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Prezado leitor,

Editorial

Esta edição da Revista Fato Típico descreve
a atuação do Ministério Público Federal em
Goiás no desbaratamento de uma das

maiores organizações criminosas do país. Trata-
se da organização comandada por Leonardo Dias
de Mendonça, que foi responsável por intenso
tráfico internacional de drogas. Fato alarmante é
que, mesmo preso, o narcotraficante continuou
coordenando um grande esquema de importação
e de distribuição de drogas. Como o direito penal
é a expressão de uma política criminal, a análise
desse caso, pela sua magnitude,
enseja uma importante reflexão
concernente ao enfrentamento ao
tráfico de drogas.

Nesse sentido, a solidez de alguns
grupos criminosos organizados
preocupa. A quadrilha chefiada por
Leonardo Dias de Mendonça tinha
expressiva força, constituída por
sua inegável organização. Entre
suas principais características
estavam o planejamento
empresarial, a conexão funcional
com agentes públicos e a
cooperação com outras
organizações criminosas. O poder
financeiro da quadrilha era
assustador, o que permitia o
refinanciamento da atividade criminosa e seu
consequente proveito econômico.

Em razão dos consideráveis rendimentos
financeiros, que geralmente são utilizados para
corroer as estruturas da Administração Pública,
os ordenamentos jurídicos nacional e internacional
objetivam retirar o principal incentivo do tráfico
de drogas, qual seja, o lucro. Como se sabe, o
tráfico internacional de drogas gera consideráveis
rendimentos financeiros e forma grandes fortunas.
Destarte, o enfrentamento ao tráfico ilícito só será
eficaz quando se conseguir inviabilizar
economicamente essa atividade criminosa.

Com efeito, a utilização de diversas medidas é
necessária, como o confisco, resultando na perda
de bens utilizados na perpetração do delito e de
bens provenientes de seu lucro. Ademais, o
emprego de instrumentos processuais adequados
é fundamental nesses casos. A não oponibilidade
de sigilo fiscal concomitante ao uso de técnicas
investigativas eficazes pode ser a única forma para
enfrentar satisfatoriamente o crime organizado.

Para tanto, calha asseverar a necessidade de
aprimoramento legislativo
pertinente às possibilidades
processuais existentes. Além da
interceptação telefônica e
telemática, ganha relevância o
uso de técnicas especiais de
investigação, como escuta
ambiental, ação controlada,
operação encoberta, colabora-
ção premiada, vigilância eletrô-
nica, proteção a testemunhas.
Sem embargo, a falta de
regulamentação técnica impede
a investigação de recorrer a
essas diligências. Por outro lado,
os órgãos de controle formal
carecem de investimentos em
recursos humanos e materiais, o
que daria maior qualidade à

persecução criminal.

Efetivamente, a sociedade precisa amadurecer a
repressão ao tráfico de drogas, que lesiona a saúde
pública, destrói famílias e fomenta a criminalidade
de rua. Voltar as baterias do Estado para o
combate às grandes organizações que vivem do
delito, especialmente anulando suas
movimentações financeiras, certamente é a
melhor solução para viabilizar o efetivo
enfrentamento à criminalidade.

Lucas Carvalho de Oliveira
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Julya SottoSálua Omais

Entrevista

Mestre em Ciências Penais pela
Universidade Federal de Goiás, Paulo
Augusto Moreira Lima é juiz federal

substituto da 11ª Vara Federal de Goiânia e
professor do curso jurídico Emagis. Ex-Delegado
de Polícia Federal. Foi aprovado também nos
concursos para Promotor de Justiça e Defensor
Público. Em seu gabinete, o magistrado recebeu
a equipe da revista Fato Típico. Na conversa, o
juiz falou sobre os principais problemas que
envolvem o sistema prisional brasileiro.

No Brasil, o que é mais difícil: prender os
acusados, condená-los ou mantê-los presos?
As dificuldades encontradas pelo Ministério
Público, pela Polícia e pela Justiça são praticamente
as mesmas, mas em momentos diferentes. Todos
temos várias reclamações a respeito da nossa
estrutura, das leis, do orçamento e da falta de
investimento e de capacitação. A investigação e
a prisão dos acusados são difíceis de serem feitas
porque esses criminosos acumularam um know-
how para praticar os crimes, o que vem nos
surpreendendo a cada dia. Depois, o desenrolar
do processo e a esperada sentença condenatória
encontram um ambiente jurídico extremamente
arcaico como o nosso, com uma série de
interpretações distorcidas a respeito das garantias
individuais e um sem-número de recursos.

Quais os fatores que mais dificultam a
investigação e a aplicação de pena em réus

que atuaram no tráfico internacional?
Um dos grandes problemas é a popularização da
interceptação telefônica. A divulgação realizada
pelos grandes telejornais trouxe um medo
generalizado entre os traficantes de serem
apanhados em diálogos telefônicos
comprometedores. Então, eles se utilizam cada vez
mais de linguagem cifrada, de MSN, de Skype e
de outras tecnologias. Além disso, as proporções
continentais do nosso país, as inúmeras estradas
e aeroportos clandestinos impedem que a polícia
faça um acompanhamento mais próximo deles,
até porque não tem efetivo para tal.

Quais as principais deficiências existentes no
sistema prisional brasileiro?
O sistema prisional brasileiro não tem nenhuma
eficiência, com raríssimas exceções. Tudo começa
com o tipo de edifícios que são planejados, que
têm capacidade para milhares de pessoas. Esse
sistema é completamente ultrapassado. Deve-se
buscar prédios menores, com capacidade para não
mais que 250 presos. Outro problema são os
agentes prisionais, que precisam ser mais bem
remunerados, em contrapartida a uma política
severa de punição para aqueles que fizerem o leva
e traz de celulares, drogas, armas e documentos
para presidiários.

O sistema penitenciário falha ao administrar
infiltração de aparelhos celulares?
A entrada dos celulares é facilitada pela própria
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estrutura carente do sistema prisional e pelo
número diminuto de agentes penitenciários para
cobrir a entrada numerosa de familiares. É
humanamente impossível que os agentes
procedam a uma busca adequada em tudo o que
entra no presídio. Isso sem contar que não contam
com equipamentos básicos, a exemplo de
detectores de metal e aparelhos de raios x. Além
disso, há também alguns maus agentes que utilizam
essa estrutura precária como desculpa para
justificar algumas falhas que venham a cometer.

O senhor acredita na efetiva ressocialização
dos presos?
Em relação aos líderes das organizações
criminosas, sinceramente não. Para estes urge um
tratamento mais severo. A experiência demonstra
que essas pessoas não abando-
nam a prática criminosa. Alguém
que se acostumou a ganhar
milhares de reais por semana não
quer trabalhar depois ganhando
um salário mínimo. Nesse caso,
o presídio deve ser usado para a
neutralização do criminoso
contumaz. Por isso, a legislação
não pode ser a mesma para o
criminoso ocasional e para o líder
da organização criminosa.

Qual a opinião do senhor
sobre a privacidade mínima a
que os presos têm direito?
Os direitos de intimidade devem
ser preservados. Mas eu entendo
que, conforme ocorre em países
como Estados Unidos e Itália, alguns presos têm
que ter isolamento total. Qualquer contato com o
mundo exterior deve ser filmado e gravado. Não
concordo, nesses casos, nem com o direito à visita
íntima, porque nessa visita o preso pode transmitir
planos criminosos para a companheira repassar
para seus comparsas que estejam em liberdade.

Mas isso teria que estar claro na legislação
penal  brasileira?
Sim, tem que ser aperfeiçoado. A Lei do Crime
Organizado (lei nº 9.034/95) é muito tímida para
vários desses assuntos.

Pela legislação, é proibida a prisão de
usuários de qualquer droga. O senhor
concorda com essa determinação?
O nosso sistema não tem uma separação por grau

de periculosidade e classificação de acordo com
o crime praticado. Então, se admitirmos a prisão
do usuário, ele será encarcerado com o traficante,
com o assaltante de banco. Daí, ele tende a ser
explorado e arregimentado por algumas facções
criminosas. Por outro lado, se tivéssemos espaços
adequados, poderíamos até admitir pelo menos
tratamento compulsório, o que a atual Lei de
Drogas não permite. Se o usuário quiser
descumprir todas as medidas impostas fica sujeito,
no máximo, a uma pena de multa.

O senhor concorda que o réu o qual comete
o tráfico privilegiado tenha pena restritiva de
direitos em vez de prisão?
Não concordo. Esse réu que comete tráfico
privilegiado, via de regra, é explorado pelo médio

traficante que, sabedor que o
transporte de grandes
quantidades de droga atrai
bastante a atenção das polícias e
pode resultar em apenações mais
altas, opta por fazer “tráfico-
formiga”, em quantidades
pequenas. Ao prevalecer esse
entendimento, nenhum traficante
que faz a venda para o
consumidor final vai portar nas
ruas mais que poucos gramas de
droga. A “mula” não vai sentir
tanto receio em ser presa ao se
deparar com o assédio de
traficantes. Então, eu entendo
que a pena restritiva é um
estímulo a essa prática, e os

traficantes agradecem.

O interessante é que, com o objetivo de
encontrar brechas nas leis para agirem, os
próprios criminosos se informam muito bem
sobre a legislação, não é?
Tão bem quanto nós. Na última operação que
julguei, por exemplo, eu recebi três petições
elaboradas por alguns presos com um alto grau
de perfeição técnica. O estilo de escrita era bem
técnico, com qualidade tão boa quanto a de
renomados advogados.

Analisar a quantidade e o tipo da droga
apreendida é o suficiente para aplicar a pena?
A Lei de Drogas prevê a aplicação de acordo com
vários traços: conduta, personalidade, questões
objetivas e subjetivas. Mas a preponderância é
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organização
criminosa



Fato Típico -  Goiânia, ano III, n° 7, abr/jun 2011

6

O Congresso “Liberalismo, Comunitarismo e Garantismo Penal Integral: perspectivas contemporâneas”
aconteceu no auditório da Procuradoria da República em Goiás.

da quantidade e da qualidade da droga. Eu entendo
que esse padrão é até razoável. A nossa
problemática com as drogas é muito mais ampla
que eventuais falhas na legislação. Exemplo disso,
tem que ser redefinida nossa política internacional
em relação à Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai,
principais exportadores de droga para o Brasil.
Sinceramente, não vejo propostas de  sanções ou
qualquer pressão nesse sentido, apesar da nossa
pseudo-condição de país líder da América do Sul.
Temos uma fronteira seca com mais de 17 mil
quilômetros, em sua maior parte sem fiscalização.

O embate diplomático que essas sanções
causariam não seria bem mais prejudicial do
que a falta de repressão?
Então como ninguém quer discutir isso da maneira
como deve ser feita, os traficantes continuam
produzindo; as pessoas con-
tinuam consumindo; e a Polícia,
o Ministério Público e os juízes
se desdobram para prender
menos de 1% da droga que
corre no mundo. É o mesmo
raciocínio que se faz em relação
aos paraísos fiscais. Poucos
tributos, contas numeradas ou
em nome de empresas de
fachada, nenhuma fiscalização.
A quem estes países servem?

A legalização resolveria
parte do problema?
O tráfico é uma questão
interminável. Se houver a
legalização do uso das drogas,
quem vai passar a ser alvo dos traficantes? Os
menores de idade, que não podem comprar. Ou
se vai para uma nova substância ou se vai para
um público que não pode adquirir aquela
substância. O proibido é inerente à sociedade.
Você fecha uma porta e abrem outra.

O senhor defende a criação de presídios com
alas específicas?
Alas específicas; presídios menores; agentes
penitenciários mais bem pagos, estimulados e
melhor vigiados; aparelhos de raios x nos
presídios; e bloqueadores de sinais de celulares.
Tudo isso precisa ser feito. E eu não observo
investimentos no sistema penitenciário conforme
o que seria adequado.

Em relação ao Brasil, qual a posição do estado

de Goiás na rota internacional do tráfico
de drogas?
Goiás tem uma posição importante, pois está
situado justamente entre São Paulo (que é o
principal destino final ou a última porta até a saída
para a Europa) e as fronteiras com Bolívia e
Paraguai – que são as maiores portas de entrada
de drogas no Brasil. Dessa forma, o estado é
utilizado como entreposto de drogas ou mesmo
como destino final. Além disso, temos grandes
fazendas. Por esses fatores, é necessária atenção
especial a esse fator.

A Lei do Crime Organizado prevê a
possibilidade de infiltração de agente nas
organizações criminosas mediante prévia
autorização judicial. Quais são os pontos
positivos e negativos dessa medida?

Essa lei precisa ser mudada,
pois não adianta prever a
infiltração se não houver
garantias àquele policial que vai
participar da medida. Quais
atos ele poderia praticar? Ele
poderia praticar algum ato
criminoso? Há a previsão de
alguma aposentadoria especial,
remoção para outro estado ou
mudança de identidade?
Imagine um policial civil de um
estado pequeno que participa
de uma infiltração. O que ele
vai fazer depois disso? Ele
poderá ser removido, será
aposentado, ganhará uma

pensão? Ou vai ficar lá, aguardando a retaliação
do crime contra ele? O Estado não pode colocar
seu policial em risco. Essa infiltração sem
regulamentação é um faz-de-conta.

Quais medidas devem ser tomadas para
combater eficientemente o narcotráfico?
A prevenção é o básico. A demanda de drogas
vem sendo crescente a cada ano. Isso alimenta o
tráfico. Mas não adianta trabalhar só na questão
da prevenção se a repressão for deficiente. Não
podemos ser simplistas e dizer que uma é mais
importante que a outra. As duas frentes são
importantes e têm que ser igualmente trabalhadas.

Leia na internet a íntegra desta entrevista
no site www.prgo.mpf.gov.br/fato_tipico
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Um roteiro digno do cinema de Francis Ford
Coppola: de dentro do presídio, um detento
comanda uma das maiores quadrilhas

especializadas em tráfico internacional de drogas
do Brasil. Com maestria, o presidiário supera
forças policiais e consegue administrar uma equipe
formada por 35 pessoas, todas elas organizadas
em um esquema que trazia cocaína da Colômbia
e da Bolívia e a revendia para outros países e
estados brasileiros. Entretanto, o que parece ser
ficção não é. Ao longo de quatro anos, essa
organização, de fato, existiu e, após anos de
investigação, foi desmantelada em uma operação
conjunta do Ministério Público Federal em Goiás
(MPF/GO) e da Polícia Federal (PF).

Leonardo Dias de Mendonça é o personagem
principal dessa história real. De meados de 2006
até outubro de 2009, ele – que estava preso no
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO)
– comandou essa associação para o tráfico de
drogas. Denunciada pelo MPF/GO em dezembro
de 2009, a quadrilha foi condenada pela Justiça
Federal em 29 de julho de 2010.

Como Leonardo Dias conseguiu comandar essa
“macro-organização” criminosa? Como agia cada
um dos envolvidos nesse esquema? Quais
elementos foram necessários para derrubar essa
organização? Por que o estado de Goiás foi o
palco onde atuou um dos maiores narcotraficantes
do país? As respostas a estas questões passam
por um processo judicial de mais de 520 páginas
que levou três anos para ser concluído.

O desbaratamento desse esquema só foi possível
devido à utilização de técnicas especiais de
investigação autorizadas pelo juízo da 11ª Vara
Federal. A partir daí, o MPF/GO pôde reunir
elementos que comprovaram a atuação desse
grupo criminoso que agiu no estado de Goiás.

Um dos fatores que mais contribuiu para facilitar
a ação dessa quadrilha foi o uso de aparelhos

celulares dentro do presídio. Segundo as
investigações, em apenas 3 anos – enquanto
estava detido na Penitenciária Estadual Odenir
Guimarães –, Leonardo Dias de Mendonça trocou
de celulares por, pelo menos, 50 vezes. Tal medida
era adotada com o objetivo de despistar o trabalho
policial. Além disso, os presos chegaram a utilizar
telefones públicos instalados no próprio presídio.

Outro aspecto que viabilizou o empreendimento
de tal esquema criminoso foi a relação estabelecida
entre determinados detentos com alguns agentes
penitenciários do Complexo Prisional de Aparecida
de Goiânia. “A organização criminosa somente
conseguiu manter tal logística de comunicação
infiltrando-se, de forma estável, na administração
carcerária goiana”, explica a peça acusatória.

Segundo os procuradores da República, Leonardo
Dias e outros três presos obtinham facilidades
“incomuns” na manutenção de diálogos com
pessoas externas à prisão. Essa relação só foi
possível porque os presos do regime fechado
obtiveram o apoio de um dos agentes de segurança
prisional do Complexo. Mádson Machado
Milhomen, que era diretor da penitenciária, permitiu
que Leonardo Dias e demais presos executassem,
dentro do presídio, uma espécie de “empresa de
call center”. Além disso, Mádson Machado
repassava cartas com orientações e estratégias
de ação a outros membros da organização.

Um outro grupo que também atuava no tráfico
internacional de drogas se associou ao bando de
Leonardo Dias. A quadrilha chefiada por Emílio
Teixeira Campos mantinha contato com o grupo
formado por Leonardo Dias. Ambos atuavam, nas
negociações do tráfico, lavando dinheiro e
conferindo apoio logístico a membros da outra
quadrilha. Por suas atuações, Emílio Teixeira veio
a se tornar um “megatraficante”, maior, inclusive,
que o próprio Leonardo Dias.

Para manter um esquema criminoso tão complexo
e tão duradouro, todos os envolvidos
desenvolveram técnicas de “contra-inteligência”.
Nas conversas que mantinham com pessoas de
fora do presídio, os detentos utilizavam uma
linguagem cifrada. Nos áudios gravados, é possível
encontrar uma série de termos metafóricos (para
referir-se à cocaína, falavam “motores”,
“bezerros”, “cacau”, “cadeiras”, “queijos” etc.).
Nos diálogos, os membros tomavam o cuidado de
resguardar contatos pessoais e detalhes decisivos

Capa
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de uma determinada operação de tráfico.

Apesar disso, foram realizadas pequenas
apreensões de cocaína importada e transportada
pela associação. Entretanto, a maior parte dos
grandes carregamentos não foi flagrada pelos
órgãos de persecução criminal. Ao longo de três
anos, a quadrilha de Leonardo Dias de Mendonça
traficou cerca de 360 quilos de cocaína.

Depois do trabalho de investigação, coube ao MPF/
GO elaborar as denúncias e encaminhá-las à
Justiça. As peças acusatórias explicam,
detalhadamente, como agiam cada um dos
envolvidos no esquema criminoso deflagrado pela
intitulada Operação Pérola.

Diante da complexidade do caso – que se
diferenciou de qualquer outro esquema que já
houvera existido em Goiás –, a aplicação da lei
aos fatos exigiu da Justiça Federal uma análise
criteriosa sobre as ações de todos os membros
desse “macrocrime”. “A denúncia descreveu
suficientemente e de forma individualizada os fatos
atribuídos a cada um dos acusados, possibilitando-
lhes claramente a compreensão dos contextos
fático-delituosos”, explica a sentença.

A decisão judicial considerou, na dosimetria das
penas, uma série de fatores, entre eles:
culpabilidade, antecedentes criminais,
personalidade do réu, conduta social, motivos do
crime e circunstâncias. Por isso, há uma notável
diferença nas penas aplicadas aos membros do
esquema criminoso. Leonardo Dias de Mendonça,
por exemplo, foi sentenciado em 8 anos e 2 meses
de prisão em regime fechado, ao passo que a
maioria dos outros envolvidos, em 4 a 5 anos de
detenção. Leonardo Dias cumpre pena no presídio
de segurança máxima de Catanduvas (PR).

O ex-diretor do Complexo Prisional de Aparecida
de Goiânia Mádson Machado Milhomen foi
condenado a 4 anos e 6 meses em regime
semiaberto. A maior pena foi aplicada a Emílio
Teixeira Campos. Sua pena foi de 18 anos e 6
meses de prisão em regime fechado. Até hoje, 16
pessoas foram condenadas.

O crime de associação para o tráfico está previsto
no artigo 35 da Lei 11.343/2006. A configuração
do tipo penal exige a finalidade voltada para o
cometimento dos crimes descritos nos artigos 33,
caput e §1º, e 34 – ambos da Lei de Drogas. Além
disso, exige ainda a estabilidade e a permanência

do vínculo entre os participantes do esquema criminoso –
situações presentes nesse caso.

Com o objetivo de controlar e reprimir o crescimento do
crime organizado, a comunidade internacional estabeleceu
a Convenção de Palermo. Esse modelo foi adotado no Brasil
pelo Decreto 5.015/2004, que deve ser lido em conjunto
com a Lei 9.034/1995. Em virtude desse instrumento
normativo, para julgar as quadrilhas que foram deflagradas
na Operação Pérola, a Justiça observou os traços
delineadores estipulados no referido decreto.

Além da visível fragilidade do sistema penitenciário goiano
– que viabilizou e, literalmente, permitiu a conduta dos
criminosos –, o esquema coordenado por Leonardo Dias de
Mendonça foi facilitado ainda pela localização de Goiás no
território nacional. Devido à sua posição geográfica, o estado
de Goiás funcionou como um ponto estratégico no tráfico
internacional de drogas. Por estar localizado entre São Paulo
e as fronteiras terrestres com Bolívia e Paraguai, Goiás foi
utilizado como entreposto nas rotas do narcotráfico.

Modus operandi complexo, linguagens cifradas, muitas
pessoas envolvidas no crime, corrupção por parte de agentes
penitenciários, sistema prisional deficiente, localização

Processo 14319-32.2010.4.01.3500 JF/GO
Condenações em Regime Fechado)
13. Emílio Teixeira Campos – 18 anos e 6 meses

Processo 14319-32.2010.4.01.3500 JF/GO
(Condenações em Regime Fechado):

Emílio Teixeira Campos – 18 anos e 6 meses
Marcelo Santos Sarruf – 7 anos e 7 meses

Ronaldo Ferreira de Melo – 12 anos e 10 meses
Wanderson Campos Silva – 5 anos e 10 meses

Sentenças
Processo 0015131-74.2010.4.01.3500 JF/GO

(Condenações em Regime Fechado):
Leonardo Dias de Mendonça – 8 anos e 2 meses

Weyvel Zanelli da Silva – 4 anos e 4 meses
João Daniel Alves Rabelo – 4 anos e 1 mês

Clodoaldo Antônio Felipe – 5 anos e 3 meses
Róbson Rangel – 4 anos e 1 mês

João Luís Diógenes Freitas – 4 anos e 8 meses
Wagner Luís Bernardes de Freitas – 4 anos e 8 meses

Waldirene Watt Alves da Silva – 3 anos e 6 meses
Mazolene Alves dos Santos – 4 anos e 4 meses

Glékson André dos Santos – 4 anos e 1 mês
Wogno Aparecido Vitor Martins – 7 anos e 9 meses
Mádson Machado Milhomem – 4 anos e 6 meses

(em regime semiaberto)
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estratégica do estado de Goiás na rota do crime.
Os motivos que tornaram a quadrilha coordenada
por Leonardo Dias de Mendonça uma das maiores
já instaladas em Goiás são muitos. E, apesar de
todos esses fatores, as ações do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal garantiram o
desmantelamento efetivo do grupo.

Modus Operandi
O assombro desse caso revela quão qualificado é o
crime organizado no Brasil. Para desmantelar essa
rede criminosa, foi necessário o uso de técnicas de
investigação apuradas, além de uma estratégia
coerente do MPF/GO para denunciar os 35
envolvidos presos na denominada Operação Pérola,
deflagrada em outubro de 2009. O trabalho dos
procuradores do Núcleo de Persecução Criminal
teve que se dividir em duas peças acusatórias.  A
primeira, com 70 páginas, denuncia o grupo liderado
por Leonardo Dias de Mendonça (13 pessoas),
enquanto que a segunda aponta o grupo de Emílio
Teixeira Campos (22 pessoas).

Como em toda associação criminosa, havia divisão
de trabalho e compartimentação de informações em
estrutura hierarquizada. Assim, é perfeitamente
possível afirmar que o comando das operações
ficava a cargo dos traficantes encarcerados, ao
passo que aos demais denunciados restavam o
cumprimento de ordens e a execução de tarefas
determinadas pelos líderes.

As grades do Complexo Penitenciário de Aparecida
de Goiânia não impediram a entrada de celulares;
os muros e as paredes não separaram o “megatraficante”
Leonardo Dias de Mendonça dos companheiros que estavam
em liberdade e da organização criminosa que comandava.
A conivência de agentes prisionais foi fundamental para
driblar o isolamento das celas e propiciar o contato com o
mundo externo. Entretanto, o trabalho do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal, devidamente reconhecido pela
Justiça Federal, pôs fim à atuação do bando.

O grupo associado para o tráfico internacional e
interestadual de cocaína começou a ser desbaratado em
outubro de 2006. Junto com os comparsas Robson Rangel,
Clodoaldo Felipe e Mazolene Alves, Leonardo Dias
comandava a importação e a distribuição de grandes
quantidades de droga provenientes da Colômbia e da Bolívia.

Encarcerado, o “megatraficante”  valia-se dos demais
acusados, especialmente dos advogados Wogno Vítor e
Weyvel Zanelli, do comerciante  João Daniel Rabelo e de
sua esposa, Waldirene Watt, de João Luís, de Wagner Luis
Bernardes de Freitas, de Glékson Santos, de Alber Tolosa e

do então diretor da Penitenciária Odenir
Guimarães, Mádson Machado Milhomen, para
continuar no controle do esquema de tráfico
internacional e interestadual de entorpecente.

A logística de comunicação só pôde ser mantida
por causa da infiltração, de forma estável, na
administração carcerária de Goiás. De acordo
com os procuradores da República, “a quadrilha
explorou as mazelas do falido sistema prisional
goiano. Enquanto os presos do regime fechado
faziam uso de telefones, Clodoaldo Felipe, preso
do regime semiaberto, tinha ampla liberdade para
passear pelo país e continuar suas atividades no
tráfico de drogas.”

O uso da linguagem cifrada não impediu que a
Polícia Federal apreendesse pequenas
quantidades de  cocaína importadas e
transportadas pela associação, mas evitou que a
maior parte dos grandes carregamentos fosse

Europa

Colômbia

Suriname
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Bolívia

Venezuela

Da Venezuela, a cocaína entrava no Brasil por terra até Manaus ou
Boa Vista e, a partir daí, a droga era distribuída para outros pontos

Das regiões produtoras da Colômbia, a cocaína era enviada para
o Suriname em pequenos aviões, e de lá, para os estados do Pará,
Tocantins ou Goiás (rota Suri-Cartel).

A partir de 2007, utilizando transporte aéreo, a quadrilha passou a
traficar cocaína direto da Bolívia para Goiás. No Brasil, a cocaína
era distribuída para diversos estados.

A Rota do Tráfico

Brasil
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flagrada pelos órgãos de persecução. Porém,
detalhes decisivos das operações de tráfico eram
repassados apenas pessoalmente. Leonardo Dias,
Robson Rangel e Clodoaldo Felipe tinham como
principais contatos pessoais o comerciante João
Daniel Rabelo e o advogado Weyvel Zanelli, que
se dirigiam até o Núcleo de Custódia de Aparecida
de Goiânia e levavam ordens dos traficantes
presos aos demais membros da organização, tanto
aos financiadores do esquema quanto aos
receptadores da droga.

Rota do tráfico
O traficante Leonardo Dias de Mendonça montou
um articulado esquema para  importar cocaína de
nações vizinhas e distribuí-la em diversos estados
brasileiros, além de exportá-
la para a Europa e para os
Estados Unidos.  A ação da
organização criminosa
consistia, primeiramente, em
importar para o território
nacional grandes quantidades
de cocaína da Colômbia ou da
Bolívia. A droga era
transportada em pequenos
aviões diretamente das
regiões produtoras para o
Brasil. Dois eixos geográficos
eram usados para a
importação: das regiões
produtoras da Colômbia para
o Suriname e do Suriname
para os estados do Pará,
Tocantins ou Goiás.

Durante um longo período, a
organização criminosa operou
somente na rota Colômbia-Suriname, conhecida
como Suri-Cartel, na qual a cocaína colombiana é
paga via contrabando de armas (com a principal
finalidade de abastecer o grupo armado Forças
Armadas e Revolucionárias da Colômbia – Farc).
A Venezuela também chegou a ser utilizada como
escala. Nesse caso, a quadrilha trazia a cocaína,
por via terrestre, até Manaus ou Boa Vista e
distribuía a droga para outros pontos do Brasil por
via aérea.

Em um segundo momento (entre agosto de 2007
e outubro de 2009), a quadrilha passou a traficar
quase que exclusivamente cocaína da Bolívia, de
qualidade e de preço inferiores. O tráfico pela rota
boliviana utilizava-se do transporte aéreo

diretamente para Goiás, principalmente pela
questão da proximidade territorial.

Para realizar as importações, Leonardo Dias de
Mendonça manteve, durante o ano de 2006, o
comparsa Wogno Vítor, na Colômbia, para servir
como garantia pessoal de que a droga seria paga,
além de tratar pessoalmente dos detalhes para o
transporte da cocaína. Por trás das grades, os
traficantes Leonardo Dias e Róbson Rangel
comandavam, via telefone, a negociação de
entorpecente, combinando inclusive preços,
quantidade e forma de pagamento.

João Daniel Rabelo, Weyvel Zanelli e João Luís
Freitas eram utilizados por Leonardo Dias de

Mendonça para a realização
de contatos com os
receptadores da droga, na
obtenção de valores e de
garantias para a importação
ilícita. Com a droga em mãos,
iniciava-se uma segunda e
rápida etapa: a venda do
entorpecente para um
receptador já contratado.
Assim, a quadrilha recebia o
mais rápido possível o lucro
dos negócios. Essa era a
estratégia usada para diminuir
os riscos de serem flagrados
pela polícia ou de precisarem
armazenar a droga no
território nacional.

De acordo com o processo, o
grupo pretendia ainda fazer do
Brasil e do Suriname apenas

uma escala logística para o transporte da cocaína,
que seria encaminhada diretamente para a Europa.
No segundo semestre de 2007, a quadrilha passou
a contatar traficantes bolivianos ou brasileiros
radicados na Bolívia, como Robin Rosales,
Romilton Queiroz, Ademir de Almeida Amadeu e
Ecival de Pádua Santomé.

Nessa logística, Leonardo Dias de Mendonça,
Mazolene Alves e Clodoaldo Felipe negociavam
diretamente  a quantidade e o preço da cocaína e
valiam-se dos serviços de Weyvel Zanelli, de João
Daniel, de Glékson Santos e de Alber Tolosa, para
buscarem a droga e entregarem em Goiânia e
adjacências. Wogno e João Luís também
distribuíram entorpecente da Bolívia no Brasil.

A fragilidade do
sistema

penitenciário
goiano e a

localização de
Goiás no país
viabilizaram o

esquema criminoso
comandado por
Leonardo Dias
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Entrevista

Ao iniciar o comércio de drogas, um indivíduo
vai, aos poucos,  tornando-se cada vez
mais frio e insensível ao sofrimento do

usuário, do dependente e de seus familiares. É
assim que a psiquiatria forense descreve a conduta
do grande traficante. Para conhecer a mente e as
motivações de quem ganha a vida trilhando as rotas
do tráfico, a equipe da Fato Típico conversou com
o psiquiatra Renato Posterli. Professor de
Medicina Legal e Psiquiatria Forense na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás,
Posterli tem  várias obras publicadas, entre elas,
“Aspectos da psicopatologia forense aplicada”.

Quais os principais fatores sociais e
psicológicos/psiquiátricos que impulsionam
um indivíduo a se tonar um grande traficante?
De um modo geral, um grande traficante
caracteriza-se por transtorno de personalidade
antissocial, que não é doença. De uma maneira
mais simplista, é personalidade psicopática, o
clássico psicopata. Não é por fator social que tal

indivíduo é impulsionado para esse tipo de crime.
Ser psicopata é de sua constituição, ou seja, nada
de ambiental influindo. Essa grave alteração de
conduta é incorrigível, não tem tratamento, pois
não é doença. O grande traficante sempre faz com
que os outros sofram e é egossintônico, isto é,
harmonizado, sintonizado tão-somente consigo
mesmo. Ele é personalidade psicopática fria de
ânimo, amoral, aética, perversa, desalmada, capaz
de, se preciso for, matar sem ser atingido
emocionalmente e sem ter remorso, desde que
matar seja-lhe vantajoso. Pelo seu comportamento,
o traficante é  personalidade anormal, porém não
é doente mental. Ele tem conhecimento do certo
e do errado, mas não vivencia emocionalmente
esse certo e esse errado. Apresenta mímica de
emoção, ou seja, não tem o acompanhamento
fisiológico com reação mímica verdadeira, típica
de quando vivenciamos emoções que tocam nosso
suceder interno. Chama-se isso muro ilegítimo de
expressão, pois é frio de ânimo. Pode até ser que
um grande traficante mostre-se, na prisão,
aparentemente polido, cordato, educado, sem
cometer infrações e respeitoso das formalidades,
dos funcionários e das autoridades. Isso é o que
se chama formação reativa: desenvolvimento de
traços psicológicos exatamente o oposto do que
se é na realidade.

Que mudanças podem ser verificadas nas
atitudes de quem passa a vender drogas?
Quem passa a comercializar drogas vai, aos
poucos, tornando-se cada vez mais frio de ânimo
e insensível ao sofrimento do usuário, do
dependente e de seus familiares. Costuma, de
modo espúrio, escuso, “prosperar” e, visando ao
lucro, rege-se tão-só pela “intenção lucrativa”,
pelos ganhos. Não raro, além de vender e de
comprar, pode até roubar e mesmo matar,
sequestrar, para satisfazer o desejo de lucro, de
ganho perverso. Bem se sabe, tristemente, que as
drogas constituem verdadeira pandemia que varre
o mundo da juventude. E assim, o traficante faz
fortuna à custa da desgraça e do sofrimento
alheios. Por isso mesmo, é desprovido de
sentimentos superiores como o dó, a compaixão,
a honestidade, o remorso, a consciência moral,
pois, o traficante é “disposicionalmente” frio de
ânimo, aético, perverso, desalmado.

Como o senhor analisa a situação de famílias
que mudam totalmente o estilo de vida,
adquirindo  bens materiais, com os recursos

Mentes
 perigosas

Mentes
 perigosas

Renato PosterliRenato Posterli
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Janice Agostinho Barreto Ascari. Procuradora Regional da
República. Mestre em Direito, especialista em Mercado

Financeiro e de Capitais. É membro da Academia
Brasileira de Direito Criminal.

do tráfico? Nesses casos, os traficantes são
reforçados a continuar na criminalidade?
Com os recursos do tráfico, esse condutopata, que
obviamente visa ao lucro, vende a droga, e com o
arrecadado, ou empata em mais droga para vender
e aumentar o capital, ou empata em outra área
que supõe bom negócio, até mesmo como fachada.
Nesse âmbito, pode adquirir casas, carros e outros
bens materiais, propiciando um estilo de vida
diferenciado para a família e para si mesmo.
Família essa que não há por onde escapar, pois é
satélite girando em torno de conduta antissocial
do genitor. É este o centro das provisões e os
familiares o epicentro da
espúria conduta. Ora, se seu
gesto “pseudoprofissional” vai
dando certo, a par de aparente,
de novo e de promissor estilo
de vida, inclusive à família, os
traficantes são, comportamen-
talmente, reforçados a
prosseguir na criminalidade,
pois essa mudança plena de
estilo de vida é o elemento
reforçador positivo à cri-
minogênese. Daí, a neces-
sidade de rigor na execução
das penas, bem  como a
atualização delas e, por
conseguinte, ausência de
laxismo ou de leniência da lei
penal brasileira.

O trabalho com o tráfico de
drogas pode fazer que o
criminoso acredite que é
um empresário como
qualquer outro?
Pode sim comportar-se como
se fosse empresário. É um “como se”. Trata-se,
pois, de um comércio ilícito, de mercancia escusa.
Assim sendo, é como se fosse “firma”, de mentira,
inautêntica, já que não tem o respaldo dos
requisitos que a classifiquem como aberta, de
capital fechado ou então pública. Existe,
perniciosamente, de fato e não de direito, como
se “empresa” fosse. Daí o modo de se conduzir
sempre à marginalidade, pois a motivação é a
satisfação plena do desejo lucrativo seja como for,
mesmo que isso envolva, nos casos mais radicais,
tortura, sequestro, assassinato. Há no caso, na
subcultura do crime, uma identificação como

“empresário”, com um arremedo de empresário,
sem limite, sem barreira, sem fronteira, como tudo
no mundo psicopático. E isso, do ponto de vista
fenomenológico, não é explicável e, sim,
compreensível psicologicamente, claro que
inaceitável. Haja vista, Fernandinho Beira-Mar
que mesmo preso em cadeias de “segurança
máxima”, desembolsa, no total, coisa de um milhão
de reais, em compra de maconha e cocaína do
Paraguai, e embolsa, tranquilamente, sem ônus
previstos em lei, outros dois milhões e meio de
reais, mensalmente. Que ou quantos empresários,
em nossos dias, embolsam todos os meses,

seguramente, dois milhões  e
meio de reais? Como tal não
conta com respaldo jurídico,
trabalhista e de receita
empresarial que a lei prevê e
disciplina. Por isso mesmo, os
negócios soem ser, no caso de
Beira-Mar, a “pulso-de-
ferro”: ninguém ousa
trapacear. É uma persona-
lidade, no seu modo de agir,
no seu caráter, que é a
expressão social e volitiva da
pessoa, proativa à sua
maneira, incisiva,  inflexível,
implacável. Em síntese, vê-se
que um grande traficante
cerca-se de cuidados tais por
saber que não é um
“empresário” como outro
qualquer, justamente por
perpetrar e para perpetuar
seus negócios de natureza
malsã. Entende e se
determina de acordo com
esse entendimento, qual seja,

o do fato ilícito, quando na verdade,  do ponto de
vista comportamental e moral, há exigibilidade de
conduta diversa. Tem sua libertas intellectus,
libertas judicii de acordo com sua libertas
propositi, libertas consilii. Sente-se “empresário”
no âmbito lucrativo, apesar de convicto da ilicitude.
Já um verdadeiro empresário não age, obviamente,
como um grande traficante em relação aos
cuidados referidos, pois disso não necessita, uma
vez que tem a estrutura e o respaldo que a lei
prevê e disciplina. Assemelha, sim, quanto à
obtenção de lucro, que é fato-objeto de toda
empresa, mas distancia no modo de consegui-lo.

Os instrumentos de
educação de massa

só oferecem ao
jovem ou modelos

inautênticos de
existência ou

padrões
caricaturescos que

transformam os mais
puros valores
exigidos pela
juventude em

simples objeto de
consumo
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“Os administradores da
Avestruz Master tentavam, de

todas as formas, burlar e escapar
da fiscalização da CVM”Lamentavelmente, nos dias atuais, a notícia
de apreensão de grande quantidade de
droga não se mostra grande novidade. O

Brasil é rota para a promoção do tráfico
internacional de drogas, sobretudo, provenientes
de países vizinhos.

Nesse cenário, as apreensões, no total de mais de
trezentos quilos de cloridrato de cocaína, ao longo
das investigações, que ficaram conhecidas como
Operação Pérola e que redundaram no
oferecimento de ações penais por tráfico e por
associação para o tráfico internacional de drogas,
julgadas procedentes em sua maior extensão, não
tornam o caso particularmente relevante.

Os aspectos que despertam maior interesse e que
justificam as presentes reflexões são os seguintes:
o contexto em que os crimes foram perpetrados e
as investigações iniciadas; o uso de avançadas
técnicas de “contrainteligência” por uma das
associações investigadas; a natureza horizontal da
outra associação condenada e a adoção de
técnicas especiais de investigação.

As apurações tiveram início quando se teve
notícia de que L.D.M., traficante anteriormente
condenado em ação penal movida pelo Ministério
Público Federal e então preso na Penitenciária
Odenir Guimarães, vinha mantendo suas
atividades de tráfico, mesmo custodiado. Pelos
terminais telefônicos utilizados, coincidentes, em
parte, com alguns dos telefones monitorados na
investigação anterior em que dito traficante foi
preso, a probabilidade de que a notícia fosse
verdadeira era grande. Considerando-se que o
monitoramento telefônico seria medida invasiva,
optou-se pela checagem dos terminais telefônicos

Um grande traficante comporta-se então “como
se” e, por isso mesmo, cerca-se de cuidados.

O senhor acredita que atuação das escolas,
das famílias e até mesmo de movimentos
religiosos é importante para coibir a entrada
de jovens para a criminalidade?
Sim, isso faz pleno sentido. Por isso mesmo, a
sociedade há de ter participação no enfrentamento
ao tráfico, por meio, por exemplo, das escolas,
das próprias famílias e do importante e
indispensável substrato religioso. O que temos
ganhado em comodidade externa, havemos, em
contrapartida, perdido no aprimoramento anímico,
espiritual. A meta da escola é o preparo do aluno
para viver e conviver neste mundo em que é
gritante a falta de humanidade e do binômio ético-
moral. É a educação que deve mostrar ao jovem
que a Moral não é um código de proibições e,
sim, uma doutrina para tornar os homens
melhores. No âmbito culturalista, deve colocar o
jovem em contato com os grandes espíritos da
humanidade, com as pessoas veneráveis de sua
comunidade, que personificam os valores
substanciais da existência, para com eles
identificar-se e introjetar valores autênticos, ou
seja, incorporá-los no seu âmago. Os instrumentos
de educação de massa como cinema, rádio, jornal,
teatro e televisão só oferecem ao jovem ou
modelos inautênticos de existência ou padrões
caricaturescos que transformam os mais puros
valores exigidos pela juventude em simples objeto
de consumo. Diante do trinômio “escola-família-
religião”, dentro de uma visão culturalista para a
interpretação desse gravíssimo fenômeno social
das drogas, é preciso considerar a psicologia do
jovem; a circunstância do mundo atual; a educação
para que não descuide da formação da
personalidade do jovem; os modos inadequados
de o jovem procurar resolver seus problemas e
conflitos; a estrutura familiar como “célula-máter”
da sociedade, essa casa grande da família enorme;
atenção à política de saúde pública com
participação efetiva do Estado, que tem deixado
muito a desejar; o substrato religioso, pois a
verdadeira religião orienta, edifica, transcende.

Leia na internet as edições anteriores da
revista Fato Típico no site

www.prgo.mpf.gov.br/fato_tipico
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Por Marcelo Ribeiro de Oliveira*
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NOTÍCIAS
utilizados nas imediações da penitenciária, tendo
sido confirmada a utilização dos números
anteriormente conhecidos e de diversos contatos,
muitos com outros terminais em Portugal e,
principalmente, no Suriname.

Com essa base indiciária, iniciou-se, após o devido
pedido em juízo, a realização de escutas
telefônicas. Com elas, confirmou-se a intensa
negociação de drogas, em particular, cocaína,
sendo que L.D.M. contatava tanto fornecedores
colombianos quanto intermediários no Suriname.
O destino da droga, em regra, era a Europa.

O que mais chamou a atenção e que pode também
ser comprovado foi a presença de advogados,
notadamente um, W.Z.S., realizando a função de
pombo correio, inclusive, para
a entrega de chips para
aparelhos de telefonia móvel,
de baterias e de novos
aparelhos e, principalmente, a
absoluta conivência da direção
do presídio à época das
apurações, tendo sido
interceptado áudio em que há
expresso pedido de uma
vantagem por parte do então
diretor, M.M.M., a um dos
“funcionários” de L.D.M.,
J.D.A.R., que, em audiência,
destacou, gesticulando o sinal de
aspas, o funcionamento das
“visitas assistidas” em favor de
L.D.M., em que a sala do
diretor era franqueada a ele e a um visitante dele,
sem qualquer espécie de monitoramento ou
acompanhamento de ambos. A sua exposição
deixou bastante claro que com o completo
beneplácito da administração, L.D.M. agia como
bem entendia dentro daquele Presídio. Sua
remoção para um presídio federal de segurança
máxima, pedida pelo Ministério Público Federal e
acolhida pelo Judiciário Federal, mostrou-se
absolutamente necessária.

Esse, nas breves considerações sobre o que se
pretende fazer aqui, é um dos aspectos
diferenciados da Operação Pérola. A promoção
de intensas negociações de drogas em larga escala
deveu-se à corrosão, ao menos temporária, de
parte do sistema prisional goiano. As facilidades
viabilizadas por servidores públicos, que tinham o
mister de zelar pela segurança e pela disciplina

no local, foram fundamentais para a consecução
do tráfico. Felizmente, sem embargo de o
Ministério Público Federal ter recorrido visando
ao aumento de pena, sobretudo, ante a não
aplicação da causa de aumento ao servidor que
detinha cargo de direção, a gravidade de tais fatos
foi reconhecida em sentença com a condenação
não apenas dos traficantes, mas do servidor, pela
prática de corrupção passiva.

Não chegou a ser objeto da operação em tela,
mas esses graves fatos não pararam no tráfico.
Há depoimentos absolutamente chocantes de
testemunhas sobre homicídios ordenados a mando
de um dos traficantes e executados na frente do
diretor do presídio que, sadicamente, assistia a
tudo. Esses fatos foram comunicados ao Ministério

Público do Estado de Goiás,
ante a atribuição para conduzir
a possível persecução penal.

Outro aspecto, que se
apresenta como traço distintivo
da Operação Pérola, em
análise comparativa com
outras investigações e
posteriores persecuções
penais, revela-se no uso de
avançadas técnicas de
“contrainteligência” por
uma das organizações
criminosas investigadas.

Nas investigações, em que há
o uso de interceptação tele-

fônica, percebe-se que chega a ser lugar-comum,
o uso de linguagem dissimulada, muitas vezes
apenas compreensível no contexto global dos
diálogos e na vigilância dos investigados. Por vezes,
como ocorreu na Operação Pérola, alguns erros
na “codificação” empregada facilitam a
constatação da natureza, no mínimo, suspeita dos
diálogos travados.

Na Operação Pérola, observou-se o uso de
anagramas, nos quais a mensagem apresenta
conteúdo ininteligível sem uma compreensão
prévia dos interlocutores. O número de um
telefone, por exemplo, 9123-4567, poderia ser
encaminhado para contato futuro entre os
membros da quadrilha, pelo código OPERNAMB,
bastando, previamente, que os interlocutores
ajustassem o código “PERNAMBUCO”, em que
cada letra, na ordem, corresponde a um número.

O Brasil é rota
para a promoção

do tráfico
internacional de

drogas,
sobretudo,

provenientes de
países vizinhos
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Esses números eram trocados em mensagens de
texto e telemáticas. Nessas, além dessas trocas
de números para ulteriores contatos telefônicos,
observaram-se diversos diálogos, em regra, muito
cifrados e com constantes trocas de endereços
eletrônicos. Mesmo com a adoção dos expedientes
diversionistas, o trabalho consistente de
compilação de informações, aliados a diligências
de campo, permitiram o oferecimento das ações
penais e a procedência delas, em sua maior parte,
sem prejuízo de recursos tanto do Ministério
Público, quanto dos apenados.

Aspecto que despertou a atenção na Operação
Pérola deu-se também sob o ângulo factual,
notadamente, sob o prisma da estruturação de uma
das organizações criminosas denunciadas. É muito
frequente, pautado no senso
comum ou até por inspiração
hollywoodiana, acreditar que as
organizações criminosas são
estruturadas unicamente sob o
arranjo piramidal, com a figura de
um chefe, de um “capo”. Esse
formato, por óbvio, existe, mas
não é o único.

Em uma das quadrilhas
denunciadas, o que se viu foi
justamente uma associação
horizontal para a prática de
crimes. Havia uma quadrilha bem
definida, com pessoas sem
hierarquização entre si, que
possuíam atividades criminosas
isoladas, ou com seus funcionários
e as quais se reuniam, habitualmente, para a
prática de crimes de modo associados. Em um
paralelo simplório com estruturas comerciais,
poder-se-ia dizer que a quadrilha denunciada com
tal formatação era uma holding de diversas
empresas do crime.

Por fim, nessas breves considerações, destaca-
se o papel de primazia do Ministério Público
Federal na condução do método especial de
obtenção de meios de prova, consubstanciado na
colaboração premiada.

Os membros que oficiaram no feito analisaram os
elementos de prova anteriormente colhidos e a
disposição de alguns integrantes da organização
em colaborar com o caso, não tendo sido aceitas
as propostas de delação realizadas. A grande

dificuldade na condução dessas colaborações foi
pontuar com os acusados e com seus defensores
que a delação não se confunde com confissão e
que os benefícios são pugnados pelo MPF,
conforme o grau de relevância da colaboração.

Evidentemente, alguns envolvidos, de plano, foram
excluídos sequer da possibilidade de se conversar
sobre a colaboração. Entre eles, estão as figuras
que pareciam possuir menor conhecimento sobre
o caso, desempenhando funções mais
operacionais e, sobretudo, aqueles que exerciam
papel de líderes das organizações. Não faz sentido
premiar-se o chefe de uma quadrilha por entregar
o modo de atuação de seus subordinados.
Desejasse ele colaborar com a investigação, ter-
se-ia um caso de confissão e não de delação

premiada. Graças a uma dessas
delações, foi possível a
apreensão de mais de 30
quilogramas somados aos demais
apreendidos. Nas drogas
apreendidas, foram feitos
exames químicos a fim de os
resultados serem confrontados
entre si, o que foi útil para
demonstrar a identidade do
“DNA” das drogas e a origem
comum, sepultando a
argumentação de que seriam
apreensões desconexas.

A operação foi desmembrada,
não sendo julgada a demanda em
relação a réus foragidos, aos que
não foram presos e àqueles que

não continuaram presos no curso da instrução.
Não se espera resultado distinto em relação a essa
ação pendente.

Sem prejuízo dos diversos perdimentos decretados
e da existência dos procedimentos para a alienação
cautelar dos bens apreendidos e sequestrados,
conforme pedido do Ministério Público Federal,
por ocasião da deflagração da operação, resta a
investigação para apurar a lavagem de ativos.
Esta, todavia, será em larga medida facilitada, haja
vista o descortino da estruturação das
organizações promovido ao longo dessas ações
penais ora relatadas.

* Marcelo Ribeiro de Oliveira é procurador da
República em Goiás, Mestre em Direito e Estado
pela UnB e Coordenador do Nucrim/PR/GO.
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Objetivo: Apresentar a Instituição,
suas Atribuições e Despertar Vocações
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Público Alvo: Estudantes UniversitáriosPúblico Alvo: Estudantes Universitários

Programação: Palestras com
Procuradores da República,

Vídeos Institucionais e
Visita ao Acervo do Memorial.
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Agendamento de visitas:
e-mail: memorialGO@prgo.mpf.gov.br

ou pelos telefones: (62) 3243-5337 ou 5396
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