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Ministério Público Federal

     Procuradoria

     da República

     na Bahia

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  2ª  VARA

ESPECIALIZADA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

Inquérito Policial nº 1070/2017 
(Autos nº 8808-90.2018.4.01.3300)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do  Procurador  da

República signatário, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e com base no

Inquérito Policial em epígrafe, vem oferecer DENÚNCIA em face de

GEORGE  EDWARD  SOUL, *  com  prisão  preventiva  determinada  no
processo nº 8896-31.2018.4.01.3300;

ROBERT JAMES DELBOS,  *  atualmente custodiado no Presídio de
Salvador; e

MATTHEW STEPHEN BOLTON, *1, sem endereço conhecido, 

pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos.

Infere-se do inquérito policial anexo que os acusados, em comunhão de desígnios,

se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico internacional de drogas e foram os

responsáveis pela introdução de cocaína no veleiro Rich Harvest e pelo transporte, a partir do

Brasil e com destino à Europa, com parada em Cabo Verde, no dia 24/08/2017, ocasião em

que houve a apreensão do entorpecente e a prisão de terceiros tripulantes da embarcação. 

1. Contextualização geral dos fatos – instauração e conclusão do Inquérito Policial nº

1070/2017 e o processo nº 8896-31.2018.4.01.3300 (prisão preventiva e extradição)

1 * Dados omitidos para fins de divulgação
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O inquérito policial nº 1070/2017 foi instaurado a partir da notícia da apreensão,

no dia 24.08.2017, de mais de uma tonelada de cocaína escondida sob o casco do  veleiro

RICH HARVEST (de bandeira inglesa) ancorado em São Vicente, Cabo Verde, veleiro que

saiu do Brasil, de Natal/RN, provavelmente no dia 03.08.2017.

Na  ocasião,  a  tripulação  da  embarcação  era  composta  por  três  brasileiros,

RODRIGO LIMA DANTAS, DANIEL RIBEIRO DANTAS e DANIEL FELIPE DA SILVA

GUERRA, e de um francês, OLIVIER MICHEL MARIE THOMAS. Referidas pessoas foram

presas  em  Cabo  Verde  e  submetidas  a  processo  judicial  pelo  crime  de  tráfico  de

entorpecentes, conforme demonstra a cópia parcial dos autos contida no Apenso III.

As  informações  policiais  de  fls.  06/09,  10/24  e  25/34  do  IPL registram que,

através de intercâmbio de informações  entre  a  NCA (National  Crime Agency) –  Agência

Britânica e a Polícia Federal, se obteve conhecimento, antes mesmo de ocorrer a mencionada

apreensão de drogas, da existência de uma associação criminosa investigada na Inglaterra,

que realizava tráfico de drogas  através  de veleiros  do Brasil  para a  Europa,  cujo  modus

operandi teria uma forma bem característica de transporte, através do acondicionamento do

entorpecente  no casco das  embarcações,  em compartimentos  lacrados e  de difícil  acesso,

exatamente da forma como se deu no veleiro Rich Harvest.

Apontou-se ainda que o mencionado veleiro chegou ao Brasil em junho de 2016,

vindo  da  Europa,  tripulado  pelos  acusados  ROBERT  JAMES  DELBOS  (“BOB”),

MATTHEW STEPHEN BOLTON (“MIKE”) e GEORGE EDWARD SAUL (“FOX”),

tendo ancorado por um tempo na Baía de Aratu, Salvador/BA, especificamente na Marina

OCEMA (nome de fantasia da empresa RAOCE ESTALEIROS E SERVIÇOS NÁUTICOS

LTDA),  onde  passou  por  diversos  reparos  e  reformas,  provavelmente  no  intuito  de

acondicionar a droga para o transporte para Europa.

Anotou-se  também a  realização  de  fiscalização  efetuada  pela  Polícia  Federal,

Marinha e Polícia Militar na cidade de Natal/RN, quando, apesar de não ter sido encontrada a
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droga, restou apontada a possibilidade de o entorpecente ter sido acondicionado no barco na

Bahia,  em  razão  da  “notável  diferença  na  linha  d´água  da  embarcação  considerando  o

momento anterior ao reparo e o momento em que foi fotografada em Natal” (fl. 08).

Considerando as referidas informações policiais, e as diligências desenvolvidas

no inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados

(processo  nº  8896-31.2018.4.01.3300),  colhendo  a  manifestação  favorável  do  MPF.  Esse

Juízo Federal acolheu parcialmente o pedido e determinou a prisão preventiva de ROBERT

JAMES  DELBOS  (“BOB”)  e  GEORGE  EDWARD  SAUL (“FOX”).  Conseguiu-se,

posteriormente, através da cooperação jurídica internacional, apenas o cumprimento da prisão

e extradição de  ROBERT JAMES DELBOS, que se encontra em território nacional e foi

ouvido no apuratório policial.

Encerrada a investigação, a autoridade policial ofertou o relatório conclusivo do

inquérito policial, com indiciamento dos ora acusados. Analisemos, doravante, as provas que

confirmam a prática dos delitos imputados aos denunciados.

2. Das investigações policiais – materialidade e autoria delitivas

2.1 Da estadia e viagens do veleiro RICH HARVEST no Brasil e para Europa

Para o fim de esclarecer e demonstrar materialidade e autoria delitivas dos crimes

pelos  quais  GEORGE EDWARD SAUL,  ROBERT JAMES DELBOS e  MATTHEW

STEPHEN BOLTON são denunciados, é necessário primeiro apontar a cronologia sobre a

estadia do veleiro Rich Harvest2 no Brasil e as viagens que fez no território nacional.

Inicialmente, como já dito, as informações de fl. 10 apontam que, em março de

2016, o veleiro  RICH HARVEST partiu da Marina La Linea e chegou em Las Palmas, Grã

2 Registre-se  que  as  datas  apontadas  foram obtidas  através  da  conjugação  entre  documentos  emitidos  pelos  serviços
portuários por onde o veleiro passou e os depoimentos de testemunhas, contidos às fls. 45/75 e 140/142 do IPL.
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Canária, na Espanha. Na sequência, seguiu para Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, onde lá

chegou  no  dia  28.03.2016,  com a  tripulação  formada  por  GEORGE EDWARD SAUL,

ROBERT  JAMES  DELBOS  e  MATTHEW  STEPHEN  BOLTON.  Após  dois  meses

ancorado, o veleiro partiu, declarando que seguiria para Recife/PE, no Brasil.

No dia  08.06.2016,  MATTHEW BOLTON comunicou à Secretaria da Receita

Federal, em Natal/RN, a entrada no Brasil, da embarcação Rich Harvest, procedente de Cabo

Verde (Apenso II,  fl.  64), constando a avaliação do veleiro em U$$ 113.559,18 dólares

americanos.  Essa  data  também foi  registrada  como entrada  dos  acusados  no  sistema de

tráfego internacional da Polícia Federal (fls. 124/126).

Em 16.06.2016, o veleiro Rich Harvest chegou na Bahia, trazido pelos acusados,

e  ficou  ancorando  na  Marina  OCEMA (Apenso  I,  fl.  70)3,  o  que  foi  confirmado  por

PHILIPPE JEAN PAUL POUVREAU, administrador da Marina (fls. 45/48). No mesmo dia,

MATTHEW STEPHEN BOLTON assinou um contrato de locação de área de vaga em seco

com  a  Marina  OCEMA,  para  estacionamento  do  veleiro  pelo  período  de  16.06.2016  a

16.12.2016,  pagando  a  importância  de  R$  15.768,00  (Apenso  II,  fls.  65/66),  bem assim

informou à Alfândega que o veleiro se encontrava em Salvador (Apenso II, fl. 67).

Em  21.06.2016,  MATTHEW BOLTON assinou contrato com a empresa PP2

ESTALEIRO E MANUTENÇÃO NÁUTICA4, para a realização de uma grande reforma no

veleiro, no valor inicial de R$ 209.650,00, com previsão de obras no tanque de óleo diesel,

fabricação de tanque de água, reforma do convés, instalação de piso e painéis solares (Apenso

I, fls. 04/07). Ao final, a reforma custou R$ 482.178,00 (Apenso I, fls. 08/09)5.

No dia 25.11.2016, foi assinada a renovação do contrato de locação da vaga com

a Marina, pelo período de 17.12.2016 a 17.07.2017, figurando, desta feita, como locatário, o

acusado ROBERT JAMES DELBOS (Apenso III, fls. 109/110).

No dia 14.03.2017, após a Receita Federal de Salvador ter liberado para trânsito,

o veleiro  Rich Harvest  deu saída  na Capitania  do Portos  com destino ao  Rio de Janeiro

3 Fato confirmado por ROBERT JAMES DELBOS, em interrogatório na Polícia Federal (fl. 151).
4 A empresa é de propriedade de fato de PHILIPPE POUVREAU, embora esteja registrada no nome de DÉBORA DA
SILVA NASCIMENTO, companheira de PHILIPPE (depoimentos de fls. 47 e 56).
5 Observe-se que a reforma custou mais do que o valor do Veleiro, avaliado em R$ 384.874,77.
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(Apenso I, fl. 70 e Apenso III, fl. 120). Conforme relatado por PHILIPPE POUVREAU (fl.

47), o veleiro quebrou e encalhou em Ilhéus/BA em 17.03.2017 (Apenso II, fl. 69) e, após os

tripulantes pedirem auxílio,  o depoente,  acompanhado de CARLOS ALBERTO OROZCO

(mecânico  de  embarcações,  fls.  52/53),  viajou  de  carro  de  Salvador/BA a  Ilhéus/BA e

retornaram navegando o veleiro para a Marina OCEMA no dia 26.03.2017 (Apenso I, fl. 70),

tendo como tripulação PHILIPPE POUVREAU, CARLOS OROZCO, GEORGE EDWARD

SAUL, “HUGO de TAL” e mais duas pessoas não identificadas.

CARLOS OROZCO (fls. 52/53 e 102/103) e PHILIPPE POUVREAU (fl.  47)

revelaram que, após o mencionado reparo, o veleiro partiu da Bahia, em 20.04.2017 (Apenso

I, fl. 70), com destino ao Espírito Santo, com os tripulantes  GEORGE EDWARD SAUL,

CARLOS OROZCO, MARCEL POUVREAU (filho de PHILIPPE) e “HUGO DE TAL”. Lá

chegando, o veleiro ancorou em Guarapari/ES, em um condomínio de casa a beira-mar, com

píer  privativo  e,  logo  depois,  CARLOS  OROZCO  e  MARCEL  POUVREAU  foram

dispensados para voltarem a Salvador. CARLOS OROZCO informou ainda, que, cerca de

duas  semanas  depois,  foi  chamado  de  volta  para  o  Espírito  Santo,  onde  sanou  outros

problemas no barco e “retornou no outro dia para Salvador já embarcado” no veleiro (fl. 53).

No dia 23.05.2017, o veleiro deu saída na Capitania dos Portos do Espírito Santo

com destino a Salvador (Apenso III, fls. 127/129), chegando nesta Capital em  29.05.2017

(Apenso I, fl. 70)6, onde foi novamente atracado na Marina OCEMA. 

Em  07.07.2017 (Apenso I,  fl.  70),  o  veleiro partiu  de  Salvador,  tripulado por

CARLOS OROZCO (fl. 53), GEORGE EDWARD SAUL, RODRIGO DANTAS (fl. 141) e

DANIEL GUERRA7, chegando em Natal/RN no dia 11.07.2017 (Apenso II, fl. 09).

6 Registre-se que, no documento de fl. 128 do Apenso III, consta que o barco registrou a entrada na Capitania
dos Portos na Bahia apenas no dia 01.07.2017.
7 Os documentos no Apenso II demonstram que, ao final de junho de 2017, RODRIGO LIMA DANTAS e
DANIEL FELIPE DA SILVA GUERRA foram selecionados,  através  da  empresa  holandesa  “THE YATCH
DELIVERY COMPANY” (especializada em intermediar a contratação de tripulação para condução de veleiros),
para integraram a tripulação que levaria o veleiro para Natal/RN e, de lá, para o exterior. Os depoimentos de
CARLOS OROZCO, OTACIANO FERREIRA, JEAN CORREIA e CARLOS CERQUEIRA são unânimes em
afirmar que a tripulação jamais foi vista com GEORGE SAUL anteriormente à viagem. O próprio acusado
ROBERT JAMES DELBOS afirmou categoricamente que os brasileiros e o francês não tinham conhecimento
de que estavam transportando drogas no veleiro, “e que tais pessoas são inocentes” (fl. 152). Em Natal/RN,
GEORGE SAUL contratou DANIEL RIBEIRO DANTAS para compor a tripulação, indicado por RODRIGO
DANTAS, bem assim o francês OLIVIER MICHEL MARIE THOMAS, indicado por PHILIPPE POUVREAU.
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Após  notícia  da  suspeita  de  drogas  no  barco,  uma equipe  da  Polícia  Federal

dirigiu-se ao Iate Clube de Natal, no  dia 12.07.2017, confirmando a presença do veleiro e

registrando que a embarcação estava a, aproximadamente, 300 metros da marina. Na ocasião,

foi  possível  identificar  dois  tripulantes,  como  sendo  GEORGE  EDWARD  SAUL e

CARLOS OROZCO, sendo que os demais estiveram na sede da Polícia Federal para realizar

os  procedimentos  de  saída  do  país,  identificados  como  RODRIGO  DANTAS,  DANIEL

GUERRA e WILLIAN PAUL COBBET (fls. 25/27).

Diante  da  iminência  do  deslocamento  do  veleiro  para  águas  internacionais,

realizou-se fiscalização no barco no dia 18.07.2017, em Natal/RN (fls. 25/34). Constatou-se a

existência de, pelo menos, 7 tanques no interior do veleiro,  sendo que dois (próximos ao

motor) estavam com grande quantidade de combustível; dois (localizados embaixo das camas

dos  tripulantes)  estavam  com  água;  e  outros  três  (com  acesso  pelo  corredor  interno  da

embarcação), apesar de terem grande capacidade e recém-reformados, estavam vazios.

Em  03.08.2017 (Apenso  III,  fl.  13),  o  veleiro  partiu  do  Brasil,  tripulado  por

OLIVIER MICHEL MARIE THOMAS (capitão),  RODRIGO LIMA DANTAS, DANIEL

FELIPE  DA SILVA GUERRA e  DANIEL RIBEIRO  DANTAS,  com  destino  a  Ilha  da

Madeira, tendo chegado em São Vicente, Cabo Verde, em 22.08.2017 (Apenso III, fl. 14).

Por  fim,  depois  de  ancorado  em Cabo  Verde,  foi  realizada  revista  e  busca  e

apreensão no veleiro, nos dias 23 e 24 de agosto de 2017, sendo encontrados e apreendidos

1.063 pacotes de substância suspeitas, identificadas como cocaína, totalizando 1.157,496 kg

(mil,  cento e cinquenta e  sete  quilos,  e quatrocentos e noventa a  seis  gramas),  conforme

consta no Apenso III, fls. 30/43. Cabe frisar que a Polícia e o Ministério Público de Cabo

Verde já tinham ciência, com base em dados de inteligência policial, desde meados de agosto/

2017, de que o veleiro estava a caminho daquele País e que conteria cocaína (Apenso III, fls.

02/05 e 137/138).

2.2 Da responsabilidade dos acusados pelos crimes descritos na denúncia
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A denúncia descreve, em resumo, que os acusados se associaram para a prática do

crime de tráfico de drogas e foram também os responsáveis, mediante divisão de tarefas, pelo

específico delito de tráfico internacional de entorpecente relativo à apreensão de droga em

Cabo Verde. Os elementos de prova contidos no inquérito policial confirmam tais assertivas.

Com efeito, conforme apontado, o veleiro RICH HARVEST chegou ao Brasil em

junho  de  2016,  vindo  da  Europa,  tripulado  por  ROBERT JAMES DELBOS (“BOB”),

MATTHEW STEPHEN BOLTON (“MIKE”) e GEORGE EDWARD SAUL (“FOX”),

tendo ancorado por um tempo na Baía de Aratu, Salvador/BA, na Marina OCEMA.

Durante o período compreendido entre 16.06.2016 a 14.03.2017, não há registro

de trânsito do veleiro, que ficou estacionado na Marina OCEMA e passou por uma grande e

complexa reforma. Nesse sentido, PHILIPPE POUVREAU, responsável pela empresa PP2

ESTALEIRO  E MANUTENÇÃO NÁUTICA,  informou  que  os  reparos  foram realizados

entre julho e dezembro de 2016 (fls. 45/47).

MATTHEW STEPHEN BOLTON, considerando por PHILIPPE POUVREAU

como o comandante da embarcação (fl. 45), foi o responsável por ter comunicado à Secretaria

da Receita Federal, em Natal/RN, a entrada no Brasil, do veleiro Rich Harvest, procedente de

Cabo Verde e, posteriormente, sua localização em Salvador (Apenso II, fls. 64 e 67), além de

ter assinado dois contratos: um de locação de área de vaga em seco com a Marina OCEMA,

para  estacionamento  do  veleiro  Rich  Harvest pelo  período  de  16.06.2016  a  16.12.2016

(Apenso  II,  fls.  65/66);  e  outro  com  a  empresa  PP2  ESTALEIRO  E  MANUTENÇÃO

NÁUTICA, para a realização de reforma no veleiro (Apenso I, fls. 04/07).

ROBERT  JAMES  DELBOS,  por  sua  vez, foi  o  responsável  direto  pela

execução e fiscalização das reformas. A testemunha PHILIPPE POUVREAU registrou que

“ROBERT DELBOS era o responsável em negociar as questões relacionadas à embarcação

em termos técnicos” (fl. 46), fato confirmado pelo próprio denunciado, ao admitir que fora

contratado por GEORGE SAUL para supervisionar a reforma na embarcação (fl. 151). 

Além disso, ROBERT JAMES DELBOS subscreveu o contrato de renovação do

contrato de locação da vaga do veleiro com a Marina OCEMA, pelo período de 17.12.2016 a

7/14



Ministério Público Federal
Procuradoria da República na Bahia

17.07.2017 (Apenso III, fls. 109/110). 

Já  GEORGE EDWARD SAUL era o proprietário da embarcação, acompanhou

toda a reforma e foi, possivelmente, a pessoa que introduziu a droga no veleiro. Atuou como

líder  da  associação  criminosa,  contratando  funcionários,  efetuando  pagamentos  e  se

responsabilizando por tudo relacionado à estadia do veleiro no Brasil e sua viagem à Europa.

Confirmando  a  responsabilidade  dos  acusados,  os  funcionários  da  Marina

OCEMA que trabalharam na reforma do veleiro,  OTACIANO SANTOS FERREIRA (fls.

68/69), JEAN NEVES CORREIA (fls. 71/72) e CARLOS ALVES DE CERQUEIRA (fls.

74/75),  relataram,  de  forma  uníssona,  que  os  acusados  GEORGE  EDWARD  SAUL e

ROBERT JAMES DELBOS eram, de fato, os responsáveis pela embarcação.

Também  nesse  sentido,  a  testemunha  PHILIPPE  POUVREAU  informou  que

“MATHEW e  ROBERT permaneceram  na  marina  como  responsáveis  pelo  Veleiro  Rich

Harvest” (fl. 45) e que os valores da reforma foram pagos, através de cartão de crédito e em

dinheiro,  sendo  que  era  ROBERT JAMES  DELBOS quem  efetuava  os  pagamentos  e

GEORGE SAUL quem enviava o dinheiro (fls. 47 do IPL e 10/29 do Apenso I). 

De igual modo, os tripulantes do veleiro RODRIGO LIMA DANTAS e DANIEL

FELIPE  DA SILVA GUERRA,  quando  interrogados  pelas  autoridades  policiais  de  Cabo

Verde, informaram que toda a intermediação de suas contratações, inclusive nas visitas às

marinas em Salvador/BA e em Natal/RN para conhecerem o Veleiro, deu-se com GEORGE

EDWARD  SAUL,  que  figurava  como  o  “dono  do  barco”  (Apenso  III,  fls.  180/185  e

230/235). RODRIGO DANTAS ratificou essas informações à Polícia Federal (fls. 140/142). 

Sobre a reforma no veleiro, PHILIPPE POUVREAU e os funcionários da Marina

OCEMA, OTACIANO FERREIRA, JEAN CORREIA e CARLOS CERQUEIRA, explicaram

com detalhes as obras de reparo na embarcação (descritas genericamente às fls. 04/07 do

Apenso I),  o que permitiu compreender  a estrutura original  e as modificações que foram

efetuadas no veleiro para acondicionar a droga no transporte à Europa.

Com efeito,  de  acordo  com as  fotografias  e  informações  da  Polícia  de  Cabo

Verde, às fls. 30/37 do Apenso III, o entorpecente foi encontrado no porão da embarcação, em
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sua parte lateral, numa “alteração”, que fora realizada embaixo da cama de um dos camarotes

do veleiro, “onde foi criado um depósito de água”, especificamente “no interior de um dos

tanques adulterados”. Essa descrição coincide exatamente com o local em que parte das obras

foram realizadas no veleiro, na marina OCEMA, onde foram construídos os tanques de água

embaixo do colchão, conforme indicam os seguintes depoimentos:

PHILIPPE JEAN PAUL POUVREAU (fls. 45/47): 
“QUE neste momento foi mostrada a fotografia das fls. 31 e designada como folha
de  suporte  II  relacionado  ao  processo  da  Polícia  Judiciária  –  Departamento  de
Investigação Criminal do Mindelo, explicou o declarante que a estrutura que se vê
nesta imagem tratou-se de um tanque de água que foi solicitado por ROBERT
DELBOS;  QUE tratou-se  de  um  tanque  de  água  feito  em  fibra  de  vidro
acondicionado  no  espaço  existente,  sendo  que  da  maneira  como  foi  construído
permaneceu encaixado no local e portanto poderia ser removido sem sua destruição;
QUE este compartimento foi acondicionado em um espaço que ficava localizado
entre um colchão na parte de cima e algumas tampas que faziam parte de um
tanque, originalmente  utilizado  para  o  armazenamento  de  combustível  com
capacidade para 7.500 litros divididos em três compartimentos contendo em seus
respectivos  interiores  duas  anteparas  cada,  que  tem  por  objetivo  auxiliar  a
estabilidade da embarcação e tem a característica de serem desmontáveis; (…); QUE
mostrada a foto das fls.  32 designada como folha de suporte  III  relacionado ao
processo da Polícia Judiciária – Departamento de Investigação Criminal do Mindelo,
informa o declarante que ali se vê o mesmo espaço visto à fl. 31 sem a estrutura
de fibra de vidro; QUE mostrada a foto de fls. 33 designada como folha de suporte
IV relacionado ao processo da Polícia Judiciária – Departamento de Investigação
Criminal do Mindelo, informa que ali se vê as três tampas que se relacionam aos
tanques já mencionados;  QUE quando foi feita a obra no estaleiro essas tampas
foram fechadas com parafuso e silicone, sendo que somente após é que foi montada
a estrutura de fibra de vidro por cima; QUE perguntado o que havia no interior do
tanque  no  momento  em  que  as  tampas  foram  lacradas  afirmou  que  os  tanques
estavam vazios;  QUE perguntado  como então teria sido possível acondicionar o
entorpecente que se encontra à vista na fl. 34 designada como folha de suporte V
relacionado  ao  processo  da  Polícia  Judiciária  –  Departamento  de  Investigação
Criminal do Mindelo, respondeu que nas fotos vista na fl. 30 dos Autos se vê três
tampas  no  chão  e  que  cada  uma  dessas  tampas  da  acesso  aos  tanques  em
questão; QUE se forem removidas, permite-se a entrada de uma pessoa em seu
interior já que os tanques possuem pelo menos 80cm de altura; QUE sabe disso
pelo fato de que durante as obras vários funcionários entraram nesse espaço
para  proceder a  reforma;  QUE perguntado  qual  o  grau  de  dificuldade  para  a
retirada das tampas a qual se referia às fls.  30 dos Autos respondeu que trata-se
apenas de retirar alguns parafusos, supondo que levaria mais ou menos 20 minutos;
QUE teria sido possível, também, desencaixar o tanque de água doce que foi
feito  no vão da cama suspendendo-o  cerca  de  70cm e  possibilitando operar
junto às tampas dos tanques;”; (grifamos)
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OTACIANO SANTOS FERREIRA (fls. 68/69): 
“QUE o depoente confirma que participou das obras que foram realizadas nessa
embarcação, tendo participado inicialmente na construção das estruturas que seriam
instaladas  na parte superior do cockpit,  que foi  montada dentro do galpão;  (…);
QUE perguntado se sabe que tipo de obra foi realizada no porão da embarcação
respondeu que foi realizada uma reforma completa desse local com a retirada
das anteparas estabilizadoras e das tampas, as quais foram recuperadas com
processo de limpeza, lixa e tinta;  QUE depois essas peças foram recolocadas no
interior do porão que também havia passado por reforma;  QUE não trabalhou no
interior  do  porão;  QUE no  entanto  em  uma  ocasião  em  que  a  embarcação  se
ausentou por umas duas semanas foi necessário promover uma limpeza no interior
do porão e como o depoente tem um porte físico apto a se movimentar no interior do
mesmo, foi solicitado que entrasse no porão e fizesse a limpeza; QUE nesta ocasião
pode  perceber  que o  porão  estava completamente  reformado,  limpo,  e  com suas
estruturas  em estado original  a exemplo das  anteparas que permaneciam com os
furos que lhe são característicos”; (grifamos)

JEAN NEVES CORREIA (fls. 71/72): 
“QUE no interior do porão foi feito procedimento de limpeza, lixa e aplicação de
verniz e tinta,  QUE também foi aplicado resina epoxi em locais que apresentavam
comprometimento  de  estrutura  como  furos  e  rachaduras;  QUE após  esse
procedimento as anteparas foram recolocadas no local e as tampas foram afixadas
novamente;  (…);  QUE perguntado  como  ficou  o  aspecto  das  anteparas  quando
foram reinstaladas respondeu que permaneceram com o seu formato original, que
consistem em uma chapa com vários furos, servindo para a passagem do combustível
e para impedir que o balanço do líquido dentro do compartimento afete o balanço da
embarcação;  QUE perguntado se havia muita dificuldade em remover as anteparas
após sua reinstalação, respondeu que não havia muita dificuldade pelo fato de que a
mesma  encontrava-se  presa  por  parafusos”;  QUE sabe  que  foi  solicitado  a
PHILIPPE a construção de tanques de água em um espaço disponível embaixo
do colchão das camas  laterais  e  em cima das tampas  do compartimento do
porão”; (grifamos)

CARLOS ALVES DE CERQUEIRA (fls. 74/75): 
“QUE já no final da obra FOX pediu para que PHILIPPE ajudasse a dar acabamento
em um compartimento existente no porão do barco;  QUE seu trabalho seria pintar
uma parte do interior desse compartimento; QUE tratava-se de um espaço existente
que encontrava-se com a face exterior já selada provavelmente com a utilização de
resina epoxi, que é um material comumente utilizado nesse tipo de reforma; (…);
QUE perguntado se era possível entrever se havia algo por trás do local que foi
pintado, o Depoente informou que o local encontrava-se totalmente fechado e
que inclusive não parecia ser oco já que no processo de pintura percebeu que a
parede estava bastante sólida;”. (grifamos)

A autoridade  policial,  no  relatório  conclusivo  do  inquérito  policial  (fl.  191),

resumiu o conteúdo dos aludidos depoimentos:
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Foi  explicado  que  a  parte  do  porão  da  embarcação  seria  um  vão  cujo
propósito  inicial  seria  armazenar  óleo  diesel.  Para  este  desiderato  deveria
obrigatoriamente  possuir  em  seu  interior  anteparas  perfuradas  que  limitariam  o
movimento lateral  do líquido,  em prol  da  estabilidade do barco,  sem diminuir  o
volume de combustível transportado.

O desenho constante à fl. 03 do apenso I traduz visualmente o que foi dito
nos depoimentos ora referidos. Ao analisar aquele desenho, vê-se em um primeiro
plano  (denominado  corte  A-A)  um  espaço  hachurado  com  a  legenda  “antepara
quebra onda”.  A droga foi encontrada exatamente no espaço existente entre as
anteparas e o costado da embarcação.” (grifamos)

Em acréscimo, cabe apontar o descompasso entre o valor pago pela reforma (R$

482.178,00 – Apenso I, fls. 08/09) e o valor de avaliação do veleiro à época em que chegou

no Brasil (U$$ 113.559,18 dólares americanos – Apenso II, fl. 64), fato que, inclusive, causou

estranheza  a  PIERRE  PRINGET,  proprietário  de  fato  da  MARINA OCEMA,  conforme

depoimento à fl. 65 do IPL, ao revelar que “não sabe exatamente o tipo de reforma que foi

feita no veleiro, uma vez que a responsável era a PP2, mas estranhou que uma embarcação

tão antiga, com um valor de mercado irrisório, recebesse manutenção cara” (grifamos).

Atente-se ainda ser inexplicável que a vinda da embarcação para o Brasil teria

tido  o  propósito  da  realização de  uma reforma,  consoante  apontado  no interrogatório  de

ROBERT, que disse ter sido contratado para tal serviço. Ora, considerando que a embarcação

já  chegou  no  Brasil  “em  péssimo  estado  de  conservação”  (depoimento  de  PHILIPPE

POUVREAU à fl. 46), seria bem mais razoável que a reforma do veleiro fosse realizada na

Europa ou em eventual outro local onde se encontrava. Também se revela sem explicação

racional o fato de se pagar pela reforma um montante superior ao próprio valor de mercado

do veleiro8, além dos gastos com os tripulantes, inclusive o pagamento de passagens aéreas. 

A única razão, clara e objetiva, para a reforma ter sido realizada no Brasil e com

custo exagerado em comparação com o valor do veleiro, é que a embarcação veio a esse país

com o objetivo  específico  de  ser  reformado para  posterior  acondicionamento  de droga  e

retorno à Europa, onde o entorpecente seria distribuído, de tudo ciente os acusados.

Concluídas as obras,  passou-se então à fase de acondicionamento da droga na

8 O valor do veleiro, convertido em R$ (reais) na cotação do dia 21.06.2016, data do orçamento inicial do custo da reforma
(fl. 7 do apenso I), equivale a R$ 384.863,41 (https://www.bcb.gov.br/conversao).
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embarcação para posterior transporte à Europa. Os elementos de informação indicam que a

droga  foi  introduzida  na  embarcação  no  Espírito  Santo,  pessoalmente  por  GEORGE

EDWARD SAUL,  considerando, especialmente que, quando do seu retorno a Salvador, o

acusado não mais permitiu o acesso de terceiros ao interior do veleiro. 

Nesse sentido, PHILIPPE POUVREAU relatou que, quando do retorno do veleiro

do Espírito Santo, GEORGE EDWARD SAUL passou a permanecer em tempo integral no

veleiro,  residindo na embarcação,  e passou a  “mexer  no interior do barco”,  “fazendo um

processo de laminação junto às anteparas laterais” (fl. 48).

De igual modo, OTACIANO SANTOS FERREIRA (fls. 68/69), JEAN NEVES

CORREIA (fls. 71/72) e CARLOS ALVES DE CERQUEIRA (fls. 74/75) disseram que, a

partir deste momento, GEORGE EDWARD SAUL passou a restringir o acesso de pessoas

apenas  ao  convés  da  embarcação,  proibindo  o  acesso  ao  interior  do  barco.  Além disso,

informaram que, ao amanhecer, eram comum encontrar materiais de trabalho como resina e

rolo,  indicando  que  havia  alguém  trabalhando  na  embarcação  no  período  noturno,

possivelmente, para finalizar o trabalho no local onde a droga estava acondicionada.

Ademais, da análise comparativa entre a embarcação antes da reforma e quando

se  encontrava  em  Natal/RN,  verifica-se  uma  notável  diferença  na  linha  d’água,  o  que

confirma que em Natal/RN o veleiro já estava carregado com a droga (fotos à fl. 8 do IPL). 

Cabe afirmar que as obras realizadas no veleiro com o fim de acondicionar a

droga no seu casco, através de compartimentos lacrados e de difícil acesso, foram feitas antes

da viagem do barco ao Espírito Santo9 e foram de “tamanha qualidade” que, mesmo realizada

fiscalização em Natal/RN, não se localizou o entorpecente. Confirmando tal anotação, vê-se

em matéria jornalística divulgada na internet sobre a apreensão em Cabo Verde10 (fls. 35/36),

que a droga estava escondida em um fundo selado com cimento, o que resultou em imensa

dificuldade para a retirada do entorpecente, que, segundo a notícia, demorou quase 24 horas.

Enfim, é possível concluir que os reparos que foram realizados no veleiro  Rich

9 PHILIPPE POUVREAU afirmou à fl. 48 que “a obra no interior da embarcação já havia sido finalizada”.
10 Fonte: https://www.santiagomagazine.cv/index.php/sociedade/426-tonelada-de-cocaina-em-sao-vicente-dois-suspeitos-
ficam-em-prisao-preventiva-os-outros-dois-sob-tir, acesso em 09/05/2019.
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Haverst visaram à construção de compartimentos específicos para o acondicionamento da

cocaína que foi apreendida em Cabo Verde. Para tanto, houve divisão de tarefas, sendo certo

que GEORGE EDWARD SAUL era o líder da associação, o “dono do barco” e responsável

direto pelo embarque da droga no Espírito Santo e seu acondicionamento quando o veleiro

voltou  para  Salvador/BA.  Já  os  acusados  ROBERT JAMES  DELBOS  e  MATTHEW

STEPHEN BOLTON foram responsáveis pelos contratos iniciais para reserva de vaga na

Marina e reforma da embarcação com a empresa PP2, cientes, assim, desde o início, de que

tais reformas visavam ao transporte internacional de droga do Brasil para Europa.

3. Conclusão e requerimentos

Assim agindo,  GEORGE EDWARD SAUL, ROBERT JAMES DELBOS e

MATTHEW STEPHEN BOLTON em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas,

desde a saída da Europa com chegada ao Brasil,  em junho de 2016, associaram-se, sob a

liderança  de  GEORGE  EDWARD  SAUL,  para  o  fim  de  praticar  o  crime  de  tráfico

internacional  de  drogas,  que  efetivamente  se  deu  através  do  transporte  de  mais  de  uma

tonelada de cocaína escondida sob o casco do veleiro RICH HARVEST, flagrado e apreendido

em São Vicente, Cabo Verde, em agosto de 2017.

A  materialidade  e  autoria  delitivas estão  demonstradas  pela  farta  prova

documental acostada ao IPL 1070/2017 e Apensos I, II e III, bem assim pelos depoimentos

das testemunhas (fls. 45/75, 102/103 e 140/142) e o interrogatório do denunciado ROBERT

JAMES DELBOS (fls. 151/153).

Nesses termos,  GEORGE EDWARD SAUL, ROBERT JAMES DELBOS e

MATTHEW STEPHEN BOLTON praticaram as condutas tipificadas no  artigo 33  , caput  ,  

(transporte da droga para Europa); no artigo 35 (associação para o fim de praticar tráfico de

drogas), c/c o art. 40, inciso I (transnacionalidade do delito), todos da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:
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a) o registro e recebimento da presente denúncia;

b) a notificação e citação dos denunciados para responderem à acusação (art. 55,

da Lei nº 11.343/06) e para se verem processar em Juízo, atentando-se para o seguinte:

i) ROBERT  JAMES  DELBOS:  a  ser  notificado/citado  no  Presídio  de

Salvador ou em eventual outro estabelecimento carcerário onde se encontre;

ii) GEORGE EDWARD  SAUL:  pede-se  sua  citação  por  edital  (art.  361,

CPP),  considerando  que  ele  se  encontra  foragido,  conforme  amplamente

demonstrado no processo nº 8896-31.2018.4.01.3300;

iii)  MATTHEW STEPHEN BOLTON: o MPF solicitou à representação da

Interpol na Bahia informações sobre a qualificação e endereço do denunciado

(fls. 197/198) e fornecerá os dados em breve a esse Juízo Federal.

c) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, qualificadas nos autos;

d) a condenação dos acusados, uma vez comprovada a culpabilidade.

Salvador, 13 de maio de 2019.

Ruy Nestor Bastos Mello

Procurador da República

Rol de Testemunhas:

1) *11

11 * Dados omitidos para fins de divulgação
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