ao
devido processo legal. Outrossim, não vislumbro a presença de qualquer outra circunstância
agravante ou atenuante dentre aquelas elencadas no Código Penal, de modo que a pena acima
fixada vem estabelecida como pena intermediária.

 

Na terceira fase da dosimetria, constato a presença, de plano, de duas causas de aumento
previstas na Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso V, pelo fato de haver emprego de arma
de fogo pela ORCRIM e pelo fato de as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade
da ORCRIM, ambos estes elementos normativos cuja presença nesta ação penal já foi verificada,
nos termos da fundamentação anteriormente desenvolvida. Ressalte-se que, em que pese
tenham a mesma natureza jurídica, essas causas de aumento de pena são ontologicamente
distintas entre si, pelo fato de que foram estabelecidos em dispositivos normativos distintos e,
ademais, são sujeitas a apenamento diverso, de modo que não se lhe aplica a regra do artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, eis que não se trata de concurso de causas de aumento de
pena, mas de aplicação sequenciada de causas distintas. Dessa forma, aplico o aumento de
metade da pena estabelecida nesta fase, atingindo a pena de 12 (doze) anos e 540 (quinhentos e
quarenta) dias-multa, e, posteriormente, o aumento na fração de 2/3 (dois terços), grau máximo –
  levando-se em consideração o fato de que o PCC encontra-se fortemente estabelecido não só
nesta região de fronteira, mas, por ter uma presença enraizada em diversos Estados brasileiros,
sobretudo os que fazem fronteiras com países estrangeiros, como Paraguai, a Bolívia e a
Colômbia, bem como naqueles que permitem o acesso ao Oceano Atlântico, há uma
fundamental relevância no escopo de atuação desta ORCRIM ser de caráter transnacional. Isto é,
não é um aspecto menor de sua fisionomia enquanto entidade criminosa, mas sim um de maior
relevância, eis que sua expansão através das fronteiras nacionais permite o seu fortalecimento
institucional e econômico-financeiro pela intensificação do comércio ilícito, em franco menoscabo
da ordem jurídica estatal. Assim, a pena final vem dosada em 20 (vinte) anos de reclusão e 900
(novecentos) dias-multa, a qual fixo como definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou
de diminuição a serem consideradas.

 

III.2. Da dosimetria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei nº
11.343/2006

 

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, comina penas de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
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No que é pertinente à imputação do crime de tráfico de drogas, a Lei nº 11.343/2006 estabelece
importante balizamento na dosimetria, que é a fixação de outras circunstâncias relevantes para
aferição da conduta, no artigo 42: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

 

Com efeito, de todas as circunstâncias verificadas na situação fática, especial relevância aqui deve
ser dada à personalidade do acusado, a qual terá peso preponderante nos expressos termos da
norma de regência. Não se prescinde, porém, da investigação sobre as demais circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, motivo pelo qual passo à análise:

 

Quanto a culpabilidade, é circunstância diz respeito à reprovabilidade em concreto da conduta
criminosa. No presente caso, em que pese haja elementos de relevância a serem valorados, sua
análise será feita em outras oportunidades do cálculo da pena, de modo que me abstenho de
valorar neste momento a fim de não incorrer em bis in idem.

 

Em relação aos antecedentes, é circunstância que deve ser valorada negativamente, uma vez que
o acusado já teve condenação definitiva e já cumpriu pena anteriormente. Reitero aqui, para
evitar repetição desnecessária, os mesmos fundamentos já expostos no tópico anterior.

 

A conduta social se revela circunstância neutra, eis que não há elementos suficientes para que
seja apurada.

 

A personalidade do acusado também é circunstância que merece valoração negativa, por tudo
que já exposto no tópico anterior, cujos fundamentos ora ratifico.

 

Os motivos não constituem circunstância negativa, eis que os objetivos da prática delitiva,
principalmente o intuito de locupletamento com a atividade ilícita, são ínsitos ao próprio tipo
penal.

 

Quanto as circunstâncias do crime, merecem valoração negativa pelo fato de que o crime veio
praticado no contexto de uma complexa, dedicada e profissional atividade narcotraficante, de
escala verdadeiramente empresarial e escopo global, capaz de movimentar cifras milionárias e
vultuosas quantidades de entorpecentes que são ora internalizados, ora exportados, ou
destinados ao consumo interno no mercado brasileiro. A conduta, portanto, se reveste de
especial gravidade pelo fato de ter sido cometida no contexto de uma atividade de criminalidade
organizada de atuação transfronteiriça, que efetivamente movimenta o comércio de substâncias
ilícitas, a merecer, de outra banda, uma reprimenda mais severa do Estado, sob pena, mesmo, de
restarem menoscabados os compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil
perante a comunidade internacional, os quais reforçam a atuação de cada Estado na repressão
do narcotráfico internacional conduzido por organizações criminosas[14].
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Em relação às consequências do delito, também são normais para o tipo penal.

 

Por fim, não há que se falar em influência do comportamento da vítima, que é a própria
coletividade ou a sociedade considerada como um todo, cujo bem jurídico da incolumidade
pública resta diminuído pela existência de uma ORCRIM.

 

Assim, em detida análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, verifico a
presença de três circunstâncias negativas, sendo que, porém, uma delas, a personalidade do
agente, tem preponderância no caso concreto, ao lado das circunstâncias do fato. Dessa forma,
por entender que as circunstâncias judiciais são de marcada gravidade, devendo a elas
corresponder, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, um incremento da reprimenda
mais rigoroso, exaspero a pena-base para o patamar de 8 (oito) anos de reclusão e de 800
(oitocentos) dias-multa.

 

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, de modo que se mantém a pena basilar.

 

Na terceira fase da dosimetria, constato somente a causa de aumento da transnacionalidade do
delito, prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, a qual deve ser aplicada em seu grau
máximo, uma vez que, em que pese o acusado atuasse especificamente nesta região de fronteira,
sua conduta, enquanto liderança do PCC, tinha contribuição causal primordial para viabilizar a
internalização e posterior difusão dos entorpecentes em território brasileiro, especialmente
destinadas ao Estado de São Paulo e, mais precisamente, à capital paulista, onde a ORCRIM
exerce maciça influência na criminalidade organizada. Desse modo, e à míngua de outras causas,
a pena definitiva passa a ser de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.333 (mil e
trezentos e trinta e três) dias-multa.

 

III.3. Do concurso delitivo

 

Verifico, por fim, que há concurso material delitivo, eis que se tratam de condutas distintas, de
modo que, em aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal, impõe-se o cúmulo das penas. A
pena global passa a ser de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.233 (dois mil
e duzentos e trinta e três) dias-multa.

 

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO, na forma do
disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo certo que a detração, pelo fato de o
réu estar submetido a prisão preventiva desde 22/03/2021, não altera o regime inicial de
cumprimento de pena.

 

A pena de multa é fixada na razão unitária legal, correspondente ao valor de 1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a aparente capacidade
econômica do acusado.
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Incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
ou de concessão do sursis, eis que a pena aplicada é muito superior aos patamares previstos nos
artigos 44, caput, e 77, caput, respectivamente, do Código Penal.

 

IV. DISPOSITIVO

 

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR
WESLLEY NERES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no
artigo 2º, caput, c/c §§ 2º, § 3º e 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2013, e nos artigos 33, caput, c/c 40,
inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, às penas de 33 (trinta e três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 2.233 (dois mil e duzentos e trinta e três) dias-multa. O regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO, na forma do disposto no
artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo certo que a detração, pelo fato de o réu estar
submetido a prisão preventiva desde 22/03/2021, não altera o regime inicial de cumprimento de
pena. A pena de multa é fixada na razão unitária legal, correspondente ao valor de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a aparente
capacidade econômica do acusado.

 

IV.1. Da necessidade de manutenção da prisão cautelar em estabelecimento penal federal de
segurança máxima

 

Ao tempo em que pronuncio o julgamento da causa, verifico que ainda estão incólumes, na
situação fática, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva do
condenado, preordenados à preservação da ordem pública, da garantia da aplicação da lei penal.

 

Com efeito, persiste, mesmo após a condenação, a necessidade de salvaguardar a ordem pública,
seja para evitar a continuidade das atividades criminosas da ORCRIM, seja para evitar a reiteração
delitiva em si. Ademais, leva em consideração a gravidade em concreto das condutas praticadas
por ele (artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990, que constituem crimes hediondo
e equiparado, respectivamente e que foram cometidas no seio de uma das mais perigosas e
formidáveis entidades criminosas do país, tendo sido preso em contexto que evidenciava o uso
de armas de fogo de grosso calibre, com vários outros envolvidos, brasileiros e paraguaios, e
envolviam o comércio de quantidades vultuosas de entorpecentes, e tudo isso se expressa
principalmente na reprimenda aplicada nesta sentença, proporcionais e compatíveis com os
crimes cometidos, que se situam bastante superiores ao patamar mínimo previsto em lei para
imposição do regime fechado como sendo o inicial do cumprimento de pena.

 

Como se não bastasse, registro que o acusado possui documentos que permitem o livre acesso
ao Paraguai, e, ademais, foi preso naquele país por agentes da força pública paraguaia, a
evidenciar de forma cristalina o risco de que, em caso de ser concedido o direito de recorrer em
liberdade, ele fuja do distrito da culpa, o que prejudicaria a aplicação da lei penal.

 

Por sua vez, verifico que também estão presentes todos os fundamentos que ensejaram a
determinação, por parte do Juízo, de inserção do acusado no Sistema Penitenciário Federal,
fulcrada no disposto no artigo 3º, caput, da Lei nº 11.671/2008, visando à preservação da
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segurança pública, com fito principalmente de desarticular a ORCRIM atuante nesta região de
fronteira, que tinha na pessoa do réu sua principal liderança quando do momento de sua prisão.

 

No mais, ratifico as demais decisões deste Juízo a respeito da prisão preventiva do réu e de sua
manutenção no Sistema Penitenciário Federal, fazendo-me forte em todos os fundamentos nelas
delineados.

 

IV.2. Determinações finais

 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

 

Deixo de fixar valor mínimo para a indenização civil (CPP, art. 387, IV), à falta de condições para
tanto.

 

Não verifico a presença de bens apreendidos pendentes de destinação, mormente porque o réu
foi entregue ao Estado Brasileiro pelo Estado Paraguaio.

 

Transitada esta decisão em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oficie-se, ainda,
ao TRE e aos órgãos competentes para cuidar da estatística e dos antecedentes criminais.
Oportunamente, arquivam-se os autos.

 

O encaminhamento de cópia desta sentença por servidor da Justiça Federal faz as vezes de ofício
expedido.

 

Sentença publicada e registrada eletronicamente,

 

Ponta Porã/MS, datado e assinado digitalmente,

RICARDO DUARTE FERREIRA FIGUEIRA

Juiz Federal Substituto

 

 

CÓPIA SERVE COMO  MANDADO DE INTIMAÇÃO N° __/2021 – SCGRA À SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
CAMPO GRANDE-MS a fim de INTIMAR o réu WESLLEY NERES DOS SANTOS, vulgo BEBÊ (ou BEBÊ
NOVO, BEBÊ NOVO NOVO), sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em
04/05/1986, filho de IDELNICE NERES DE SOUZA e MANOEL ALVES DOS SANTOS, portador da
cédula de Identidade/RG n.º 44310461X SSP SP, inscrito no CPF n.º 346.936.188-61, atualmente
recolhido na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, acerca do inteiro teor desta sentença, bem
como se deseja ou não recorrer dela, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação pessoal.
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[1] Definição e informações constantes do sítio eletrônico da ANATEL:
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal/imei (https://www.gov.br/anatel/pt-
br/assuntos/celular-legal/imei)

[2] Nesse sentido: HC nº 393172 / RS (2017/0063348-3), Rel. Min. FELIX FISCHER. Julgado em
28/11/2017.

[3] Aqui, como em outras passagens, é pertinente trazer a lume informação constante de mídia
jornalística a fim de ilustrar o histórico e o contexto de atuação do PCC e outras entidades
dedicadas ao crime organizado: https://www.campograndenews.com.br/cidades/no-mapa-do-
pcc-ms-e-um-dos-estados-onde-faccao-domina-o-crime
(https://www.campograndenews.com.br/cidades/no-mapa-do-pcc-ms-e-um-dos-estados-onde-
faccao-domina-o-crime) ; https://ponte.org/mato-grosso-do-sul-e-o-segundo-estado-mais-
importante-para-o-pcc/ (https://ponte.org/mato-grosso-do-sul-e-o-segundo-estado-mais-
importante-para-o-pcc/)

[4] https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51699219 (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
51699219) ; https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51178478
(https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51178478)  

[5] Indica que WESLLEY provavelmente usava um dado número telefônico, e, quando trocou de
número, este veio a ser registrado na agenda telefônica do celular de Giovanni Barbosa da Silva
como o “novo” contato telefônico, e, por sua vez, o contato “Bebê Novo Novo” seria um terceiro
número de contato registrado.

[6] https://noticias.r7.com/sao-paulo/documentos-revelam-controle-do-pcc-em-presidio-no-
interior-de-sp-25062021 (https://noticias.r7.com/sao-paulo/documentos-revelam-controle-do-pcc-
em-presidio-no-interior-de-sp-25062021)

[7] https://www.gazetadopovo.com.br/republica/pcc-atuacao-paraguai/
(https://www.gazetadopovo.com.br/republica/pcc-atuacao-paraguai/)

[8] Não por outro motivo, o PCC se celebrizou também por ter formado o primeiro cartel
narcotraficante baseado no Brasil, em intensa atividade comercial com os produtores de
entorpecentes em outros países sul-americanos, inclusive por meio de parcerias, que compõem o
chamado bloco do “Narcosul”, que pretende o monopólio do tráfico de entorpecentes na América
do Sul.

[9] Pertinente trazer à lume, de fonte de informação aberta, o destaque sobre a produção de
maconha no Paraguai, que permite ilustrar o vulto da atividade, e sua repercussão econômica no
contexto do comércio criminoso: https://apublica.org/2017/08/destrinchando-a-maconha-
paraguaia/ (https://apublica.org/2017/08/destrinchando-a-maconha-paraguaia/)

[10] 5000503-40.2020.4.03.6005 – ID 37513334, pgs. 54 a 56.

[11] A apreensão restou documentada nos autos 5001287-17.2020.4.03.6005 (ID 38127937).

[12] EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES
ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes
condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto,
de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo,
não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a
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reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de
aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da
pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da
pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por
outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código
Penal. RE 593818/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 18/08/2020, Publicação:
23/11/2020, Órgão julgador: Tribunal Pleno.

[13] AgRg no HC 617.690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020

[14] Destaco aqui, por oportuno, que o artigo 3, parágrafo 5, da Convenção das Nações Unidas
Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que assim dispõe: “As Partes
assegurarão que seus tribunais, ou outras autoridades jurisdicionais competentes possam levar
em consideração circunstâncias efetivas que tornem especialmente grave a prática dos delitos
estabelecidos no parágrafo 1 deste Artigo, tais como:

a) o envolvimento, no delito, de grupo criminoso organizado do qual o delinqüente faça parte;

b) o envolvimento do delinqüente em outras atividades de organizações criminosas
internacionais;”
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