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AUTOS N° 4653-26.2018.4.01.3500

CLASSE: 13300 - PROCESSO ESPECIAL - LEI ANTITÓXICOS.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

RÉUS: JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ.

JUAN CARLOS RIVERA DIAZ.

CLASSIFICAÇÃO: TIPO "D" (ART. 349, §4°, PROVIMENTO/COGER 129/2016).

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação penal pública incondicionada ofertada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em detrimento de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ

e de JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, qualificados nos autos, imputando-lhes a

prática de fatos tipificados no art. 33, caput, combinado com o art. 40, l, ambos da

Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, narrou que:

a) os denunciados foram presos em flagrante, no dia 19.12.2017, por

terem guardado e mantido em depósito, dentro de uma aeronave, com o objetivo

de exportar, 98,808k (noventa e oito quilos e oitocentos e oito gramas) de

cocaína;

b) JOSÉ LUÍS RIVEIRA DIAZ, por interposta pessoa, teria alugado o

hangar de RICARDO STOCO, no aeródromo MÁRIO EPPIGHAUS, em Goiânia-

GO, no dia 23.10.2017, para depósito da aeronave CESSNA 402B, prefixo

N401A, pagando avista o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais);
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c) no dia 26.10.2017, os denunciados, que são irmãos gémeos,

pousaram no referido aeródromo, pilotando a aeronave, que ficou depositada no

local, com acesso restrito apenas aos irmãos;

d) em cumprimento a mandado de busca e apreensão deste Juízo,

os irmãos foram presos em flagrante, imediatamente após saírem do hangar que

abrigava a aeronave CESSNA 402B, prefixo N401A, no dia 19.12.2017, por volta

das 20h20min, por guardarem e manterem em depósito, para fins de exportação,

98,808k (noventa e oito quilos e oitocentos e oito gramas) de cocaína.

Decisão de fls. 223/verso determinou a notificação dos denunciados

para apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, conforme

determinação plasmada no art. 55 da Lei n° 11.343/06. No mesmo ato, foi

autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida; determinada a

vinculação da conta judicial com depósito do dinheiro apreendido; e deferida a

utilização da aeronave pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea ~ GRAER da Polícia

Militar do Estado de Goiás, nos termos dos arts. 61 e 62 da Lei n. 11.343/2006.

Os denunciados foram notificados (fls. 257v. e 258v.), sendo as

defesas apresentadas às fis. 262/294 e 344/388.

Pela decisão de fls. 420/430, foram afastadas as hipóteses do art.

397 do Código de Processo Penal e recebida a denúncia (data: 09,03.2018). Foi

mantida a prisão preventiva dos acusados e determinado o prosseguimento do

feito com a designação de audiência. Outrossim, foi nomeado tradutor público

juramentado no idioma espanhol, Sr. ANTÓNIO JOÃO DA SILVA, para

acompanhar toda a audiência, nos termos do art. 193 do Código de Processo

Penal.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas HAROLDO

ROCHA JÚNIOR e RICARDO STOCCO. Os acusados foram interrogados (mídia

àfl.459).:

As partes apresentaram desistência da oitiva das demais
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testemunhas arroladas, o que restou homologado por este Juízo (f l. 454).

Na fase para diligências complementares, nada foi requerido pelas

partes (f l. 454).

Às f!s. 535/612, 630/641 e 648/1.076, foram juntados os laudos

periciais e informações da autoridade policial.

Foi proferida decisão, às f Is. 616/617, que autorizou o acesso a

todos os dados contidos no lap top, telefones celulares, chips e cartão micro SD

mencionados no Auto de Apreensão n° 696/201 7.

Às fls. 1.078/1.082, a defesa dos réus se insurgiu contra a juntada

de novos documentos pela autoridade policial, após o encerramento da instrução.

Requereu o desentranhamento, aduzindo que ocorreu preclusão e deslealdade

processual. Questionou, ainda: a) a alteração do número dos autos, que era 271-

87.2018.4.01.3500 e passou a ser 4653-26.2018.4.01.3500; b) o indeferimento à

defesa para apresentação de alegações finais orais; c) que as fls. 20 e 85 foram

extraídas dos autos.

Com vista dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ressaltou

que: 1) não houve violação dos prazos estabelecidos em Lei; e 2) que não há

direito subjetivo aos memoriais orais. Por fim, pugnou pela reabertura da instrução

processual, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento

complementar; e pela desnecessidade de tradução dos documentos juntados (fls.

1.087/1.092).

Ouvida a defesa acerca do interesse na reabertura da instrução, os

defensores se manifestaram contrários e alegaram que houve preclusão do prazo

para o Parquet Federal apresentar suas alegações finais (fls. 1.096/1.100).

Pela decisão de fls. 1 .162 e verso, foi ressaltada a indisponibilidade
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da ação penal pública e a imprescindibilidade das alegações finais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou alegações finais

às fls. 1.164/1.201. Pugnou pela condenação dos acusados, por considerar

comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

JUAN CARLOS RIVERA DIAZ e JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ, por

seus defensores, apresentaram alegações finais às íls. 1.206/1.269. Arguiram, ern

síntese, que: 1) houve preclusão para apresentação de alegações finais pelo

MPF; 2) a inicial seria inepta, por ausência de pedido para condenação; 3) não foi

comprovada a materialidade e autoria delitivas; 4) quando a droga foi guardada

no avião, os réus não estavam no Brasil; 5) não foi comprovado nos autos que o

crime apurado nos autos tinha ligação com organização criminosa; 6) não foi

comprovado propósito de venda da droga encontrada; 7) as provas obtidas no

quarto de hotel não tiveram autorização judicial, sendo ilícitas; 8) as provas

obtidas dos celulares e aparelhos constantes no auto de apreensão n° 694/2017

não foram autorizadas judicialmente; 9) as provas juntadas após a audiência de

instrução devem ser desconsideradas; 10) são imprestáveis os documentos

juntados às fls. 119/127, por violação ao art. 236 do CPP c/c art. 162 do CPC; 11)

o testemunho de HAROLDO deve ser considerado apenas como informação; 12)

não há provas nos autos de que o réu (sic) seja piloto de avião; 13) as provas

obtidas no quarto de hotel e no veículo são nulas, por ausência de ordem judicial;

14) as viagens dos réus à Colômbia foram com o propósito de visitar os parentes

da esposa de JUAN CARLOS, pois ela tem nacionalidade colombiana (fl. 323);

15) não foi requerido nern autorizado o acesso aos equipamentos apreendidos no

auto n° 694/2017; 16) houve fraude processual, pois a Polícia Federa! teria forjado

e criado provas. Isso porque o perito concluiu que não teria como identificar os

números .habilitados nos aparelhos examinados e, mesmo assim, o agente

HAROlliDO atribuiu conversas aos réus JOSÉ LUÍS e a JUAN CARLOS; 17) as

conversas juntadas às fls. 675/1.076 não existem e constituem fraude processual
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e crime; 18) a informação de fls. 661/669 também não pode ser considerada

como prova, pois obtida sem autorização judicial, e formulada pelo agente policial

que não sabe Espanhol. Além disso, apresentou conclusão em conflito com a

conclusão do perito; 19) nada foi encontrado nos aparelhos de celular

apreendidos em poder dos acusados; 20) não há provas nos autos de que VIEJO,

AMUADO e BOSH façam parte de alguma organização criminosa voltada ao

tráfico de drogas; 21) as conversas destacadas indicam números da Espanha, e

os crimes não teriam ocorrido no Brasil; 22) a instrução teria revelado que a

aeronave não sairia do Brasil, pois não estava preparada para voo, os tanques

estavam vazios e as mangueiras desconectadas, além de defeito no turbo do

motor; 23) JUAN CARLOS não possui nenhuma ligação com a aeronave e nunca

esteve no aeródromo, a não ser no dia da prisão; 24) que o agente HAROLDO

mentiu, ao afirmar que Ricardo Stocco lhe disse que os irmãos chegaram juntos

no avião no dia 26.10.2017; também teria mentido, quando disse que descobriu a

confusão dos prefixos e quando disse que foram dois policiais que retiraram as

drogas das asas; 25) JOSÉ LUÍS afirmou que, no mês em que esteve na Espanha

(de 13.11.2017 até 13.12.2017), a porta do avião ficou destrancada, pois a tranca

estava estragada; 25) JOSÉ LUÍS pediu que a energia do hangar fosse ligada,

pois o contrato previa energia e água; 26) acerca do tanque de combustível extra,

JOSÉ LUÍS explicou que ele é necessário para fazer voo de Cabo Verde até

Fortaleza (Brasil); 27) JOSÉ LUÍS mencionou sobre a venda da aeronave para o

pai de Stocco, pois Stocco era apenas um mecânico; 28) os responsáveis pelo

voo do dia 11.12.2017 é que seriam os verdadeiros responsáveis pelo

carregamento da droga que foi encontrada na aeronave; 29) as anotações de

despesas e gastos feitas por JOSÉ LUÍS (Auto de apreensão n° 696/2017)

demonstrariam apenas que era um funcionário da empresa SW ARIZONA

CORP.), da qual recebe um salário e tem que comprovar gastos; 30) os indícios

são de que o avião seria regularizado e permaneceria no Brasil; 31) não foi

comprovada a naturalidade de EL VIEJO, EL OJOS, EL AMUADO e EL BOSH;
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32) não foi comprovado que o número de prefixo colombiano seria de pessoa

natural da Colômbia ou que fosse traficante; 33) a existência de várias moedas

estrangeira indicariam apenas a chegada recente de estrangeiro, sendo que os

acusados estavam há apenas seis dias no Brasil; 34) houve nulidade absoluta na

decisão para busca e apreensão no galpão e na aeronave, pois teria se

fundamentado em denúncia anónima.

Requereram a absolvição, por ausência de prova concreta e

inquestionável para sustentar uma condenação, com aplicação do princípio do ín

dúbio pró reo.

Requereram, ainda: a) a retirada dos autos da prova obtida pelo

acesso aos equipamentos indicados no auto de apreensão n° 694/2017; e b) que

as conversas de fls. 675/1.076 sejam desentranhadas, por serem imprestáveis

como prova, pois considera que foram obtidas ern fraude processual.

Em caso de condenação, requererarn: a) o benefício do §4° do art.

33, da Lei n. 11.343/2006, e a conversão em penas restritivas de direitos; b) a

revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade, nos termos

do art. 59 da referida Lei.

E o relatório.

Sentencio.

PRELIMINARES.

Não prospera a alegação da defesa dos réus no sentido de que a

denúncia seria inepta, por ausência de pedido expresso para a condenação.

Foram verificados os requisitos de observância obrigatória, nos

termos/do .art. 41 do Código de Processo Penal (cf. fls. 420/430), além de restar

evidenciado nos autos o interesse na condenação dos réus.
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Nesse sentido, é pertinente a doutrina de Renato Brasileiro de

Lima1:

"A nosso ver, o pedido de condenação é implícito. Afina!, se o Ministério Público

ofereceu denúncia, ou se o ofendido propôs queixa-crime, subentende-se que têm interesse na

condenação do acusado. Ademais, como visto ao tratarmos do princípio da obrigatoriedade, nada

impede que o Promotor de Justiça, ao fina! do processo, opine pela absolvição do acusado.

Portanto, entendemos que o pedido de condenação não é requisito essencial da peça acusatória."

Insurge-se a defesa dos réus, ainda, contra a nova distribuição do

presente feito, pois deixou de ser classificado como Inquérito Policial, classe

15601, autos n° 271 -87.2018.4.01.3500, e passou a ser Procedimento Especial -

Lei Antitóxicos, classe 13300, autos n° 4653-26.2018.4.01.3500.

Sem razão, pois a previsão contida no Provimento COGER n° 129,

de 8 de abril de 2016, determina a nova distribuição com a instauração da ação

penal. Confira:

"Art 220. A denúncia ou queixa deverá ser autuada juntamente com o

correspondente inquérito policial ou procedimento criminal diverso, no momento

de sua protocolização, mantendo-se, entretanto, a distribuição na correspondente

classe até que, sendo o caso, seja recebida e, consequentemente, instaurada a

ação penal.

§ 1°. A denúncia será autuada de modo que a sua folha um constitua a primeira

folha dos autos imediatamente subsequente à capa do inquérito ou da peça

informativa, prosseguindo-se, a partir daí, com numeração sequencial autónoma

das suas demais folhas- v.g. 2-A, 2-B, 2-C etc. ou, sendo o caso, 3-A, 3-B, 3-C

etc. -, em ordem a manter-se, sempre que possível, a numeração do inquérito, e

evitar-se, consequentemente, a renumeração das folhas dos autos.

§ 2°. Somente com o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz natural é

que deverá haver nova distribuição dos autos na classe 13000

(procedimentos penais), substituindo-se, então, na capa do respectivo

1 Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, vol. l, Niterói, RJ, Impetus, 2011, pág. 363.
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procedimento, a etiqueta autocolante a ser expedida pela seção de

distribuição da seccional." Grifos acrescidos.

Não há que se falar em preclusão ou deslealdade processual, como

alegado pela defesa às fls. 1.078/1.081.

Nos termos do §5° do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, é facultado ao

Juiz determinar a realização de exames e perícias.

Dessa forma, não deve ser acolhida a tese da defesa no sentido de

que os laudos periciais e informações da autoridade policial não poderiam ser

juntados após o encerramento da audiência de instrução.

Impende observar que, por se tratar de feito com réus presos, o

trâmite processual se apresenta mais célere. No entanto, o Setor encarregado

das perícias, na Policia Federal, também deve possuir sua demanda de feitos

urgentes.

Ademais, este Juízo considera imprescindível para a elucidação da

demanda a análise técnica do conteúdo dos equipamentos e documentos

apreendidos por ocasião da prisão em flagrante dos acusados.

De todo modo, verifica-se que foi franqueado amplo acesso aos

defensores, de forma a oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à alegação de que este Juízo foi omisso sobre o

requerimento para alegações finais orais, sem razão a defesa. Conforme

esclarecido na audiência, houve requerimento de prazo para ofertar memoriais,

por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e, além disso, a audiência de

instrução já havia se delongado até o período noturno (fl. 1.090).

Deve-se ponderar, ainda, que a manifestação da defesa, por escrito,

após aijjuntada dos laudos e informações, apresentou-se mais favorável à ampla

defesaxlos réus, não havendo que se cogitar em qualquer prejuízo.
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Não prospera a alegação da defesa de que houve preclusão da

apresentação de alegações finais peio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Conforme se observa dos autos, o Parquet Federal não apresentou alegações

finais ern razão da apresentação dos laudos periciais e informações da autoridade

policial após a audiência.

Dessa forma, não se pode concluir que houve desídia na atuação

ministerial. Ao contrário, o que se observa é que o MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL buscou garantir a ampla defesa dos acusados, oportunizando a

reabertura da instrução, a redesignação da audiência de instrução, a formulação

de outros questionamentos e, ainda, o reinterrogatório dos réus.

Ademais, como já foi ressaltado por este Juízo, às fls. 1.162/verso,

as alegações finais são peças de apresentação obrigatória, principalmente pelo

órgão acusador, em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal.

Outrossim, não há que se falar em retirada dos autos da prova

obtida pelo acesso aos equipamentos indicados no auto de apreensão n°

694/2017 ou das conversas registradas às fls. 675/1.076.

Conforme decisão proferida nos autos n. 39041-86.2017.4.01.3500,

foi expressamente autorizado o acesso pelos policiais aos dados

armazenados em eventuais computadores, telefones, arquivos eletrõnicos

de qualquer natureza que forem encontrados no local da prisão em

flagrante" (fls. 93/verso dos referidos autos).

Portanto, visto que os acusados foram presos ern flagrante delito,

com a apreensão de mais de sessenta e sete quilos de cocaína, que

supostamente guardavam na aeronave CESSNA 402-B, N401NA, restou

configurada a situação excepcional prevista no texto constitucional, no art. 5°, XI,

da CRFB, não se sustentando a alegação da defesa de que as apreensões
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realizadas no quarto do hotel e também no veículo seriam ilegais.

Da análise atenta dos autos n° 38792-38.2017.4.01.3500, verifica-se

também que houve decisão fundamentada para busca e apreensão no

Aeródromo de Goiânia, além de ser autorizado o acesso aos dados constantes

nos aparelhos celulares, mídias e outros eletrônicos com capacidade para

armazenamento de dados, no interesse da investigação (fls. 05/10 dos referidos

autos).

Também não prospera a alegação da defesa no sentido de que

houve nulidade absoluta na busca e apreensão que se deu no galpão e na

aeronave, sob o argumento de que teria sido decorrente apenas de denúncia

anónima.

O que se observa dos autos é que a autoridade policial realizou

diligências iniciais de pesquisa e trabalho de campo. Dessa forma, o

procedimento adotado pelo órgão de investigação encontra-se alinhado com a

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no que tange à

irnprescindibilidade de verificação da veracidade de informações obtidas mediante

denúncia anónima e colaboradores eventuais antes da instauração de inquérito

policial e formalização de representações de medidas cautelares probatórias de

qualquer espécie.

Por ser pertinente ao tema, colaciono o quanto decidido, à

unanimidade, pela Segunda Turma do Pretório Excelso, nos autos de Habeas

Corpus n° 106.664 em 27 de agosto de 2013, sob a relatoria do Ministro Celso de

Mello:

E M E N T A : "HABEAS CORPUS" - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO
ANÓNIMA - POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDA
EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE
JURÍDICA DA "DELATIO CRIMINIS" ANÓNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA
ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMARIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL -

; CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA

10
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APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA "NOTITIA CR1MINIS"
ANÓNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
TEMA DE DELAÇÃO ANÓNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO,
DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO -
PEDIDO INDEFERIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência da Ministra Cármen
Lúcia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, em denegar a ordem de "habeas corpus", nos termos do
voto do Relator.

Brasília, 27 de agosto de 2013.

CELSO DE MELLO - RELATOR

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - (Relator): Trata-se de "habeas
corpus", com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada
do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim
ementado:

'"HABEAS CORPUS'. LAVAGEM DE DINHEIRO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA
OU BANDO. MONITORAMENTO TELEFÓNICO. DENÚNCIA ANÔNIM_A.
NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1) O monitoramento telefónico foi autorizado, porque necessária a medida para
dar prosseguimento às investigações.
2) Após o recebimento da denúncia anónima, foi observado que as agências não
apresentavam movimento normal, de modo que não se pode alegar que o
monitoramento telefónico foi autorizado com base somente na denúncia anónima.
3) O trancamento de ação penal, em tema de 'habeas corpus', é possível somente
se o fato for atípico, se estiver extinta a punibilidade ou se não houver indícios de
autoria.
4) Coação ilegal não comprovada.
5) Ordem denegada."
(HC 128.776/SP, Rei. Min. CELSO LIMONGI - grifei)

A parte impetrante, alegando omissão em referido julgamento, opôs, perante
aquela Alta Corte judiciária, embargos de declaração, que restaram rejeitados em
decisão que está assim ementada:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 'HABEAS CORPUS1. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO CONSISTENTE EM NÃO APONTAR O RELATOR QUAL SERIA A
SOLUÇÃO ALTERNATIVA, O PLANO B CITADO NO INÍCIO DOS
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ARGUMENTOS DO RELATOR. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração contra acórdãos proferidos pelos
Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, no prazo de dois dias, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso em exame, em que pesem às considerações efetuadas na sessão de
julgamento, o v. acórdão embargado não é omisso, porque declinou as razões
pelas quais a ordem foi denegada: necessidade do monitoramento telefónico para
o prosseguimento das investigações e ausência das hipóteses de trancamento da
ação penal.
3. Omissão não caracterizada.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(HC 128.776-EDcl/SP, Rei. Min. CELSO LIMONGl - grifei)

Busca-se, na presente sede processual, a extinção definitiva do procedimento
penal ora questionado, sob a alegação de que inexistiria justa causa autorizadora
da adoção, contra os ora pacientes, de medidas de persecução penal, eis que -
segundo sustentam os ilustres impetrantes - a investigação criminal ter-se-ia
originado, unicamente, no caso, de delação anónima:

"Assim, objetiva a presente impetração submeter ao crivo desta Corte máxima de
Justiça o procedimento em questão, erigido a partir da violação de direito
elementar do cidadão, eis que impulsionado exclusivamente por denúncia
anónima, com inquérito policial instruído irregularmente, levando à autorização
judicial de violação de sigilo e interceptação telefónica em desconformidade com a
Lei 9.296/96, infelizmente não contida pelo acórdão em questão." (grifei)

Tenho para mim, no entanto, que não se revela suscetível de acolhimento o
pedido ora formulado.
Não se desconhece que a delação anónima, enquanto fonte única de informação,
não constitui fator que se mostre suficiente para legitimar, de modo autónomo,
sem o concurso de outros meios de revelação dos fatos, a instauração de
procedimentos estatais.
É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Resolução STF n°
290/2004 - que instituiu, nesta Corte, o serviço de Ouvidoria ~, expressamente
vedou a possibilidade de formulação de reclamações, críticas ou denúncias de
caráter anónimo (art. 4°, II), sob pena de liminar rejeição.
Mais do que isso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS
24.405/DF, Rei. Min. CARLOS VELLOSO, declarou, "incidenter tantum", a
inconstitucionalidade da expressão "manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à
autoria da denúncia" constante do § 1° do art. 55 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União (Lei n° 8.443/92).
j=L certo, no entanto, tal como tive o ensejo de decidir nesta Suprema Corte
(HG 1Q0.042-MC/RO, Rei. Min. CELSO DE MELLO), que essa diretriz
júris p rud_e n cia l — para não comprometer a apuração de comportamentos
lijcitos e, ao mesmo tempo, para resguardar a exigência constitucional de
publicidade - há de ser interpretada em termos que, sequndo entendo, assim
godé m ser resumidos:

(a) o escrito anónimo não justifica, por si só. desde que isoladamente
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considerado, a imediata instauração da "persecutío críminís"^e\s que peças
apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao jprocesso. salvo
quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando
constituírem, eles próprios, o corpo de delito fcomo sucede com bilhetes de
resgate no delito djs extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com
cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que
corporifiquem o delito de ameaça, ou que materializem o "crimen falsi", p.
ex.):
(b) nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação
anónima ("disque-denúncía31, p. ex.), adote medidas informais destinadas a
apurar, previamente, em averiguação sumária, "com prudência e discrição",
a possível ocorrência de eventual situação de ílicitude penal, desde que o
faca com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos neja
denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formaj
instauração da "persecutio criminis", mantendo-se. assim, completa
desvinculação desse procedimento estatal em relação às pecas apócrifas: e
(c) o Ministério Público, de outro lado, independentemente da prévia
instauração de inquérito policial, também pode formar a sua "opinio delictr'
com apoio em outros elementos de convicção que evidenciem a
materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de
autoria, desde que os dados informativos que dão suporte à acusação penal
não derivem de documentos ou de escritos anónimos nem os tenham como
único fundamento causal.

Cumpre referir, no ponto, por extremamente oportuno, o valioso magistério
expendido por GIQVANNI LEONE f"il Códice di Procedura Penale Illustrato
Articolo per Articolo". sob a coordenação de UGO CONTI. voi. 1/562-564.
itens ns. 154/155. 1937, Societã Editríce Libraria, Milano), cujo entendimento,
no tema, após reconhecer o desvalor e a ineficácia probante dos escritos
anónimos, desde que isoladamente considerados, admite, no entanto,
quanto a eles, a possibilidade de a autoridade pública, a^artir de tais
documentos e mediante atos investigatóríos destinados a conferir a
verossimilhança de seu conteúdo, promover, então, em caso positivo, a
formal instauração da pertinente "persecutio criminis", mantendo-se. desse
modo, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às
peças apócrifas que forem encaminhadas aos agentes do Estado, salvo se
os escritos anónimos constituírem o próprio corpo de delito ou provierem do
acusado.

Impende rememorar, no sentido que venho de expor, a precisa lição de JOSÉ
FREDERICO MARQUES ("Elementos de Direito Processual Penal", vol. J/147,
item n. 71, 2a ed., atualizada por Eduardo Reale Ferrari, 2000, Millennium):

"No direito pátrio, a lei penal considera crime a denunciação caluniosa ou a
comunicação falsa de crime (Código Penal, arts. 339 e 340), o que implica a
exclusão do anonimato na 'notitia críminis', uma vez que é corolário dos preceitos
legais citados a perfeita individualização de quem faz a comunicação de crime, a
fim de que possa ser punido, no caso de atuar abusiva e ilicitamente.
Parece-nos, porém, que nada impede a prática de atos iniciais de
investigação da autoridade policial, quando delação anônímajhe chega às
mãos, uma vez que a comunicação apresente informes de certa gravidade e
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contenha dados capazes de possibilitar diligências específicas para a
descoberta de alguma ínfracão ou seu autor. Se, no dizer de G. Leone, não
se deve incluir o escrito anónimo entre os atos processuais, não servindo
ele de base ã ação penal, e tampouco como fonte de conhecimento do juiz,
nada impede que, em determinadas hipóteses, a autoridade policial, com
prudência e discrição, dele se sirva para pesquisas prévias. Cumpre-lhe,
porém, assumir a responsabilidade da abertura das investigações, como se
o escrito anónimo não existisse, tudo se passando como se tivesse havido
'notitia criminis' inqualificada." (grifei)

Essa diretriz doutrinária - perfilhada por JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES
("Tomada de Contas Especial", p. 51, item n. 4.1.1.1.2, 2a ed., 1998, Brasília
Jurídica) - é também admitida, em sede de persecução penal, por FERNANDO
CAPEZ ("Curso de Processo Penal", p. 77, item n. 10.13, 7a ed., 2001, Saraiva):

"A d e [ação anónima {'notitia criminis inqualificada1) não deve ser repelida de
plano, sendo incorreto considerá-la sempre inválida; contudo, requer cautela
redobrada, por parte da autoridade policial, a qual deverá, antes de tudo,
investigar a verossimilhanca das informações." (grifei)

Idêntica percepção sobre a matéria em exame é revelada por JÚLIO FABBRINI
MIRABETE ("Código de Processo Penal Interpretado", p. 95, item n. 5.4, 7a ed.,
2000, Atlas), que assim se pronuncia:

"(...) Não obstante o art. 5°, IV, da CF. gue proíbe o anonimato na
manifestação do pensamento, e de opiniões diversas, nada impede a notícia
anónima do crime {'notitia criminis' íngualificada). mas, nessa hipótese,
const[tui dever funcional da autoridade pública destinatária^
preliminarmente, proceder com a máxima cautela e discrição a investigações
preliminares no sentido de apurar a verossimilhanca das informações
recebidas. Somente com a certeza da existência de indícios da ocorrência do
ilícito é gue deve instaurar o procedimento regular." (grifei)

Esse entendimento é também acolhido por NELSON HUNGRIA ("Comentários ao
Código Penal", vol. IX/466, item n. 178, 1958, Forense), cuja análise do tema -
realizada sob a égide da Constituição republicana de 1946, que expressamente
não permitia o anonimato (art. 141, § 5°), à semelhança do que se registra,
presentemente, com a vigente Lei Fundamental (art. 5°, IV, "in fine") - enfatiza a
ímprescindibilidade da investigação, ainda que motivada por delação anónima,
desde que fundada em fatos verossímeis:

"Segundo o § 1.° do art. 339, 'A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se
serve de anonimato ou de nome suposto'. Expíica-se: o indivíduo que se
resguarda sob o anonimato ou nome suposto é mais perverso do que aquele que
age sem dissimulação. Ele sabe que a autoridade publica não pode deixar de
investigar qualquer possível pista (salvo quando evidentemente inverossímil),
ainda quando indicada por uma carta anónima ou assinada com pseudónimo; e,
por isso mesmo, trata de esconder-se na sombra para dar o bote viperino. Assim,
quando descoberto, deve estar sujeito a urn 'plus' de pena." (grifei)

Essa mesma posição — que entende recomendável, nos casos de delação

14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

5a VARA FEDERAL DE GOIÂNIA/GO
Rua 19, n° 244, Centro, Goiânia/GO, CEP 74.030-090.

Telefone: (62) 3226-1850/Fax (62) 3226-1805
Endereço eletrônico: OSvara.QO^trfl .jus.br

anónima, que a autoridade pública proceda, de maneira discreta, a uma
averiguação preliminar em torno da verossimilhança da comunicação ("delatio")
que lhe foi dirigida - é igualmente compartilhada, entre outros, por GUILHERME
DE SOUZA NUCCI ("Código de Processo Penal Comentado", p. 87/88, item n. 29,
2008, RT), DAMÁSIO E. DE JESUS ("Código de Processo Penal Anotado", p. 9,
23a ed., 2009, Saraiva), G1OVANNI LEONE, ("Trattato di Dirrtto Processuale
Penale", vol. 11/12-13, item n. 1, 1961, Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, Napoli),
FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO ("Código de Processo Penal
Comentado", vol. 1/34-35, 4a ed., 1999, Saraiva), RODRIGO IENNACO ("Da
validade do procedimento de persecução criminal deflagrado por denuncia
anónima no Estado Democrático de Direito", "in" Revista Brasileira de Ciências
Criminais, vol. 62/220-263, 2006, RT), ROMEU DE ALMEIDA SALLES JÚNIOR
("Inquérito Policial e Ação Penal", item n. 17, p. 19/20, 7a ed., 1998, Saraiva) e
CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA ("Comentários ao Código de
Processo Penal", vol. 1/210, item n. 70, 2002, EDIPRO), cumprindo rememorar,
ainda, por valiosa, a lição de ROGÉRIO LAURIA TUCCI ("Persecução Penal,
Prisão e Liberdade", p. 34/35, item n. 6, 1980, Saraiva):

"Não deve haver qualquer dúvida^de resto, sobre que a notícia do crime
possa ser transmitida anonimamente à autoridade^JÚblíca (...).

(...) constitui dever funcional da autoridade pública destinatária da notícia do
crime, especialmente a policial, proceder, com máxima cautela e discrição, a
uma investigação preambular no sentido de apurar a verossimilhança da
informação, instaurando o inquérito somente em caso de verificação
positiva. E isto, como se a sua cognição fosse espontânea, ou seja, como
quando sejtrate de 'notitia criminis' direta ou ínqualífícada (...)." (grifei)

Cabe referir, por oportuno, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
a questão^dja delação anónima, analisada em face do art. 5°. IV, "in fine", da
Constituição da República, já se pronunciou no sentido de considerá-la
juridicamente possívej, desde qu_e o Estado, ao agir em função de
comunicações revestidas de caráter apócrifo, atue com cautela, em ordem a
evitar a consumação de situaçõesjjue possam ferir, injustamente, direitos
de terceiros (RHC 7.329/GO, Rei. Min. FERNANDO GONÇALVES - RHC
7.363/RJ, Rei. Min. ANSELMO SANTIAGO - RMS 4.435/MT, Rei. Min. ADHEMAR
MACIEL, v.g.):

'"HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE
DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE.
TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. INTERCEPTACÃO
TELEFÓNICA. INVESTIGAÇÃO INICIADA A PARTIR DE DENUNCIA ANÓNIMA.
POSSIBILIDADE. DESDE QUE ULTERIOR DILIGENCIA PELAS
AUTORIDADES PARA VERIFICAÇÃO CONCRETA DOS FATOS TENHA
OCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA NAS DECISÕES QUE DEFERIRAM
AS JNTERCEPTACÕES TELEFÓNICAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 'HABEAS CORPUS1
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NÃO CONHECIDO.

3^ Não se ignora que a investigaçãojião pode ser baseada, exclusivamente,
em denúncia anónima. Todavia, no caso dos autos, da leitura do pedido de
quebra de sigilo telefónico formulado pela Autoridad^Policiai extrai-se com
facilidade que foram realizadas diligências preliminares objetivandg
averiguar a verossimilhança das denúncias anónimas recebidas.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal."
(HC 183.5G7/SPJ Rei. Min. LAURITAVAZ- grifei)

Vê-se, portanto, não obstante o caráter apócrifo da delagao ora questionada,
que, tratando-se de revelação de fatos revestidos de aparente ilícítude penai,
existe, "a pr/or/", a possibilidade de o Estado adotar medidas destinadas a
esclarecer, emjãumária e prévia apuração, a idoneidade^ das alegações que
lhe foram transmitidas, desde que verossímeis, em atendimento ao dever
estatal de fazer prevalecer - consjderadas razões de interesse público - a
observância dcMgpstulado jurídico da legalidade, que impõe à autoridade
pública a obrigação de apurar a verdade real em torno da materialidade e
autoria de eventos supostamente delituosos.
O caso dos autos evidencia que a díretriz jurisprudencial consolidada no âmbito
desta Corte foi observada na espécie ora em exame.
O E. Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de "habeas corpus'^
enfatizou, a partir dos elementos que lhe foram propiciados, que o
monitoramento telefónico não teria sido autorizado '^com base somente._na
denúncia anónima", mas, ao contrário, teria sido também motivado por
dados informativos resultantes de^prévía apuração realizada por autoridade
policial, "que cuidou (...) de proceder a investigações preliminares, a fim de
verificar a verossimilhança dos fatos narrados na denúncia anónima'^
consoante assinalado nos votos dos eminentes Ministros CELSO LIMONGI,
Relator, e OG FERNANDES.
Disso extraí-se, considerados, ainda, os fundamentos que dão suporte ao
acórdão ora irnjjugnado, que o Departamento de Polícia Federal apenas
postulou autorização judicial para a questionada ínterceptação telefónica
depois de haver diligenciado a adpção de medidas destinadas a conferir a
verossimilhança dos dados que lhe foram transmitidos mediante
comunicação anónima.
A efetivação de averiguações prévias que o Departamento de Polícia Federa}
promoveu em decorrência da denúncia anónima resulta do próprio teor da
"Representação" na qual as autoridades policiais Jederais. mencionando
diligências por elas executadas em momento que jjrecedeu ao pedido de
Ínterceptação telefónica, referiram-se, entre as providências adotadas, j)
"levantamento preliminar", ou a "consulta ao 'site' especifico do Banco
Centra!" (para constatar a existência, ou não, em favor da agência de
propriedade de um dos pacientes, de autorização para efetuar operações de
câmbio), ou a "pesquisas junto à Receita Federal", ou, ainda, a outras
"investigações realizadas", tudo em ordem a verificar como exigido pelo
magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, a realidade dos fatos
anonimamente delatados.
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Em suma: analisada a questão sob a perspectiva da delação anónima, e
consíderados_ps elementos que venho de mencionar, não vejo como
reconhecer a ilícitude na instauração, contra os ora pacientes, da
"persecutío crimínis" em referência.
Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da
douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de "habeas
corpus".
E o meu voto.

No caso dos autos, tal como se pode extrair do Auto de Prisão em

Flagrante (fl. 02), houve diligências policiais preliminares com o desiderato

precípuo de confirmar a veracidade e validez dos dados contidos na noticia

criminis inqualificada.

Ratificada a existência de indícios do cometimento de crime, houve

representação da medida cautelar para possibilitar a busca e apreensão e

descoberta da verdade material.

Destarte, tendo em vista que todo o arcabouço probatório

colacionado na fase inquisitorial foi submetido, na fase processual, à apreciação

das defesas, inexiste qualquer malferimento às garantias constitucionais do

contraditório e da ampla defesa.

Tal compreensão, repise-se, conta com o beneplácito de

substanciosos precedentes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo

Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES
FISCAIS. QUADRILHA. CORRUPÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÓNICA.
DENÚNCIA ANÓNIMA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE TRIBUTOS TIDOS COMO
SONEGADOS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior
prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.
Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de
novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio,
em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Notícias anónimas de crime,
desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem
servir de base válida à investigação e à persecução criminal. 3. Apesar da
jurisprudência desta Suprema Corte condicionar a persecução penal à existência
do lançamento tributário definitivo (Súmula vinculante n° 24), o mesmo não ocorre
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quanto à investigação preliminar. 4. A validade da investigação não está
condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Se o
emprego de método especial de investigação, como a interceptação telefónica, foi
validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes
que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas
respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal. 5. Fato
extintivo superveniente da obrigação tributária, como o pagamento ou o
reconhecimento da ínvalidade do tributo, afeta a persecução penal pelos crimes
contra a ordem tributária, mas não a imputação pelos demais delitos, como
quadrilha e corrupção. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas
com concessão da ordem, em parte, de ofício (HC 106152, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016).

EMENTA: HABEAS CORPUS. "DENÚNCIA ANÓNIMA" SEGUIDA DE
INVESTIGAÇÕES EM INQUÉRITO POLICIAL INTERCEPTAÇÕES
TELEFÓNICAS E AÇÕES PENAIS NÃO DECORRENTES DE "DENÚNCIA
ANÓNIMA". LICITUDE DA PROVA COLHIDA E DAS AÇÕES PENAIS
INICIADAS. ORDEM DENEGADA. Segundo precedentes do Supremo Tribunal
Federal, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada
"denúncia anónima", desde que esta seja seguida de diligências realizadas
para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rei, min. Ellen Gracíe. DJe de
22.08.2008: 90.178. rei, min. Cezar Peluso. DJe de 26.03.2010: e HC 95.244.
rei, min. Dias Toffolí. DJe de 30.04.2010). No caso, tanto as interceptacões
telefónicas, quanto as ações penais que se pretende trancar decorreram não
da alegada "notícia anónima", mas de investigações levadas a efeito pela
autoridade policial. A alegação de que o deferimento da interceptação telefónica
teria violado o disposto no art. 2°, I e II, da Lei 9.296/1996 não se sustenta, uma
vez que a decisão da magistrada de primeiro grau refere-se à existência de
indícios razoáveis de autoria e à imprescindibilidade do monitoramento telefónico.
Ordem denegada (HC 99490, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, Julgado em 23/11/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011
EMENT VOL-02454-02 PP-00459).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PENAL E PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INSTAURAÇÃO
DECORRENTE DE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COROLÁRIO DA
REGRA DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRANCAMENTO
DAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXCEPCIONALIDADE. CRIME DE
FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA, EM TESE, AO
NÚCLEO "FACILITAR". CRIME DE ADVOCAVIA ADMINISTRATIVA. TIPICIDADE
POR PATROCÍNIO INDIRETO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO
DA DENÚNCIA. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES
SUCESSIVAS. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 3° da Resolução n° 13/2006 do CNMP e art. 5°. § 3°,
do CódiqcL de Processo Penal, respectivamente, a instauração de
pjxtcedimento i n vesti q ato ri o criminal, assim como do inquérito policial.
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justifica-se pela mera notitia críminís. seja espontânea ou provocada, por
gtiajquer meio, ainda que informal, como a delatío crimínís ínquaiíficada,
desde que verificada previamente a plausibilidade das informações.
(...)
(HC 332.512/ESJ Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
16/02/2016, DJe 24/02/201 6)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÓNICA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
"DENÚNCIA ANÓNIMA".
NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso
adequado. Precedentes.
2. Ficou devidamente comprovado nos autos que os requerimentos para que
fossem determinadas as interceptações telefónicas estavam devidamente
vinculados a procedimento investigativo previamente instaurado. Ilegalidade
inexistente.
3. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que
a anterior instauração de inquérito policial não é imprescindível para que seja
permitida a interceptação telefónica, bastando que existam indícios razoáveis da
autoria ou participação do acusado em infração penal (HC n. 171.453/SP, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/2/2013).
4. Diferentemente do que sustentou a impetrante, as quebras do sigilo
telefónico não foram determinadas exclusivamente com lastro em notícia
anónima- Na hipótese, vê-se que, após tomar conhecimento da notitía
criminís inqualificada, a autoridade competente determinou a realização das
necessárias diligências, a fim de se comprovar a veracidade das
informações, e só em seguida foi instaurado o inquérito policial e deflagrada
a ação penal, o que repele as alegações de constrangimento ílegaL
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 154.588/PR, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
Julgado em 20/08/2013, DJe 04/09/2013)

Por tais fundamentos, constata-se que não houve cerceamento de

defesa arguida, na medida em que todos os elementos probatórios que serviram à

formação da opinio delicti pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL encontram-se

colacionados aos autos e foram integralmente franqueados aos defensores.

Também não prospera a alegação da defesa de que os documentos

juntados em língua estrangeira seriam imprestáveis à elucidação dos fatos. Os

documentos questionados estão em Espanhol, que é a língua utilizada pelos

próprios réus. Destarte, não há qualquer prejuízo para a defesa. Acerca da

prescindíbilidade da tradução, trago à colação os seguintes julgados, verbis:
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EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PROVA EMPRESTADA.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COLHIDO EM AÇÃO PENAL
DIVERSA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA.
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. NULIDADE AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
processo penal, adrnite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de
ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do
contraditório. 2. Inexiste nulidade na condenação baseada em depoimento
de testemunha colhido em outro processo criminal, uma vez oportunizada
a manifestação das partes sobre o conteúdo da prova juntada,
resguardando-se o direito de interferir na formação do convencimento
judicial. 3. A norma inserta no art. 236 do CPP não impõe que sejam
necessariamente traduzidos os documentos em língua estrangeira,
autorizando a juntada dos mesmos, mesmo sem tradução, se a crivo
do julgador esta se revele desnecessária, ressalvando-se.
obviamente, que tal medida não pode cercear a defesa dos acusados
(REsp 1183134/SP, Rei. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, SEXTA
TURMA, DJe 29/06/2012). 4. Não se lastreando a sentença condenatória
nos documentos contestados pela defesa, redigidos em língua estrangeira,
ausente a demonstração do efetivo prejuízo, incidindo o princípio pás de
nuliité sans grief. 5. Recurso especial improvído. (RESP 201303147054,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - SEXTA TURMA, DJE DATA:25/04/2016
..DTPB:.) Grifos acrescidos.

PENAL. PROCESSO PENAL SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
OPERAÇÃO FAROL DA COLINA. EVASÃO DE DIVISAS. MANTER NO
EXTERIOR DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS À RECEITA FEDERAL DO
BRASIL OPERAÇÃO ILEGAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LAVAGEM DE VALORES. QUADRILHA. LICITUDE DAS PROVAS.
TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA A
CRITÉRIO DO JULGADOR. OITIVA DE TESTEMUNHA. CARTA
ROGATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA
DE AUMENTO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA
PENA. 1. Omissis . 2. "Nos termos do art. 236 do CPP, incumbe ao
julgador analisar a necessidade da tradução dos documentos escritos
em língua estrangeira". (ACR 0002597-52.2011.4.01.3601/MT. Rei.
Desembargador Federal 1'talo Fíoravanti Sabo Mendes, Rei. Conv.
Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (Conv.), Quarta
Turma, e-DJF1 p. 45 de 23/10/2014). 3. Omissis 4. Omissis. 5. Omissis 6.
Omissis 7. Omissis 8. Omissis 9. Omissis 10. Omissis 11. Omissis 12.
Omissis.
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(APELAÇÃO
https://arquivo.trf1 .ius.br/PesquisaMenuArquívo.asD?p1 =002360109200640
13800. JUIZ FEDERAL KLAUS KUSCHEL (CONV.), TRF1 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 DATA:01/07/2016) Grifos acrescidos.

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. OPÇÃO DE NACIONALIDADE.
PROVAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO DOS
DOCUMENTOS. LÍNGUA ESPANHOLA. DISPENSABiLIDADE. 1. O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que em se tratando de documento
redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja
tradução não se revele indispensável para a sua compreensão, não se
afigura razoável negar-lhe eficácia de prova tão-somente pelo fato de ter
sido o mesmo juntado aos autos sem se fazer acompanhar de tradução
juramentada, máxime quando não resulte referida falta em prejuízo para
quaisquer das partes, bem como para a escorreita instrução do feito (pás
de nulitté sans grief). 2. Desnecessária a tradução, se o documento é
redigido em língua espanhola. Precedentes TRF/1a Região. 3. Agravo
regimental da União improvido. (AGRAVO
https://arquivo.trf1.ius.br/PesquisaMenuArquivo.asp7p1 ̂ 004194220200540
13800. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA,
TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 D ATA: 22/06/2012 PAGlNA:587.) Grifos
acrescidos.

Noutra parte, a defesa dos acusados alegou que não lhes foi

assegurado o direito de representação por advogado e auxílio de tradutor na fase

policial. Em que pese a relevância de tal alegação, verifico que não houve

qualquer prejuízo aos réus, pois demonstraram compreender a língua portuguesa,

tanto que, em vários momentos da audiência de instrução, perante este Juízo,

anteciparam-se ao tradutor juramentado (cf. mídia à fl. 459: 40':54"; 47':12";

57':33"; 1:03':46" e 1:07':01"). Portanto, foi garantida aos réus a ampla

compreensão dos fatos imputados e do acervo probatório, não havendo que se

falar em defeito ou nulidade.

Em matéria de nulidades, deve prevalecer o disposto no art. 563 do

CPP, que consagra o princípio pás de nullité sans gríef, segundo o qual não se

declara nulidade se inexistir prejuízo para a apuração da verdade substancial da

causa.
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Na ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto pela

falta de advogado ou tradutor na fase de inquérito. As alegações são genéricas e

não demonstram nenhum prejuízo efetivo sofrido pela defesa, não havendo que

se faiar em nulidade.

Por fim, não prospera a alegação da defesa de que as investigações

foram concluídas fora do prazo. Conforme se extrai dos autos, o início da

contagem do prazo para conclusão do inquérito se deu no dia 20.12.2017. Houve

prorrogação do prazo por mais trinta dias, nos termos do art. 51 da Lei n.

11.343/2006, sendo apresentado relatório da autoridade policial no dia 15.02.2018

(cf.fls. 212/219).

Por tais fundamentos, REJEITO as preliminares.

Passo à análise das provas.

DO MÉRITO.

DO CRÍME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06.

Segundo a denúncia, os acusados foram presos em flagrante no dia

19.12.2017, por terem guardado e mantido em depósito, dentro de uma

aeronave, com o objetivo de exportar, 98,808k (noventa e oito quilos e oitocentos

e oito gramas) de cocaína.

JOSÉ LUÍS RIVEIRA DIAZ, por interposta pessoa, teria alugado o

hangar de RICARDO STOCO, no aeródromo MÁRIO EPPíGHAUS, em Goiânia-

GO, no dia 23.10.2017, para depósito da aeronave CESSNA 402B, prefixo

N401A, pagando avista o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais);

No dia 26.10.2017, os denunciados, que são irmãos gémeos,

pousaram no referido aeródromo, pilotando a aeronave, que ficou depositada no

local, com acesso restrito apenas a eles.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deste Juízo, os

irmãos foram presos em flagrante, imediatamente após saírem do hangar que
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abrigava a aeronave CESSNA 402BJ prefixo N401A, no dia 19.12.2017, por volta

das 20h20min, por guardarem e manterem em depósito, para fins de exportação,

98,808k (noventa e oito quilos e oitocentos e oito gramas) de cocaína.

Assim agindo, JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ e JUAN CARLOS

RIVERA DIAZ estariam incursos nas penas do art 33, caput, com a causa de

aumento constante do art. 40, l, todos da Lei n° 11.343/06.

Os documentos a seguir destacados comprovaram a materialidade e

autoria do tráfico internacional imputado aos acusados:

1) Auto de prisão em flagrante de JOSÉ LUIS RIVERA DIAZ e

JUAN CARLOS RIVERA DIAZ (fls. 02/04);

2) Auto de Apreensão n° 694/2017, o qual confirma a apreensão de

67.568g (sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito gramas) de cocaína

(fls. 11/15);

3) Laudo n° 1437/2017, de perícia criminal federa! (química forense),

com a seguinte conclusão:

"[...]3) Os exames preliminares no material indicaram a presença de

alguma substância classificada como entorpecente pela legislação brasileira?

Resposta: Sim, os testes químicos preliminares foram efetuados

com o Teste de Scotí, resultando positivo para o alcalóide cocaína[...]" (fls.

17/19);

4) Mandado de Busca e Apreensão e Auto de Apreensão n°

696/2017 (fls. 76/82);

5) Auto de Apresentação e Apreensão n° 697/2017, que confirma a

apreensão de 24 (vinte e quatro) tabletes lacrados, contendo cocaína, sendo 11

(onze) encontrados na asa esquerda da aeronave; e 13 (treze), na asa direita (fl.

88); r\~ 77
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6) Controle de movimentação de aeronaves da Agência Goiana de

Transportes e Obras Públicas (fl. 94);

7) Informações cadastrais apresentadas pelo cliente JOSÉ LUÍS

RIVERA DIAZ junto à empresa LOCALIZA HERTZ, com indicação do endereço

residencial em São Paulo (fls. 101/103);

8) Laudo n° 014/2018 de perícia realizada nos aparelhos de GPS,

com a demonstração do resumo dos últimos voos realizados, que foram, em sua

grande maioria, internacionais (fls. 134/144):

"[...]É possível constatar, a partir da Active Track Log presente na

memória do referido aparelho, que ele foi utilizado em voos entre a Europa e

Brasil no ano de 2017, conforme mostrado na Tabela 2 desse Laudo. Essa tabela

mostra todos os trajetos feitos no ano de 2017, portanto exibe também os últimos

realizados[...J"

9) Laudo n° 142/2018 (preliminar de constatação), referente a 24

(vinte e quatro) tabletes com massa bruta total de 31,24 k (trinta e um quilos e

duzentos e quarenta gramas): "[...JQuesito 3. Os exames preliminares no material

examinado indicaram a presença de alguma substância classificada como

entorpecente pela legislação brasileira? Procedendo a identificação com

reagentes químicos específicos obteve-se resultado positivo para COCAÍNA[..,J"

{fls. 173/176);

10) Requerimento de prorrogação do prazo em nome de JUAN

CARLOS RIVERA DIAZ, mas subscrito por JOSÉ LUÍS RÍVERA D!AZ (fls.

194/200);

, 11) Laudo de Perícia Criminal Federal n° 163/2018 referente à

aeronave apreendida CESSNA, modelo 402B, número de série 402B0035, prefixo

N401 NA;, tipo bimotor, asa baixa, de cor predominante branca, com destaque para

as seguintes informações (fls. 231/243):
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a[...]A matrícula da aeronave se encontra cadastrada na Federal

Aviation Administration (FAA) Registry, entidade governamental responsável

pelos regulamentos e todos os aspectos da aviação civil nos Estados Unidos da

América[...J O proprietário registrado consta A SW ARIZONA CORP, da cidade de

Wilmington, estado de Delaware[...J

III.2.2.4- Tanque de combustível extra e galões

Constatou-se a presença de um tanque de combustível extra (50,5

cm x 60,5 cm x 30,5 cm), com capacidade volumétrica de cerca de 93 litros, no

interior da aeronave. Verificou-se que o tanque estava preparado para

abastecer a aeronave em pleno voo. Havia, também, a presença de duas

mangueiras que podiam ser conectadas ao tanque extra. Cada mangueira seguia

em direção a cada asa do avião, onde situavam os tanques homologados (Figura

12).

Constatou-se, também, a presença de 16 (dezesseis) galões, sendo

15 (quinze) com capacidade volumétrica de 20 litros, e um com capacidade de 30

litros, totalizando 330 litros. Esses galões se encontravam no compartimento de

bagagem, região anterior da aeronave (Figura 13)[...]" Grifos acrescidos.

12) Laudo de perícia crimina! federal (química forense) n° 274/2018,

com a seguinte conclusão (fls. 536/539):

"[...JSim, as análises químicas e instrumentais realizadas nas

amostras em questão resultaram positivas para a substância cocaína. A

COCAÍNA é substância entorpecente e pode causar, quando do seu uso e

inclusive no estado em que se encontra, dependência física ou psíquica, estando

proscrita no Brasil, conforme Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, republicada em

01/02/1999 e atualizada pela Resolução RDC n° 188/2017, da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária, publicada no Diário Oficial da União em 16/11/2017[...] As
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análises realizadas revelaram a presença de cocaína na forma de sal[...]"

13} Laudo de perícia criminal federal (química forense) n° 282/2018,

com a seguinte conclusão (fis. 540/543):

"[...JSim, as análises químicas e instrumentais realizadas nas

amostras em questão resultaram positivas para a substância cocaína. A

COCAÍNA é substância entorpecente e pode causar, quando do seu uso e

inclusive no estado em que se encontra, dependência física ou psíquica, estando

proscrita no Brasil, conforme Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, republicada em

01/02/1999 e atualizada pela Resolução RDC n° 188/2017, da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária, publicada no Diário Oficial da União em 16/11/2017[...] As

análises realizadas revelaram a presença de cocaína na forma de sal í... J"

14) Um pedaço de papel contendo manuscritos: "Lei 11.343, de 23-

8-2006 Drogas (arts. 1 a 75) Decreto 5.912 de 27 de setembro de 2006

(Regulamenta a Lei 11.343 (arts. 1 a 33) - Biblioteca Mário de Andrade Pça. Dom

José Gaspar" (fls. 568/569);

15) Seis extratos de ligações telefónicas para números na Colômbia

e Bolívia (fls. 569/571);

16) Livro "La Bruja — Coca, política y demónio", do autor Germán

Castro Caycedo, crónica de ficção - aborda temas diversos da realidade

colombiana: violência, tráfico de drogas, corrupção e feitiçaria (fl. 573);

17) Três desenhos feitos a mão, representando croquis de asas de

avião, sendo que um deles contém o desenho de um paralelepípedo, com as

dimensões 5cm x 2,5 cm x 20-25 cm (fls. 573/574);

18) Um crachá da empresa SW ARIZONA CORP, com a fotografia

de um dos réus, número de licença ESP.FCL.00016824. data de nascimento

08/03/1.960, nacionalidade SPAIN e profissão PILOT. com validade até
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31/05/2019, e com assinatura do portador (fl. 575);

19) Diversos bilhetes e passagens aéreas e terrestres em nome dos

réus JUAN CARLOS RIVERA DIAZ e JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ (fi. 578);

20) Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) n° 345/2018 e

Informação de Polícia Judiciária n° 601/2018 (fls. 648/669).

Na fase policial, JUAN CARLOS RIVERA DIAZ negou a prática do

crime de tráfico internacional de entorpecentes. No entanto, admitiu que foi duas

vezes ao aeródromo para ver a aeronave que estava sob os cuidados de JOSÉ

LUÍS RIVERA DIAZ. Confira:

"[...] QUE chegou no Brasil no dia 30/11/2017, isto em São Paulo,

tendo vindo para Goiânia no dia 13/12/2017, a convite de seu irmão que informou

que estava em Goiânia/GO; QUE veio para Goiânia/GO de ônibus; QUE

encontra-se hospedado no hotel BISS IN em Goiânia/GO; QUE antes de vir para

o Brasil estava em Madrid; [...]QUE afirma que hoje estava em Goiânia/GO a

turismo, sendo convidado para seu irmão para ir ver o avião, quando foi ao

mesmo com este; QUE não sabia que havia COCAÍNA na lataria do avião; [...]

QUE seu irmão veio ao Brasil no dia 13/12/2017; QUE seu irmão JOSÉ LUÍS é o

encarregado pelo avião; QUE trabalha como advogado em Madrid, isto no ramo

civil, trabalhista, mercantil e comercial; QUE não trabalha na área criminal; [...]

QUE alega que estava de férias no Brasil nada sabendo do tráfico de drogas

flagrado; QUE não sabe quem é o piloto do avião que seu irmão é o encarregado;

QUE informa que está no mesmo quarto que seu irmão no hotel; QUE afirma que

não fez nada de especial hoje, sendo que ficou passeando pelo centro; QUE não

sabe informar para onde seu irmão viajaria com o avião; QUE seu irmão é

piloto de avião, mas de outro modelo de avião; QUE não sabe informar em

nome de quem está o avião, sendo que seu irmão disse que era um avião de

empresa [...] QUE hoje foi o segundo dia que foi no hangar ver o avião, sendo
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que a outra vez foi há três ou quatro dias atrás; QUE comprou passagem de

volta ao seu país, sendo que não sabia quando retornaria [...]" Grifos acrescidos

(Trecho do interrogatório de JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, perante a autoridade

policial-fIs. 07/08).

JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ, por sua vez, também na fase policial,

negou a prática do crime imputado na denúncia, mas apresentou detalhes de sua

profissão e de como estava dedicado na guarda da aeronave:

"[...]QUE é engenheiro aeronáutico, contudo não trabalha para

nenhum(s/c) empresa; QUE está desempregado há muitos anos, sendo que

se mantém fazendo trabalhos avulsos quando aparece (si c); QUE f o Í

contratado ern Madrid pelo dono da empresa SOUTH WEST ARIZONA para

ajudar a trazer o avião CESSNA 402B, prefixo N401NA ao Brasil; QUE o avião

era para ser vendido no BRASIL pelo valor de duzentos e cinquenta mii dólares;

QUE trouxe o avião de PORTUGAL; QUE quem veio pilotando o avião foi a

pessoa de JORGE V1DAL BANDERA de nacionalidade Portuguesa; QUE saiu

no avião de PORTUGAL chegando ao BRASIL no dia 08/10/2017, isto em

FORTALEZA/CE, onde ficou por dois dias; QUE de FORTALEZA foram para

GURUPIATO onde permaneceram por aproximadamente 03 (três) semanas, vindo

então para GOIÂNIA/GO, quando chegaram nos últimos dias do mês de outubro;

QUE estando em Goiânia/GO, JORGE VIDAL retornou a PORTUGAL; QUE

nesta cidade de GOIÂNIA/GO o interrogado alugou um hangar no aeródromo

de Goiânia/GO, isto na empresa STOLCO; QUE foi JOSÉ LOMBOS,

espanhol, o qual é naturalizado brasileiro, quem disse que STOLCO tinha um

hangar para alugar; QUE alugou o hangar por seis meses pela quantia total

de R$18.000.00 (dezoito mil reais), já tendo pago a quantia total: QUE durante

o período que o avião ficou em Goiânia/GO este não voou nenhum dia; QUE após

deixar ;G .avião ern Goiânia/GO, retornou para Madrid no dia 13/11/2017; QUE

voltou ao'Brasil no dia 13/12/2017 em voo de MADRID com conexão em LISBOA,
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SÃO PAULO e destino final GOIANIA/GO, na empresa TAP; QUE está

hospedado no hotel BISS IN, quarto 611, no mesmo quarto que seu irmão; [...]

QUE quando seu irmão chegou em Goiânia/GO, o interrogado já estava no hotel;

QUE a autorização da Receita Federal para o avião voar no Brasil ou

retornar ao exterior era do período do dia 08/10/2017 até 07/12/2017, sendo

que antes de retornar a Madrid, pediu prorrogação a RECEITA FEDERAL, a

qual posteriormente deferiu, contudo não avisou a ANAC, estando o avião

proibido de voar; QUE quando conseguisse a autorização para voar novamente

iriam voltar com o avião para a EUROPA, mas não sabia o país, sendo que iriam

i r (s/c) para o país que tivesse comprador; QUE possivelmente o piloto do avião no

retorno seria JORGE VIDAL; QUE sabe que este avião ficava muito tempo na

Europa, mas também ia para os Estados Unídosf...] QUE acredita que seu irmão

veio ao Brasil a Turismo; QUE hoje estava no hangar para ver como estava o

avião, pois já tinha aproximadamente 03 (três) dias que não ia no hangar:

QUE não sabe quem colocou a droga dentro do avião, desconhecendo de quem

seja a droga; QUE não possui conhecidos na COLÔMBIA ou na BOLÍVIA; QUE

não tem conhecidos em GOIÂNIA/GO; [...] QUE não sabe porque motivo seu

irmão tinha anotações sobre a lei de drogas do Brasil; QUE não possui avião em

seu nome; QUE perguntado porque(s/c) motivo foi para GURUPIATO, respondeu

que acha que porque tinha um possível comprador na cidade, mas não lembra

[...]" Grifos acrescidos (Trecho do interrogatório de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ na

fase policia!-fls. 09/10).

Perante este Juízo, JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, por tradutor

juramentado, nomeado para o ato, negou a prática dos fatos imputados na

denúncia. Afirmou, em síntese, que foi preso no dia 19.12.2017, quando estava

saindo do hangar onde se encontrava a aeronave; que, pelo que sabe, a

aeronave era de uma empresa para a qual o seu irmão trabalhava; que, na noite

do flagrante, estava tomando cerveja com o irmão, nurna praça próxima ao Hotel
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Bis Inn, quando seu irmão recebeu uma ligação, por volta das 19h:30min, pedindo

para que fosse ver o avião; que não sabe ao certo, mas acha que foi alguém do

Aeródromo que ligou para seu irmão JOSÉ LUÍS; que o hotel era longe do

Aeródromo, por isso resolveram ir juntos; que não conhece a aeronave e somente

veio a Goiânia a turismo; que o interrogando estava em São Paulo e seu irmão

estava em Goiânia e o chamou para vir a esta Capital; que o interrogando pegou

um ônibus em São Paulo e veio para Goiânia; que seu irmão JOSÉ LUÍS lhe

disse que foi contratado para vender um avião em Goiânia; que o interrogando

veio de Madrid direto para São Paulo a turismo; que o interrogando não tinha

conhecimento de como o avião havia chegado a Goiânia; que JOSÉ LUÍS disse

que aquele era o avião que ele queria vender em Goiânia; que JOSÉ LUÍS veio

junto com o piloto do avião e deve ter feito muitas escalas; que JOSÉ LUÍS

veio ao Brasil neste avião onde foi apreendida a droga; que o interrogando

pensava em retornar à Espanha no dia 17.12.2018, pois sua esposa já estava

ligando; que não foi porque estava procurando passagem em preço mais

económico; que não iria sair do Brasil nesse avião onde foi apreendida a droga;

que JOSÉ LUÍS pretendia voltar à Espanha depois que vendesse a aeronave;

que os acusados não pretendiam voltar juntos; que não entrou na aeronave nem

olhou no seu interior; que mora junto com o irmão em Madrid, pois alugaram um

apartamento muito grande; que o interrogando exerce sua profissão de

advogado nesse apartamento: que dividiram o apartamento em dois; que esta

não foi a primeira vez que veio ao Brasil; questionado sobre o motivo de ter vindo

outras vezes ao Brasil e não ter trazido esposa e filhos, respondeu que veio por

causa das mulheres brasileiras; que, na América Latina, esteve também na

Coiômbja, pois sua esposa é colombiana e o filho mais velho nasceu em Bogotá;

que nuiiica foi à Bolívia; que seus familiares na Colômbia são pessoas de bem e

trabalhadores honrados; que, em 2017, além do Brasii, também esteve na

Colômbia;'que esteve entre dez a doze dias dos meses de julho ou agosto, com

toda a família, em Bogotá, Colômbia; que, de lá, foi direto para Madrid. Às
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perguntas formuladas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, respondeu:

que veio a turismo ao Brasil, rnas comprou apenas a passagem de vinda; que não

comprou a passagem de volta porque ficaria livre para escolher e comprar

passagem mais barata; que sempre faz isso por razão de economia; que foi ao

hangar somente no dia da prisão; questionado sobre a grande quantidade de

dinheiro apreendida, afirmou que os 24 mil dólares não lhe pertencem e que é

questão do avião e do irmão dele; que o interrogando tinha mais ou menos 4 mil

dólares, sendo que seria obrigado a informar às autoridades somente se fosse

acima de dez mil; que considera quatro mil um valor para um turista pobre; que,

somando todas as moedas que pertenciam ao interrogando, daria ern torno de

quatro mil dólares; que, quando viajava à Colômbia, sempre levava queijos,

presuntos, perfumes etc aos familiares; que o interrogando recebeu os pesos

colombianos das cunhadas, em compensação pelo que receberam desses

produtos; que os familiares colocaram esse dinheiro na mala do interrogando,

como retribuição, mas que não iria receber tal dinheiro; que o restante do

dinheiro pertencia ao seu irmão ou ao avião. Às perguntas da defesa,

respondeu: que gosta muito do Brasil, mas não das cadeias; que pegou "sarna"

no Brasil, o que é inconcebível na Europa; que o interrogando ficou em estado de

choque, pois a situação da prisão é muito ruim; que, no momento da prisão, o

interrogando e seu irmão pediram advogado e intérprete, mas não foram

atendidos; que o Delegado e agentes policiais foram muito ríspidos e somente

falaram para calarem a boca; que o interrogando ficou muito assustado; que lhe

apontaram fuzil e ficou com medo até de morrer; que é completamente inocente e

veio a Goiânia somente a pedido do seu irmão; que não entende por que já se

passaram três meses e a questão ainda não foi resolvida [...] (Trecho do

interrogatório de JUAN CARLOS RIVERA DIAZ - mídia à f l. 459).

JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ, também perante este Juízo e por

tradutor juramentado, nomeado para o ato, negou a prática dos fatos imputados
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na denúncia. Afirmou, em síntese, que não sabia que no interior do avião havia

entorpecentes; que não foram presos ao sair, mas estavam dentro do hangar; que

seu irmão abriu a porta do hangar e os policiais o empurraram no chão; que os

agentes não apresentaram mandado de busca e apreensão; que, a princípio,

pensou que se tratava de um assalto, mas depois viu que era a Polícia Federal;

que o interrogando chegou em Fortaleza, no dia 08.10.2017, nesse avião

onde foi apreendida a droga; que, de Fortaleza foi no avião para GurupiATO,

onde aterrissaram no dia 10.10.2017; que ficou em GurupiATO por duas semanas

e depois vieram para Goiânia; que chegou a Goiânia na aeronave N401NA; que

essa aeronave foi sempre pilotada pelo Português, que era habilitado e tinha as

autorizações; questionado sobre o motivo de ter vindo junto nessa aeronave,

afirmou que a empresa o encarregou de operar essa aeronave de um

aeroporto a outro; que o objetivo da empresa era vender essa aeronave no

Brasil; que esse avião estava na Europa há muito tempo; que o interrogando foi

contratado para ficar responsável pela aeronave e, por isso, contratou o

piloto; que o interrogando não pilotava porque não era habilitado, mas era o

responsável por ela; que esse voo saiu de Santarém/Portugal e veio até

Fortaleza/Brasil; que, durante essa viagem, não percebeu nada diferente ou

suspeito dentro da aeronave; questionado sobre os galões de combustível,

afirmou que sabia deles e não estranhou, pois precisavam deles para o voo que

fariam; que o interrogando nunca tinha visto isto antes, mas outros pilotos já

o haviam informado sobre esse sistema para aumentar a autonomia dos

voos; que também sabia da existência de mangueiras e apetrechos,

esclarecendo que eram necessários para fazer o percurso de Cabo Verde e

atravessar o Oceano Atlântico: que desconhecia, completamente, a existência

de entorpecentes dentro do avião; que a empresa pretendia vender a aeronave no

Brasil, mas caso não conseguisse, esperaria orientação da empresa; que o

destino final seria os Estados Unidos, pois a matrícula da aeronave era americana

e talvez fosse vendida lá; que não era possível ir direto da Europa para os
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Estados Unidos, por isso viriam ao Brasil, e primeiro tentariam vender a aeronave

aqui, apesar de a matrícula ser dos Estados Unidos; que a notícia era de que o

mercado brasileiro estava favorável a esse tipo de negócio; que o mercado de

aeronaves estava ruim, principalmente na Espanha e na França, onde se

demoraria até um ano para vender lá; que o dinheiro apreendido no hotel era o

que utilizavam para a manutenção da eronave; que, para as despesas

pessoais, tinha R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) e cerca de mil euros; que

não sabe dizer para onde iriam com a aeronave, porque a aeronave estava com

um defeito no motor, que precisava consertar, e depois tinha a tramitação da

venda; que a negociação para venda da aeronave ficaria mais fácil se fosse

realizada no Brasil; que conversou com o Auditor da Receita Federal no

Brasil sobre a importação da aeronave, sendo informado de que deveria

transladar o avião para o Aeroporto Santa Genoveva; que o preço inicial

cobrado pela empresa era de U$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares),

mas a empresa lhe deu margem para negociar até duzentos mil dólares; que a

aeronave estava registrada em nome da empresa americana: SW ARIZONA

CORPORATION, a qual atuava na compra e venda de aeronaves nos Estados

Unidos e na Europa; [...] que trabalhou como Engenheiro Aeronáutico por

mais de dezoito anos; que também trabalhou na empresa Ibéria e com

simuladores de voo; que, com a crise económica, foi demitido e passou a fazer

trabalhos "free lance"; que trabalhou no Aeroporto Quatro Ventos de Madrid, onde

conheceu o Sr. LOMBOS, que lhe apresentou essa empresa para a qual estava

trabalhando por último; que também auxiliava seus pais, que possuem

propriedade com atividade agrícola, com colheitadeiras, tratores etc. Às

perguntas formuladas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, respondeu:

que, pela venda do avião, não receberia comissão, mas apenas seu salário

normal; que todas as despesas que tinha corriam por conta da empresa; que as

passagens da Espanha foram custeadas pela empresa; que possui um contrato

de trabalho assinado com a empresa na Espanha; que, de Fortaleza foram até
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Gurupi/TO, onde chegaram no dia 10 e permaneceram até o dia 26.10.2017,

partindo em seguida para Goiânia; que JOSÉ LUIZ LOMBOS ARROYO orientou

que a estadia em Fortaleza ficaria muito cara, por isso indicou o Aeródromo

de Gurupi/TO: que, por indicação de JOSÉ LUIZ LOMBOS que veio para o

Aeroporto de Goiânia, pois já havia trabalhado por aqui muito tempo, conhecia e

indicou; que veio para Goiânia porque é uma cidade maior e ficaria mais fácil

realizar a venda aqui; que JOSÉ LOMBOS, quando trabalhou no Brasil, há muito

tempo atrás, era piloto, mas também comprava e vendia aeronaves; que não era

possível fazer um voo direto de Fortaleza para Goiânia, precisava fazer uma

escala, por isso pousaram em Gurupi/TO; e também porque falaram que

poderia haver possibilidade de venda da aeronave em Gurupi/TO; que não

poderiam ficar no aeroporto de Fortaleza porque é internacional e administrado

pela Infraero, sendo muito caro; que procuraram aeroportos privados ou

aeródromos para conseguir preço mais baixo; questionado sobre o motivo por que

pagou seis meses de aluguel, se pretendia vender a aeronave, afirmou que foi o

mínimo contratado pelo STQCQ; que tentou alugar por um ou dois meses

apenas, mas o proprietário ficou firme nos seis meses; que o JOSÉ LOMBOS

ligou antes e tratou com o JOSÉ STOCO; que o depoente apenas assinou o

contrato, pois JOSÉ LOMBOS íá havia negociado, pois conhecia a família

dos STOCO há muitos anos: que JOSÉ LOMBOS e o interrogando conheciam o

STOCO pai e o hangar pertencia a outro filho do STOCO; que, no hangar,

guardavam-se muitas peças de avião e componentes de motor, sendo que se

considerava difícil deixar o local vazio e obter um aluguel melhor por apenas um

rnês; que o avião entrou no hangar dia 1°.11.2017 e o interrogando retornou a

Madrid no dia 13.11.2017; que, nesse período, o interrogando foi ao hangar

conversar com o STOCO umas duas ou três vezes e sempre havia

funcionários do STOCO no hangar, onde estava o avião, pegando algumas peças

etc; quç, quando veio assinar o contrato, a aeronave permaneceu em Gurupi/TO;

que veio de ônibus a Goiânia, sendo que o piloto ficou em Gurupi/TO; que achou
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que seria muito ruim para o piloto fazer essa viagem de mais de dez horas; que

retornou a Gurupi/TO também de õnibus e, no dia seguinte, vieram no avião

para Goiânia; que chegaram com o avião a Goiânia no dia 26.10.2017; que o

interrogando regressou a Madrid no dia 13.11.2017; que, nesse período, recebeu

três propostas de compra, mas nenhuma com resultado; que essas negociações

foram apenas por telefonemas; que o interrogando veio a Goiânia apenas corn a

finalidade de vender o avião; que retornou à Espanha porque seus pais estavam

doentes, porque o piloto retornou a Portugal no dia 05.11.2017, e também porque

tinha outros problemas para resolver; que acabou ficando por um rnês na

Espanha; que o tempo da aeronave voar no Brasil havia passado, pois era até

08.12.2017; que retornou para providenciar as licenças para voar, pois o avião

não podia ficar parado muito tempo e também precisava fazer testes com ele;

questionado sobre o problema da aeronave e por qual razão não foi feita

manutenção durante todo esse tempo, afirmou que falou com o STQCO e ele

disse que consertaria; questionado acerca da chave da aeronave, afirmou que a

chave que ficou com o interrogando até o dia 03.12.2017 não foi a mesma que foi

entregue aos policiais; que, em Gurupi/TO, o interrogando percebeu que a chave

para abrir o avião estava com problemas; que, quando chegou a Goiânia,

verificou que a chave não funcionava mais; que a porta do avião ficava fechada,

mas não trancada; que o avião estava assim durante todo o tempo em que

permaneceu no hangar; que, como teve que voltar rápido para a Espanha, não

deu tempo de fazer esse conserto: que, quando retornou, trouxe outra chave

tetra, que lhe foi dada pelo dono do avião, que abria e fechava por outra

fechadura; que chegou da Espanha no dia 13.12.2017; que, no dia 15.12.2017, foi

ver o avião e observou que não havia energia elétrica no hangar. Então, pediu ao

STOCO que providenciasse para ter energia no hangar; que somente neste dia

trancou o avião com essa chave tetra que trouxe da Espanha; que entregou essa

chave tetra aos policiais no dia da prisão; que foi ao hangar no dia 15.12.2017

sozinho; que, no dia 15.12.2017 o interrogando foi ao Aeródromo para conseguir
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a senha de entrada; que, sem a senha, deveria esperar na porta até que as

pessoas abrissem; que, depois desse dia, retornou lá apenas no dia 19.12.2017,

no dia da detenção, por volta das 20 horas;[...] que, no dia 15.12.2017, o

interrogando teve acesso à aeronave: que estava tomando uma cerveja com o

irmão e recebeu uma ligação telefónica para que fosse ao hangar ver o avião; que

estranhou, mas pensou que seria um mecânico; que foi ao hangar para conferir

se havia pessoas entrando e saindo onde estava o avião; que foi juntamente com

seu irmão; que esta foi a única vez que seu irmão foi ao aeroclube e foi quando

aconteceu a detenção f...l; ficou sabendo que seu irmão estava no Brasil de

férias por uma ligação da esposa dele; que seu irmão disse que estava em

São Paulo e o interrogando convidou o irmão a vir a Goiânia, já que o

interrogando tinha que voltar em Goiânia: que propôs pagar o hotel para o

irmão; que haveria economia de dinheiro pela estadia; que sempre procuram

economizar, pois os hotéis são caros; que uma das coisas que o piloto Português

se queixava era o valor dos hotéis no Brasil; que teve uma discussão com o

piloto, pois divergiram sobre o valor que seria pago. Às perguntas da defesa,

respondeu: questionado sobre o motivo de o pedido de prorrogação da aeronave

no Brasil ter sido formulado no CPF de JUAN CARLOS, afirmou que ele,

interrogando foi o responsável pelo pedido de prorrogação; que é a pessoa

responsável pela aeronave perante a ANAC [...]; que o interrogando fez esse

pedido de prorrogação pessoalmente; que a funcionária pediu o número do CPF,

mas o interrogando disse que ele e a aeronave eram estrangeiros; que a

funcionária olhou e disse que não era possível fazer o requerimento de

prorrogação sem o n° do CPF; que o interrogando se lembrou que havia o

número do CPF do irmão e utilizou do requerimento de prorrogação: que,

posteriormente, o requerente obteve o próprio número de CPF; que o

interrogando fez o CPF um dia antes da detenção, no dia 18.12.2017; que seu

irmão ríada sabe a respeito desse pedido de prorrogação; que pensava pedir rnais

quarenta.e cinco dias para prorrogação da estadia do avião, para resolver o
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problema do motor do avião e depois fazer testes; que, no dia 26.10.2017, JUAN

CARLOS não estava com o interrogando, mas o piloto Português JORGE

BANDEIRA; que JUAN CARLOS não sabia nada da aeronave e não iria viajar

com eles [...] que o depósito do tanque de combustível da aeronave comporta

1.060 (mil e sessenta) litros e consome em média 140 (cento e quarenta) litros por

hora; que, saindo de Portugal/Espanha, a primeira escala é nas Ilhas Canárias;

que de lá seguiu para Cabo Verde, por seis horas; que o último trecho, que é o

mais perigoso, é o que vai de Praia até Fortaleza ou Natal, com quase nove horas

de voo; que as cartas aeronáuticas apreendidas eram planos de voo de vinda;

que, no plano de voo deve haver um aeroporto alternativo, caso o escolhido

esteja interditado; que o aeroporto alternativo era Tenerife, mas não precisou,

pois pousaram em Lãs Palmas; a mesma coisa de Cabo Verde para Fortaleza,

pois a alternativa era Natal, mas não precisou porque aterrissaram bem em

Fortaleza; questionado sobre se vira alguma alteração no avião, no dia

15.12.2017, afirmou que percebera que pessoas entravam lá para pegar peças,

mas se incomodava apenas se mexessem no avião; que percebia que alguém

mexia lá, pois sempre encontrava a "peça" fora de onde havia deixado; que

deixava sempre os "flaps" na posição horizontal, mas quando chegava percebia

que estavam diferentes; que, por isso, levou o dinheiro para o hotel, onde estaria

mais seguro [...] (Trecho do interrogatório de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ prestado

perante este Juízo - mídia à f l. 459).

Em que pese as negativas apresentadas pelos réus, os elementos

de prova colhidos demonstraram a atuação livre e consciente de ambos para a

prática do crime de tráfico internacional, pois efetivamente guardaram e

mantiveram em depósito mais de noventa quilos de cocaína, com o nítido

propósito de exportação.

As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a materialidade e

autoria do tráfico internacional de entorpecentes.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

5a VARA FEDERAL DE GOIÂNIA/GO
Rua 19, nQ244, Centro, Goiãnla/GO, CEP 74.030-090.

Telefone: (62) 3226-1850/Fax (62) 3226-1805
Endereço eletrônlco: D5vara,go@irf1 .lus.br

HAROLDO ROCHA JÚNIOR, compromissado na forma da Lei,

afirmou perante este JuízoJ em síntesej quej por volta do mês de junho/2017,

houve um flagrante com apreensão de grande quantidade de entorpecentes no

Estado de Goiás, e, por conta disso, foi iniciada a investigação; que, no dia

19.12.2017, receberam denúncia de colaboradores de que havia uma aeronave

estrangeira hangariada no aeroclube de Goiânia; que procuraram a aeronave e a

encontraram em um galpão fechado com placa de "vende-se" no portão; que

fizeram levantamento para saber de quem era o hangar e chegaram ao

proprietário; que o proprietário informou que havia alugado o hangar para um

Espanhol, que foi quem guardou essa aeronave; que o dono do hangar disse que

a aeronave tinha problemas mecânicos e por isso estaria guardada naquele local,

mas que não houve pedido para consertar e que era apenas para aguardar, pois

iriam conversar com os proprietários, que eram de uma empresa estrangeira; que

se dirigiram ao Setor de controle, coordenado pela AGETOP, e olharam a lista de

voos; que identificaram, inicialmente, um prefixo dessa mesma aeronave, N410

NA, como tendo decolado; que o prefixo era muito parecido e a funcionária da

AGETOP confundiu os prefixos; que o dono do hangar disse que os espanhóis

apareciam no local de vez em quando; que os agentes policiais encontraram um

dono de hangar próximo, que informou que os Espanhóis haviam estado no local

no dia anterior, à noite; que tinha visto as luzes acesas e que eles estiveram por

lá; que o dono do hangar disse que não tinha cópia da aeronave, mas que tinha

do portão do hangar; que os agentes olharam dentro do hangar e constataram

que a aeronave estava trancada; que, nesse ínterim, saiu mandado de busca

também para a aeronave; que, corno não tinham profissional habilitado para abrir

a aeronave, a chefia determinou que os agentes ficassem de prontidão até o dia

seguinte, quando providenciariam a abertura; que, por volta das 20 horas, os

agentes estavam conversando com o porteiro do aeroclube, questionando sobre o

veículo prata, que, segundo informado também pelo dono do hangar, era utilizado

pelos acusados; que, no momento em que conversavam, passou o veículo prata;

38



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

5a VARA FEDERAL DE GOIÂNIA/GO
Rua 19, n° 244, Centro, Goiânia/GO, CEP 74.030-090,

Telefone: (62) 3226-1850/Fax (62) 3226-1805
Endereço eletrônico: 05vara.go(Sírf1 .jusjir

que os agentes policiais passaram então à vigilância até à porta do hangar; que

os acusados deixaram o carro do lado de fora, abriram o portão do hangar,

entraram e fecharam; que os agentes ficaram aguardando do lado de fora, mas

era possível ver por frestas; que viram quando um dos acusados abriu a porta

da aeronave e mostrou para o outro, apontando dentro da aeronave: que

fecharam a aeronave e, quando saíram, foram abordados; questionados sobre o

que estavam fazendo naquele locai, aquela hora da noite, responderam ter

ido ao local para verificar a aeronave: disseram que a aeronave estava sob a

responsabilidade deles e que era de uma empresa: que perguntou se eles

tinham a chave, pois estava sob sua responsabilidade, quando um dos acusados

entregou a chave da aeronave para o depoente; que perguntou se havia algo

ilícito na aeronave, recebendo resposta negativa; que os agentes policiais

solicitaram o acompanhamento de duas testemunhas para a busca que fariam no

interior da aeronave; que, ao abrir a aeronave, percebeu forte odor de solvente;

que o assoalho/carpete estava retirado e enrolado; que a região central da

aeronave estava sem a chapa que cobre o piso: que o depoente levantou as

chapas laterais do piso e encontrou o entorpecente debaixo; que o Delegado deu

voz de prisão, retiraram os entorpecentes e seguiram para a Delegacia; que o

flagrante ocorreu durante toda a noite e, pela manhã, o Delegado determinou que

os agentes seguissem para o hotel onde os réus estavam hospedados; que, com

a presença do gerente e de uma camareira, o depoente retirou todos os pertences

dos acusados no quarto, colocando na mala e seguindo para a Superintendência

da Polícia Federal; que foi feito outro auto de apreensão desse último materíaí

apreendido, sendo GPS, anotações, documento de viagem com nome de outro

Espanhol, documento da Receita Federal com solicitação de permanência da

aeronave por pouco tempo; que, por ser aeronave estrangeira, era preciso

esse documento, e que a permanência é por período [imitado; que, no dia

seguinte, os agentes retornaram ao hangar, para fazer uma busca mais

detalhada, ao que localizaram os entorpecentes que estavam guardados nas
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asas da aeronave: que, no primeiro dia, os agentes encontraram um frasco

pequeno de tinta branca, da cor da aeronave, rnas não encontraram nenhum

ponto de pintura recente na aeronave; mas, no segundo dia, verificaram que os

parafusos do bocal de abastecimento estavam com tinta nova; que foi isso que

chamou a atenção dos agentes, que decidiram abrir o tanque da aeronave;

que, nos depoimentos dos investigados, eles afirmaram que trouxeram todas as

ferramentas e materiais de tinta e solvente do exterior; que encontraram cupons

fiscais, do Brasil, de artigos de pequeno valor, como luvas, pincéis, etc; que se

recorda que foram apreendidos valores em espécie de moedas estrangeiras,

no dia em que foram abordados e também nos pertences deles, que estavam no

hotel; que foram apreendidos Pesos Colombianos, salvo engano, Euro e Dólar;

que foi encontrado tanque extra de combustível, de aço inox, no interior da

aeronave; que esse tanque tem uma capa flexível corn etiqueta frágil; que, no

segundo dia, verificaram duas mangueiras escondidas debaixo do banco dos

pilotos; que essas manqueiras estavam conectadas com a tubulação dos

tanques das asas: que na outra extremidade dessas mangueiras tinha um

registro; que, ao conversar com especialistas de aviação, explicaram que, ao

conectar essas mangueiras a esse reservatório, com o registro aberto, não há

problema de entrada de ar para os outros tanques; que explicaram, também, que

essa aeronave poderia decolar sem a conexão dessa mangueira e,

posteriormente, em pleno voo, poderia conectar a mangueira no reservatório e

passaria o combustível para os tanques da aeronave; que, no bagageiro da

aeronave havia também dezoito ou dezenove galões de vinte litros para

transporte de óleo motor; que seria uns trezentos litros adicionais para essa

aeronave, permitindo grande autonomia de voo para a aeronave; que o depoente

estava acompanhado de outro agente durante o flagrante, FELIPE WASEN

MAGALHÃES; corn exceção da informação acerca da decolagem da aeronave,

confirrría todas as demais declarações que foram prestadas na fase policial; Às

perguntas formuladas pela defesa, respondeu: que o depoente não fala
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Espanhol; que as entrevistas foram feitas pelo Delegado Bruno Gama, que estava

presente também, e fala Espanhol; que, na Delegacia, salvo engano, um dos

flagranteados disse que não precisavam de tradutor, pois entendia o que se

falava; que o depoente não tem conhecimento técnico de aeronaves, mas pediu

auxílio a quem entende; que, antes do flagrante, foram feitas diligências com

informantes e colaboradores[...]; que a porta do avião abre com urna chave tetra e

o depoente não percebeu nenhuma falha; [...] que foi o depoente quem trabalhou

para retirar a droga de dentro do avião e também das asas, com a ajuda do

agente RENATO [...] (Trecho do testemunho prestado em Juízo por HAROLDO

ROCHA JÚNIOR - mídia à fl. 459).

RICARDO STOCO, também compromissado na forma da Lei,

afirmou em Juízo que toma conta das coisas do pai, sendo uma oficina, um

hangar pequeno e outro grande que está alugado, no aeródromo de Goiânia,

desde o ano passado; que o hangar pequeno é destinado a guardar coisas velhas

da oficina e sucatas; que foi o responsável pelo aluguel do hangar para a

aeronave CESSNA 4Q2B, de prefixo N401A; que no hangar do pai do depoente

tem uma placa de "vende-se" ou de "aluga-se", com o número de celular do irrnão;

que ligaram em um domingo e perguntaram se alugariam o hangar por um

período; que um dos acusados foi até o Aeródromo e perguntou se tinham

interesse mesmo em alugar ou vender o hangar; que, diante do preço

indicado, disse que não tinha interesse em comprar, mas queria alugar por seis

meses, que seria o tempo necessário para trazerem a aeronave deles para

regularizar uma manutenção, com vistas a posterior regularização, pois a

matrícula da aeronave era estrangeira; que foi feito um contrato simples de

aluguel por seis meses; que o pagamento foi à vista e antecipado; que entregou

uma chave para ele e a partir de então o hangar ficou sob a

responsabilidade deles; que foi um dos acusados quem aluqou o hanqar.

juntamente com outra pessoa que não é o irmão, que parecia ser um

^

ftf"
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Espanhol; que foi essa pessoa que entregou o dinheiro para o depoente;

que o valor pago foi de R$18.000,00 em dinheiro; que a pessoa que realizou o

pagamento também era Espanhol e não está presente na audiência; que a

aeronave chegaria na semana posterior à assinatura do contrato; que o

contratante alegou que a aeronave estava com problema de turbo e que viria em

altitude mais baixa e que pretendia resolver esse probiema de manutenção

primeiro; que a aeronave acabou chegando antes do período combinado no

contrato de aluguel, algo em torno de menos de uma semana; que o avião veio de

Fortaleza, direto para Goiânia, em baixa altitude, pois estava sem turbo; que o

depoente estava no aeródromo quando a aeronave chegou e quem a

pilotava era outra pessoa, que aparentava ser um Português; que um dos

acusados, que assinou o contrato de locação, estava junto desse piloto; que a

aeronave ficou na porta da oficina do pai do depoente por mais uma semana, pois

anteciparam a vinda e havia aviões ainda em manutenção; que deixaram o avião

no pátio, trancaram e levaram a chave com eles; que a empresa do depoente

ainda não tinha autorização para manutenção de aeronaves, o que foi requerido

junto à ANAC; que numa quínta-feira, feriado, um dos acusados voltou, em um

carro de Uber; que a empresa do depoente estava fazendo um churrasco pelo

aniversário de urn funcionário, sendo que o acusado JOSÉ LUÍS chegou e

pediu, de forma apavorada e nervoso, que a aeronave fosse guardada e que

não mexeriam na aeronave por enquanto; disse que iriam embora para a

Espanha e quando voltassem de viagem teriam o tempo para a manutenção;

que o depoente ofereceu serviço para regularização da aeronave, com serviço de

radar; que eles informaram que a aeronave era de uma empresa que trabalhava

com pano ou carpete e que ela ficaria no Brasil; que eles fariam todo o trâmite de

regularização e de manutenção apenas quando voltassem da Espanha [...]; que o

acusado abriu a aeronave com a chave que ele tinha, taxiou e, cotn a ajuda

de uns quatro funcionários do depoente, guardou a aeronave no hangar;

que o depoente trancou o hangar e entregou uma chave para o acusado;
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que a chave da aeronave ficou sempre com o acusado: que, nesse dia, foi o

acusado JOSÉ LUÍS e o motorista do Uber que chegaram ao Aeródromo; que foi

o Português quem taxiou a aeronave: [...] que viu quando o JOSÉ LUÍS, ou o

irmão dele, pois são gémeos, e outra pessoa, num Peugeot prata, voltaram ao

Aeródromo e pediram para ligar a luz do hangar; que o depoente iígou para o

eletricista e conseguiram instalar energia para atendê-ios; que eles não

retornaram ao hangar do pai do depoente para falar nada, nem para agradecer;

que, salvo engano, essa foi a terceira vez que eles mantiveram contato; que o

acesso à aeronave estava restrito aos acusados, pois a chave da aeronave

sempre ficou na posse deles e nunca foi entregue ao depoente: que não foi

feito nenhum serviço de manutenção nessa aeronave; que, em razão da

distância, não pode afirmar que os acusados estiveram no hangar trabalhando;

que, ao ser abordado pelos agentes policiais, franqueou o acesso ao hangar onde

estava a aeronave; que os agentes tentaram abrir o avião, mas não foi

possível, pois não tinham a chave; que advertiu os agentes, dizendo que

deveriam ter um mandado judicial, senão daria problema para o depoente [...];

que entregou a chave do hangar para o Delegado Federal e se retirou do local;

que o agente HAROLDO comunicou ao depoente que realmente encontraram a

droga no assoalho do avião, mas estava apreensivo, pois achava que teria mais

droga; que, em outro dia, HAROLDO pediu ao pai do depoente para mostrar onde

poderia haver mais droga escondida; que encontraram drogas do lado dos

motores, nas asas da aeronave; que também identificaram que havia vários

tanques de combustível dentro da aeronave para dar mais tempo de

translado: que também tinha um sistema de transferência de combustível em

voo, com um tanque de alumínio e umas bombinhas, o que daria maior

autonomia, além do normal; que também tinha uma "ligação maluca" de registro

de combustível dentro do avião, que interceptava a linha de combustível do

tanque do avião; que, durante todo esse tempo, apenas o acusado JOSÉ

LUÍS e o piloto que tiveram acesso à aeronave: que, além deles, viu a pessoa
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que entregou o dinheiro ao depoente, quando assinou o contrato; que, nesse dia,

almoçaram juntos o depoente, o JOSÉ LUÍS e essa pessoa que estava com ele;

que essa pessoa não se encontra na audiência e parece que não foi identificada,

mas sabe que também era um Espanhol; que confirma seu depoimento prestado

na Polícia Federal. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu:

questionado sobre a informação apresentada por HAROLDO ROCHA JÚNIOR, às

fis. 92/93, acha que HAROLDO entendeu errado o que o depoente disse, pois

quem trouxe a aeronave foi o Português e este também foi quem pilotou; que o

depoente não sabia que JOSÉ LUÍS tinha um irmão gémeo; que o depoente tem

experiência de "vivência da família", mas não é mecânico de aeronaves; que o pai

do depoente opera e tem registro de um CESSNA similar ao que consta neste

processo; que essa aeronave tern dois motores turbo, 325HP, salvo engano, vai

consumir quase o mesmo que um piPER 350HP, ou seja, 120 litros por hora em

cada motor. Então, vai consumir 240 litros por hora; que a aeronave apreendida

possui autonomia de cinco horas e meia a seis horas; [...] que não viu os dois

irmãos gémeos juntos, mas sempre via um deles; [...] que o depoente ofereceu

o serviço de regularização da aeronave para o acusado JOSÉ LUÍS, mas

parece que ele não mostrou interesse e iria falar corn a empresa ou algo

assim; que o Aeródromo tem uma guarita, mas é "muito fraca", não há controle

rigoroso de quem entra ou sai; que os donos de oficina têm senha e registro

biométrico, mas qualquer pessoa que estiver aguardando atrás poderá entrar; que

o depoente trabalha no aeródromo desde quando nasceu; [...] que é recorrente

esse tipo de abordagem policial e prisão por tráfico de drogas no Aeródromo; que

no dia em que JOSÉ LUÍS pediu para ligar a energia, havia outra pessoa no

carro com ele, mas não pode dizer se era o irmão JUAN CARLOS [...]; que em

momer(to algum o acusado e a outra pessoa lhe disseram que o avião estava em

GurupifTO, mas falavam sempre em Fortaleza; [...] que o depoente se assustou,
i

no dia em que o acusado pediu para ligar a energia, pois ele havia dito que

iria para a Espanha, mas continuava no Brasil; que, no primeiro dia da
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operação policial, os próprios agentes retiraram a droga da aeronave; já no

segundo dia, quem retirou a droga do avião foi o pai do depoente, juntamente

com o agente HAROLDO; que o depoente é empresário e cuida das coisas do pai

na empresa dele; que é possível enxergar dentro do hangar peia fresta do

portão; recorda-se de ter visto os acusados irem ao aeródromo por três vezes

(quando assinou o papel, quando chegaram com o avião e quando queriam que

ligasse a energia); que não era fácil perceber onde havia drogas no avião; que

o pessoa! que controla as aeronaves não possuem qualificação e poderiam

confundir as aeronaves [...] (Trecho do testemunho de RICARDO STOCO - mídia

à f 1.459).

Os testemunhos colhidos estão consentâneos com os demais

elementos de prova, não havendo que se falar em nulidade, como pretende a

defesa.

Os diálogos que foram identificados no aparelho de telefonia celular

demonstraram a atuação relevante dos réus para a consecução do tráfico e que a

droga apreendida foi fornecida por grupo colombiano (cf. fl. 661).

Sobreleva considerar em desfavor dos réus as versões

contraditórias apresentadas perante este Juízo.

JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ disse que mora junto com o irmão, em

Madrid, na Espanha, mas afirmou que não sabia que JUAN CARLOS estava

de férias em São Paulo, e que veio a saber somente após suposta conversa com

sua cunhada.

O acusado não falou a verdade, pois as conversas extraídas de seu

telefone celular demonstraram que os irmãos estavam conectados e que,

inclusive, JUAN CARLOS atenderia compromisso em São Paulo, exatamente

para viabilizar a negociação do tráfico (fí. 668).

Ademais, ao assinar o contrato de locação do veículo que estava
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utilizando em Goiânia, JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ informou o endereço de São

Paulo (fl. 101/103).

Não bastasse isso, JUAN CARLOS RIVERA DIAZ forneceu seu

próprio número de CPF para que JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ requeresse a

prorrogação da permanência da aeronave em território brasileiro, não sendo crível

que o segundo utilizou o documento sem o consentimento do primeiro.

Os documentos de fls. 1.052/1.053 tratam de viagem a São Paulo

em nome de JUAN CARLOS, mas a informação foi enviada para JOSÉ LUÍS

RIVERA DIAZ, indicando a atuação concertada dos réus para a consecução do

crime.

JUAN CARLOS RIVERA DIAZ afirmou que veio ao Brasil a turismo,

mas comprou apenas a passagem de vinda e sequer sabia a data em que voltaria

a Madrid, Espanha, sendo certo concluir que levaria o carregamento de cocaína

no avião, junto com JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ3 para os Estados Unidos da

América.

Na fase policial, JUAN CARLOS RIVERA DIAZ afirmou que seu

irmão era piloto de avião e, mais, que ele, JUAN CARLOS, foi duas vezes ao

hangar. O documento apreendido (fl. 575) confirma que um dos réus era piloto

da empresa SW ARIZONA.

Na fase policial, JOSÉ LUÍS negou que fosse empregado, mas, em

Juízo, admitiu que tinha contrato de trabalho firmado com a mencionada empresa.

:. Pois bem, JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ é Engenheiro Aeronáutico,

profiss'ao que, segundo afirmou, exerceu há mais de dezoito anos. Logo, não é

crível que não soubesse do carregamento de cocaína escondida no avião que
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estava sob sua responsabilidade. Muito pelo contrário, utilizou seu conhecimento

para possibilitar o acondicionamento da droga nos locais onde foi encontrada.

JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, por sua vez, é Advogado- em

Madrid, Espanha, e, segundo afirmou em Juízo, não atua na área crimina!. Dessa

forma, pesa em seu desfavor as anotações que foram apreendidas em seu poder,

nas quais se refere à Lei Antidrogas n° 11.343/2006 e ao Decreto que a

regulamenta (fL 569), demonstrando plena ciência das consequências legais de

sua conduta.

Não convence a versão de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAS, no sentido

de que a aeronave seria consertada pelos STOCO. Conforme declarou a

testemunha RICARDO STOCO, o acusado não demonstrou interesse em fazer a

manutenção da aeronave ou de regularizá-la no Brasil (mídia-f!. 459).

Também não convence a versão da defesa de que JOSÉ LUÍS

RIVERA DIAZ voltou à Espanha e deixou a aeronave aberta e acessível a

estranhos. Conforme afirmou a testemunha RICARDO STOCO, durante todo o

tempo, apenas o acusado JOSÉ LUÍS e a pessoa que o acompanhava que

tiveram acesso à aeronave (mídia-fl. 459).

A testemunha HAROLDO ROCHA JÚNIOR também asseverou que

a porta do avião abriu apenas com a chave tetra e que não verificou avarias na

porta, como alegou a defesa (mídia-fl. 459).

A versão de que apenas pretendiam vender a aeronave no Brasil

não se sustenta. Se o propósito era somente de venda, e se a aeronave

realmente estivesse com problemas no motor, então é razoável concluir que não

ficaria tanto tempo sem a necessária manutenção e apenas consumindo tempo

de aluguel do hangar.

O que se constata pelas provas colhidas nos autos é que os réus

precisavam de tempo para concluir a fase da guarda e acondicionamento do

carregamento da cocaína nos espaços contidos na aeronave.
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Portanto, foi comprovada a atuação livre e consciente de JOSÉ

LUÍS RIVERA DIAZ e de JUAN CARLOS RIVERA DIAZ para guardar e manter

em depósito quase cem quilos de cocaína na aeronave CESSNA 402B, prefixo

N401 NA, com vistas à exportação para os Estados Unidos, que foi apreendida no

dia 20 e 22.12.2017 (fls. 11/15 e 88).

A tipicidade objetiva, ern sua perspectiva formal, encontra-se

caracterizada, pois as condutas perpetradas pelos processados se amoldam, com

perfeição, ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na

modalidade guardar e manter em depósito.

No tocante ao tipo objetivo material, insta salientar que o delito de

tráfico de drogas é formal, de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo

variado, de rnodo que a mera prática de quaisquer das condutas nucleares

plasmadas no aludido preceito legal já é condição necessária e suficiente para

fins de consumação da empreitada criminosa e correspectiva lesão ao bem

jurídico tutelado, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior

Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA
OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR
NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS
RAZÕES RÊCURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE
TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER,
AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO
TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06. CRIME DE
AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO(...)
2^ "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente"
substância entorpecente ilícita são núcleos do tipo do delito de tráfico de
drogas - crime de perigo abstrato. de ação múltipla e conteúdo variado, que
se consuma com a práticajJe quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei
Antidroqas. Alegação de qjje o crime foi cometido na forma tentada que não
pode prosperarf...)
(HC 225.555/RJ, Rei. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
02/10/2012, DJe 09/10/2012)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA. MATERIALIDADE.

. : . PENA.
: l - Se a imputação permite que se estabeleça adequação típica, a denúncia não

pode, aí, ser considerada inepta.
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[I - A contestação acerca do laudo, exigindo reexame e cotejo de provas, não pode
ser acolhida na via do writ.
III - Ter em depósito ou trazer consigo já indicam a gcorrência de
consumação e não de conatus.
IV - Ocorrendo o tráfico internacional, a competência é da Justiça Federal.
Aplicável, daí, a majorante do art. 18, inciso I da Lei de Tóxicos.
V - Nos limites do habeas corpus, a dosimetria, no caso, não pode ser refeita visto
que fundamentada.
Writ indeferido.
(HC 9.769/RJ, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
17/08/1999, DJ 04/10/1999, p. 69}." Grifos acrescidos.

A tipicidade subjetiva se perfaz pela presença incontestável do dolo

consubstanciado na vontade livre e consciente de adquirir, importar, transportar,

guardar, oferecer e vender substância entorpecente, conforme cada caso já

analisado. Nesse ínterim, saliente-se que o tipo subjetivo do crime em comento

qualifica-se como congruente ou simétrico, não exigindo, para sua caracterização,

especial fim de agir, bastando que o agente pratique quaisquer das condutas

descritas no caput do art. 33 da Lei n° 11.343/06 com animus e ciência. Tal

compreensão, cabe pontuar, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial

consagrado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL RECURSO ESPECIAL. TRAFICO DE ENTORPECENTES. TIPO
SUBJETIVO. ESPECIAL FIM DE AGIR (FINS DE MERCANCIA).
DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE,
l - O tipo previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06 é congruente ou congruente
simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de
transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a
adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar
ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a
incriminação do fornecimento (Precedentes)(...)
(REsp 1133943/MG, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
06/04/2010, DJe 17/05/2010).

Assim, o contexto fático delineado nos autos clarifica que os

denunciados detinham pleno conhecimento da natureza do material que

guardaram, tendo, portanto, agido com dolo direto.

Presentes todos os elementos descritivos, normativos e voiitivos do
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tipo penal, a ilicitude se perfaz pelo simples ajustamento do comportamento do

agente à norma incriminadora, cabendo à defesa a desconstituição da presunção

relativa de antijuridicidade da conduta pela prova da existência de alguma das

descriminantes elencadas no art. 23 do Código Penal, tal como propalado pelos

adeptos da Teoria Indiciaria ou da Ratio Cognoscendi consagrada na ordem

jurídica nacional. No caso em tela, não há nenhum elemento de prova carreado

aos autos pelas defesas hábil a fragilizar o caráter ilícito da ação perpetrada pelos

processados.

Por fim, a culpabilidade se faz presente em sua plenitude, pois os

acusados são imputáveis, dotados de plena capacidade para conhecer e

compreender a ilicitude do comportamento adotado, sendo, ainda, absolutamente

possível exigir que tivessem agido de maneira diversa.

Destarte, impõe-se a condenação de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ e

de JUAN CARLOS RIVERA DIAZ às penas cominadas no preceito secundário do

tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Aplica-se, na terceira fase da dosimetria penal, a causa de aumento

prevista no art. 40, l, da Lei n. 11.343/2006, em razão da proveniência estrangeira

da substância entorpecente.

As informações obtidas no aparelho de telefonia celular, juntamente

com os testemunhos já destacados deixaram claro que o carregamento da droga

era originário da Colômbia e que os réus detinham plena ciência da

proveniência do entorpecente e pretendiam levá-lo aos Estados Unidos da

América.

Além disso, a grande quantidade de moedas estrangeiras,

apreendidas em poder dos réus, demonstra o auto poder de investimento do

grupo qpe integram (fls. 11/15).

Por derradeiro, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já
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consolidou entendimento no sentido de que é plenamente legítima a expedição de

decreto condenatório baseado em depoimentos prestados por policiais quando

corroborados em juízo. Confira-se:

FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁT1CO-PROBATÓRÍA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÓNEA DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
(...)
3. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento
de policiais constitui meio de prova idóneo a dar azo à condenação,
principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a
alegação de sua nulidade.
(...)
(HC 322.229/RJ, Rei. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 29/09/2015)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÓNEO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
IDÓNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS
RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE
ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO.
(...)
2. O depoimento dos policiais prestado em IUÍZQ constitui meio de prova
idóneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo ã defesa
o ónus de demonstrar a imprestabilídade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso. (...)
(HC 165.561/AM, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 15/02/2016)

Por tais fundamentos, restou plenamente caracterizada a

proveniência estrangeira do narcótico apreendido peia Polícia Federal, o que

autoriza a aplicação da causa de aumento constante no art. 40, l, da Lei n°

11.343/06.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da
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Lei n° 11.343/06, afasto de piano a sua aplicação, eis que o conjunto probatório

constante dos autos demonstrou, de forma robusta, que os acusados integravam

organização criminosa de elevada envergadura concebida para a consecução

habitual e permanente de tráfico internacional de narcóticos.

O quadro f ático delineado na denúncia e provado ao longo da

relação jurídico-processual evidenciou que os irmãos gémeos JOSÉ LUÍS

RIVERA DIAZ e JUAN CARLOS RIVERA DIAZ se associaram a outros

indivíduos ainda não identificados para o tráfico internacional de drogas.

As mensagens trocadas entre os investigados, comprovaram que os

réus detinham conhecimento do tráfico internacional e que ambos atuaram, de

forma deliberada para o sucesso da empreitada criminosa.

A partir de tais circunstâncias, conclui-se que os processados

participaram de grupo altamente organizado e de elevadíssimo poder aquisitivo

voltado à prática constante e reiterada do tráfico transnacional de entorpecente.

Deveras, a quantidade de estupefaciente guardado na aeronave

(quase 100 k de cocaína), em compartimentos adredemente preparados para

esconder os pacotes, conjugada com a grande quantidade de moedas

estrangeiras que estavam em seu poder, não permitem conclusão diversa.

Portanto, inaplicável a causa de diminuição de pena plasmada no art. 33, § 4°, da

Lei n° 11.343/06.

DO PERDiMENTO DE BENS.

A Constituição Federal, em seu artigo 243, parágrafo único, estatui

que 'Todo e qualquer bem de valor económico apreendido em decorrência do

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma

da lei."
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Na mesma esteira, dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código

Pena!, que constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, ressalvado

o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto

do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente

com a prática do fato criminoso.

Produtos do crime são as coisas adquiridas direta ou indiretamente

com a prática do delito, compreendendo, portanto, todas as vantagens, bens ou

valores que constituam produto ou proveito auferido pelo agente corn a prática

delituosa - producta scelerís. Júlio Fabbrini Mirabete exemplifica acentuando que

"Podem ser confiscados, assim, não só as coisas subtraídas por furto ou roubo,

como também as importâncias auferidas pelo autor do crime ao vendê-la."2'

Instrumentos do crime são os objetos materiais empregados na

execução da infração penal — instrumenta et producta scelerís.

Sobre esse ponto, é preciso fazer uma importante distinção. Em

relação aos delitos em geral, o confisco dos bens utilizados para o cometimento

do crirne - instrumenta scelerís — só abrange aqueles "Cujo fabrico, alienação,

uso, porte ou detenção constitua fato ilícito", ou que, "Por sua destinação

específica, são usados na prática de crimes."3

Não é o que sucede quanto aos crimes contemplados na Lei

11.343/2006. Aqui, o perdimento alcança também todo e qualquer bem

utilizado para a prática do crime, ainda que a sua fabricação, posse ou uso

não sejam por si sós ilícitos.

A disciplina especial aplicável aos bens utilizados na prática dos

crimes de tráfico de entorpecentes advém do texto constitucional, o qual,

conforme visto, não faz a ressalva prevista no artigo 91 do Código Penal. Os

artigos 62 e 63 da Lei sobre drogas, são ainda mais explícitos. Está ali

2 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5a ed. Atlas: São Paulo, 2005, p. 691.
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consignado expressamente que os veículos, embarcações, aeronaves,

maquinários, utensílios, instrumentos, enfim, quaisquer bens "Utilizados para a

prática dos crimes definidos nesta Lei" serão apreendidos e se sujeitarão a

decreto de perdimento.

A Convenção de Viena sobre substâncias psicotrópicas, de 1971, e

a Convenção das Nações Unidades, de 1961, autorizam, igualmente, o confisco

de bens considerados lícitos se empregados na execução das infrações penais.

Ambas as convenções foram ratificadas e promulgadas no país, possuindo,

portanto, status de lei ordinária.

O confisco pode estar fundamentado, isoladamente, na prática da

infração penal prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006. Conquanto não se trate de

crime contra o património, os réus auferiram lucro considerável com as atividades

criminosas por eles executadas enquanto integrantes de uma societas criminis. É

o que basta para satisfazer ao enunciado e ao espírito da norma penal.

Imbuído do mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça assim

se pronunciou ao enfrentar questão análoga posta a julgamento:

"[...] O acórdão recorrido enumera os vultosos bens acumulados pelo ora
Recorrente, e também por co-Réus, os quais, depois de exaustiva comparação
com dados de rendimentos, imposto de renda, movimentações financeiras etc, são
tidos como de origem ilícita, logrando demonstrar, diante do vasto acervo
probatório, que o grupo se locupletou com vantagens e ganhos ilícitos,
decorrentes direta ou indiretamente do crime de quadrilha, valendo destacar a
notória desproporcionalidade entre o património do Recorrente e seus
rendimentos de origem lícita. Tendo concluído a instância ordinária pela
existência de bens ilegalmente acumulados em decorrência direta ou
indireta da atividade da quadrilha, não é possível, em sede de recurso especial,
reabrir essa questão, por demandar inevitável reexame de todo o conjunto fático-
probatório considerado, tarefa essa sabidamente vedada pela Súmula n.° 07 desta
Corte." (STJ, REsp 827940 / SP, rei. MINISTRA LAURITA V AZ, DJ 03.03.2008 p.

1 > '

! Em seu voto, a Ministra Laurita Vaz acentuou o seguinte:

3 Cezar Roberto Bitencourt. Op. c/í. p. 727.
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"Quando decidi fixei os pontos, dizendo que coisas sujeitas a futuro confisco
compreenderiam as de valor económico, entre veículos, jóias, relógios.
O crime é o de formação de quadrilha ou bando. Já se provou a intensa
atividade negociai do grupo, com a compra, venda e revenda de veículo,
compra e revenda de imóveis. Bens provenientes, direta ou indiretamente,
do delito praticado, a União com eles fica.
[..J
Volto a insistir: de acordo com o art. 91, II, "b", do Código Penal, a pena de
perdimento de bens em favor da União incide diretamente sobre o produto do
crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente
com a prática do fato criminoso.
(...)
Muito embora o crime de quadrilha dispense para sua consumação a efetiva
realização dos delitos projetados, nada impede que, apuradas as vantagens
ilegalmente auferidas pelos agentes, sejam elas objeto de pena de
perdimento." Grifos acrescentados

Enfim, todos os bens adquiridos ilicitamente pelos réus enquanto

integrantes da organização criminosa, ou seja, os "bens decorrentes direta ou

indiretamente do crime de quadrilha"- o que abrange o congénere associação

para tráfico ~, como bem assentou o STJ, devem ser objeto de perdimento.

Na situação em tela, há fortes indícios de que os bens apreendidos

em poder de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ e JUAN CARLOS RIVERA DIAZ

constituem instrumentos ou foram auferidos com proveito do crime de tráfico

internacional, e demais atividades praticadas pelos acusados no âmbito da

organização criminosa.

De acordo com as evidências dos autos, com destaque para a prova

testemunhal e dados contidos no aparelho de telefone celular apreendido em

poder de JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ, os bens e valores mencionados foram

utilizados e adquiridos com recursos obtidos com a prática reiterada e contínua do

tráfico, sendo medida de rigor a decretação de perdimento.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva veiculada na

denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para CONDENAR JOSÉ LUÍS
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RIVERA DIAZ e JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, devidamente qualificados nos

autos, às penas cominadas no preceito secundário do art. 33, caput, com a causa

de aumento prevista no art. 40, l, da Lei n° 11.343/06.

Passo ao dimensionamento das penas de forma individualizada,

utilizando como baliza o critério trifásico concebido por Nelson Hungria e adotado

pela ordem jurídica brasileira com a reforma levada a efeito no ano de 1984 na

Parte Geral do Código Penal (art. 68).

DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006.

1. JOSÉ LUÍS RIVERA DIAZ

Em consonância com a regra especial encartada no art. 42 da Lei de

Entorpecentes, devem ser valorados, com preponderância sobre as

circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do Código Penal, os seguintes

elementos:

a) Natureza: Deve ser interpretada em desfavor do agente, pois a

"cocaína" é droga de elevado poder viciante, causando, destarte,

enorme efeito negativo na sociedade e à saúde pública.

b) Quantidade da substância ou do produto: Do mesmo rnodo,

tal circunstância é desfavorável ao condenado, tendo em vista o

quantitativo de droga guardada (98,808k de substância

entorpecente).

c) Personalidade: Não há elementos para se aferir a personalidade

do agente, entendida, ao ver deste juízo, como o conjunto de

; caracteres anímicos exclusivo do apenado.

d) Conduta social: trata-se de circunstância que diz respeito à forma

como a pessoa se comporta em suas relações intersubjetivas na

comunidade em que inserido. No caso, não há indícios
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sinalizadores da necessidade de desvaloração do veíor ora

examinado, de modo que ele deve ser interpretado

favoravelmente ao agente

Prosseguindo no exame das circunstâncias judiciais elencadas no

art. 59 do Código Penal, concluo que:

a) A culpabilidade, aqui compreendida em sentido lato, ou seja,

como juízo de reprovação social da pessoa do agente e do delito

por ele praticado, apresenta-se desfavorável ao denunciado,

tendo em vista todo o planejamento na prática do crime, que foi

desde a locação do hangar, meses antes da prisão;

b) Os antecedentes guardam estrita relação de pertinência com o

histórico existencial do condenado em sede criminal, não

havendo elementos nos autos que desabonern a vida pregressa

do acusado;

c) Os motivos são o plexo de idealizações anímicas que

impulsionam o agir humano. No caso, o condenado atuou com o

fim de obter lucro fácil, circunstância esta já punida pelo próprio

preceito secundário do tipo penal;

d) As circunstâncias são elementos acidentais que, apesar de não

integrarem a estrutura típico-nornativa, dão conformidade ao

contexto factual em que praticado o crime. Na espécie, a

descrição dos fatos contida na denúncia, conjugada com o

acervo probatório aportado aos autos, indica a existência de

situação excepcional que ultrapassa os limites da própria figura

delitiva abstratamente delineada pelo legislador ordinário, qual

seja o fato da substância entorpecente ter sido guardada ern

pacotes distribuídos no assoalho e também no interior das asas

da aeronave, indicando que o acusado aplicou conhecimento de
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sua profissão de Engenheiro Aeronáutico, o que justifica a

valoração negativa deste vetor em detrimento do agente;

e) As consequências a serem consideradas nesse momento são os

efeitos deletérios provenientes da consecução da empreitada

delituosa que transcendam o resultado descrito na norma penal

incriminadora. Na hipótese dos autos, tal baliza não merece

especial desvalor, tendo em vista que a substância entorpecente

foi apreendida em sua integralidade quando da realização da

prisão em flagrante;

f) Prejudicada a análise da circunstância referente

ao comportamento da vítima, em razão do crime ter como sujeito

passivo a coletividade.

Nessa trilha, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e

900 (novecentos) dias-multa, com fulcro no desvalor das circunstâncias

"natureza da substância" e "quantidade" previstas no art. 42 da Lei n° 11.343/06, e

do vetor "circunstâncias", estampado no art. 59 do Código Penal.

Não há atenuantes. Incide a agravante do concurso de agentes,

prevista no art. 62, l, do Código Penal. Assim, elevo as penas para 10 (dez) anos

e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

Não se aplica ao caso a causa de diminuição plasmada no art. 33, §

4°, da Lei de Entorpecentes, pois o agente integra organização criminosa,

conforme explanado ao longo da fundamentação.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso i, da Lei n°

11.343/06 no patamar de 1/6 (um sexto), eis que o tráfico internacional se deu

entre países vizinhos. Por tal razão, fixo a pena denifitiva em 12 (doze) anos e 03

ftrês) meses de reclusão e 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa.
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Considerando o quantitativo de pena privativa de liberdade imposta,

estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda

corporal, nos termos do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Tendo em vista a condição financeira do acusado, que considero

boa (cf. mídia à f l. 459), fixo o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do

salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado pelo índice

Nacional de Preços ao Consumidor- INPC quando do efetivo pagamento na fase

de execução, de acordo com o art. 43 da Lei n° 11.343/2006, combinado com o

art. 49, § 2°, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

de direitos, ou, ainda, a suspensão condicional da pena, haja vista o quantitativo

de pena imposta, nos termos dos arts. 44, l, e 77, ambos do Código Penal.

2. JUAN CARLOS RIVERA DIAZ.

Em consonância com a regra especial encartada no art. 42 da Lei de

Entorpecentes, devem ser valorados, com preponderância sobre as

circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do Código Penal, os seguintes

elementos:

a) Natureza: Deve ser interpretada em desfavor do agente, pois a

"cocaína" é droga de elevado poder viciante, causando, destarte,

enorme efeito negativo na sociedade e à saúde pública.

b) Quantidade da substância ou do produto: Do mesmo modo,

tal circunstância é desfavorável ao condenado, tendo em vista o

quantitativo de droga guardada (98,808k de substância

entorpecente).
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c) Personalidade: Não há elementos para se aferir a personalidade

do agente, entendida, ao ver deste juízo, como o conjunto de

caracteres anímicos exclusivo do apenado.

d) Conduta social: traía-se de circunstância que diz respeito à forma

como a pessoa se comporta em suas relações intersubjetivas na

comunidade em que inserido. No caso, não há indícios

sinalizadores da necessidade de desvaloração do vetor ora

examinado, de modo que ele deve ser interpretado

favoravelmente ao agente

Prosseguindo no exame das circunstâncias judiciais elencadas no

art. 59 do Código Penal, concluo que:

a) A culpabilidade, aqui compreendida em sentido lato, ou seja,

como juízo de reprovação social da pessoa do agente e do delito

por ele praticado, não apresenta características anormais a

justificar valoração negativa;

b) Os antecedentes guardam estrita relação de pertinência com o

histórico existencial do condenado em sede criminal, não

havendo elementos nos autos que desabonem a vida pregressa

do acusado;

c) Os motivos são o plexo de idealizações anímicas que

impulsionam o agir humano. No caso, o condenado atuou com o

fim de obter lucro fácil, circunstância esta já punida pelo próprio

preceito secundário do tipo penal;

d) As circunstâncias são elementos acidentais que, apesar de não

integrarem a estrutura típico-nomativa, dão conformidade ao

contexto factual em que praticado o crirne. Na espécie, a

descrição dos fatos contida na denúncia, conjugada com o

acervo probatório aportado aos autos, indica a existência de
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situação excepcional que ultrapassa os limites da própria figura

delitiva abstratamente delineada pelo legislador ordinário, qual

seja o fato de a substância entorpecente ter sido guardada em

pacotes distribuídos no assoalho e também no interior das asas

da aeronave; além disso, o acusado autorizou o uso do seu

CPF para obter prorrogação da permanência da aeronave no

Brasil, o que possibilitou os últimos preparativos do

carregamento, o que justifica a valoração negativa deste vetor

em detrimento do agente;

e) As consequências a serem consideradas nesse momento são os

efeitos deletérios provenientes da consecução da empreitada

delituosa que transcendam o resultado descrito na norma penal

incriminadora. Na hipótese dos autos, tal baliza não merece

especial desvaler, tendo em vista que a substância entorpecente

foi apreendida em sua integralidade quando da realização da

prisão em flagrante;

f) Prejudicada a análise da circunstância referente

ao comportamento da vítima, ern razão do crime ter como sujeito

passivo a coletividade.

Nessa trilha, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800

(oitocentos) dias-multa, com fulcro no desvaler das circunstâncias "natureza da

substância" e "quantidade" previstas no art. 42 da Lei n° 11.343/06, e do vetor

"circunstâncias", estampado no art. 59 do Código Penal.

Não há atenuantes. Incide a agravante do concurso de agentes,

prevista no art. 62, l, do Código Penal. Assim, elevo as penas para 09 (nove)

anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Não se aplica ao caso a causa de diminuição plasmada no art. 33, §
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4°, da Lei de Entorpecentes, pois o agente integra organização criminosa,

conforme explanado ao longo da fundamentação.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso l, da Lei n°

11.343/06, eis que o tráfico internacional se deu entre países vizinhos. Por ta!

razão, elevo as penas para 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa,

tornando-as definitivas.

Considerando o quantitativo de pena privativa de liberdade imposta,

estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda

corporal, nos termos do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Tendo em vista a condição financeira do acusado, que considero

boa (cf. mídia à fl. 459), fixo o valor de cada día-multa em 1/10 (um décimo) do

salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado pelo índice

Nacional de Preços ao Consumidor- INPC quando do efetivo pagamento na fase

de execução, de acordo corn o art. 43 da Lei n° 11.343/2006, combinado com o

art. 49, § 2°, do Código Penai.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

de direitos, ou, ainda, a suspensão condicional da pena, haja vista o quantitativo

de pena imposta, nos termos dos arts. 44, l, e 77, ambos do Código Penal.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Segundo o art. 312 do Código de Processo Penal, a cautelar

penal extrema poderá ser decretada para: a) garantia da ordem pública; b)

garantia da ordem económica; c) por conveniência da instrução processual; ou d)

para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do

crime e-indício suficiente de autoria.

Outrossim, faz-se imprescindível que a conduta imputada aos
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custodiados qualifique-se como crime doloso punível com pena privativa de

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em consonância com a

determinação encartada no art. 313, !, do Código de Processo Penal.

Da interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados,

depreende-se que a análise concernente à decretação da prisão preventiva deve

ser desmembrada em três fases distintas, conforme magistério de RENATO

BRASILEIRO DE LIMA4, adiante reproduzido:

Em síntese, pode-se dizer que, no caminho para a decretação de uma
prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, verificar o tipo
penal cuja prática é atribuída ao agente, aferindo, a partir do art. 313 do
CPP, se o crime em questão admite a decretação da prisão preventiva.
Nurn segundo momento, incumbe ao magistrado analisar se há
elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da
existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comíssi
delicti). O último passo é aferir a presença do perículum Ubertatis,
compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito
em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo
penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

Os acusados foram presos preventivamente pelo cometimento,

em tese, do delito descrito no art. 33, combinado com a causa de aumento

constante do art. 40, l, ambos da Lei n° 11.343/06, de seguinte teor:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 {quinze) anos e pagamento de 500
{quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) días-multa.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas
de um sexto a dois terços, se:
l - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e
as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

4 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3a edição. Editora: JusPodivm.
Salvador, 2015, pág. 937. A /}
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Considerando que a pena privativa de liberdade cominada aos

tipos penais ern comento ultrapassam o limite máximo de 4 (quatro) anos, e que

tais crimes só podem ser praticados na modalidade dolosa, resta plenamente

satisfeita a exigência contida no art. 313, l, do Código de Processo Penal.

De acordo com o brocardo fumus comissi delicti, a prisão

preventiva só poderá ser decretada se houver prova da existência do

crime/materia!idade e indício suficiente da autoria delituosa, requisitos estes que,

aliás, diga-se de passagem, encontram-se expressamente previstos na parte final

do art. 312 do Código de Processo Penal.

Os laudos periciais de exame toxicológico, descritos na

fundamentação, certificam que o carregamento apreendido pela polícia, quando

da realização da prisão em flagrante dos réus, acondicionavam grande

quantidade de cocaína, não havendo dúvida quanto à existência do crime previsto

no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Nessa linha, entendo que os requisitos concernentes à autoria e à

materialidade delitiva encontram-se devidamente provados para fins de

confirmação da presença, na espécie, do fumus comissi delicti.

O periculum libertatis constitui pressuposto diretamente

relacionado ao risco/perigo que a liberdade dos segregados pode resultar para

fins de garantia da ordem pública, da ordem económica, à aplicação da lei penal

ou à conveniência da instrução criminal.

Destarte, o acervo probatório exposto na fundamentação, com

destaque para os dados obtidos no aparelho de telefone celular apreendido em

poder dos réus, confirmou que JOSÉ LUÍS RIVERA DIAS e JUAN CARLOS

RIVER'A DIAS, irmãos gémeos que residem na Espanha, incidiram no tipo penal

do art. 33, capai, combinado com o art. 40, l, da Lei n. 11.343/2006.

*.-. Portanto, concluo pela presença, in casu, do requisito consagrado

na expressão periculum libertatis, apresentando-se absolutamente necessária e
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imprescindível a manutenção das prisões preventivas, para garantia da ordem

pública e da aplicação da lei penal, ante o contexto empírico caracterizador do

enorme perigo que a liberdade dos réus representa à sociedade.

Por derradeiro, insta salientar que o entendimento externado

acima por este juízo conta com o beneplácito da jurisprudência do Supremo

Tribuna! Federal. Confira-se:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL RÉU PRONUNCIADO POR
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA
EMBASADA EM FATOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE
CONCRETA. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. ORDEM
DENEGADA. 1. O fundamento da garantia da ordern pública é
suficiente, no caso, para sustentar o decreto de prisão preventiva do
paciente. Decreto, afinal, mantido pela sentença de pronúncia, com o
reconhecimento de que permanecem incólumes os fundamentos da
preventiva. Não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem
pública se a concreta situação dos autos evidencia a necessidade de
acautelamento do meio social. 2. Quando da maneira de execução do
delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao
decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo
funcional entre o modu.s operandi do suposto crime e a garantia da
ordem pública. 3. Não há que se falar em inidoneidade do decreto
de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto
empírico da causa. Contexto, esse, revelador da gravidade
concreta da conduta (de violência incomum) e da periculosidade
do paciente. 4. O decreto prisional, para além de apontar o paciente
como investigado em vários outros delitos (fls. 60), encontra apoio,
ainda, na fuga do acusado. Fuga, essa, que se deu logo após o
cometimento do delito, a demonstrar o claro intento de se frustrar a
aplicação da lei penal. O que, segundo jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, materializa a hipótese descrita no art. 312 do Código
de Processo Penal. 5. Ordem denegada.
(HC 97688, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado
em 27/10/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009
EMENT VOL-02384-03 PP-00506)." Grifos acrescidos.

Idêntico viés interpretativo é perfilhado pelo Superior Tribunal de

Justiça, conforme se pode extrair do seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
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TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDAD"E CONCRETA
DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na iniciai, tendo em vista a
possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência
de eventual coação ilegal.
- Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que a custódia
cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua
imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão
devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
- Na hipótese dos autos estão presentes elementos concretos a
justificar a imposição da segregação antecipada, uma vez que as
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam
g_ue restou demonstrada a perículosidade concreta da jjacíente,
tendo o Magistrado de prímejro grau destacado a qualidade e a
considerável quantidade de droga apreendida, o modus operandí,
o expressivo numerário em seu poder e o conhecimento dos
agentes policiais acerca de seu envolvimento com o tráfico ilícito
de entorpecentes, o que demonstraj? risco representativo ao meio
social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da
ordem pública. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 315.345/SP, Rei. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015)" Grifos acrescidos.

Ainda, há que se rejeitar o argumento de que a prisão provisória

deveria ser revogada ante a alegação de que os acusados são pessoas idóneas,

sern antecedentes criminais, com residência fixa e profissão definida, não tendo a

vida voltada à prática de crimes, de modo que a liberdade não ensejaria qualquer

risco à instrução processual e à garantia da ordem pública.

Primeiro, porque os elementos de prova constantes dos autos

demonstram que os segregados atuavam de forma habitual no tráfico de

substâpcias proscritas, conforme explanado alhures, de forma que a liberdade

representa, ao ver deste juízo, perigo à ordem pública e à aplicação da lei penal.
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Segundo, porque o Superior Tribunal de Justiça já encampou

entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis

ao agente não obstam, só por si, a decretação da prisão preventiva. Eis os

precedentes:

"PROCESSUAL PENAL RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL INOCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve ser
decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em
observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, sob pena
de antecipação da pena a ser cumprida quando da eventual
condenação.
2. É certo que a gravidade abstraía do delito de tráfico de drogas não
serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade
provisória, tendo em vista a declaração de ínconstitucionalidade de
parte do art 44 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Na hipótese, é necessário verificar que a decisão da Magistrada de
primeiro grau e o acórdão recorrido encontram-se fundamentados na
garantia da ordem pública, considerando a razoável quantidade e o tipo
da droga apreendida - 37 invólucros pesando aproximadamente 920
gramas de maconha -, além de uma balança de precisão, rádio
comunicador e certa quantia em dinheiro, circunstâncias que apontam
para a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do
acusado.
4. As condições subjetivas favoráveis do agente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Recurso improvido.
(RHC 57.776/MG, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)" Grifos
acrescidos

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA DA DROGA (250
EPPENDORFS DE COCAÍNA). WRIT NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a Primeira Turma do
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Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento
ilegal.
- O maior grau de nocividade do entorpecente (natureza) constitui um
elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da
periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva para a
garantia da ordern pública. Precedente: RHC 49.177/MG, Rei. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
29/09/2014.
- Condições pessoais favoráveis, tais como primaríedade,
residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para
assegurar a liberdade, quando há elementos concretos a justificar
a prisão preventiva.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 292.928/SP, Rei. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,
julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)" Grifos acrescidos.

Pelo exposto, mantenho a prisão preventiva de JOSÉ LUÍS RIVERA

DIAZ e de JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, para fins de garantia da ordem pública

e aplicação da lei penal, porquanto adimplidos os pressupostos veiculados nos

arts. 312, 313, l, e 387, § 1°, todos do Código de Processo Penai.

PROVIDENCIAS COMPLEMENTARES.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, pró rata

(art. 804 do CPP).

Deixo de fixar valor mínimo indenizatório na forma do art. 387, IV, do

Código de Processo Penal, pois não foram mensurados e indicados os prejuízos

causados à coletividade, não se prestando a tanto a indicação estimada do valor

eventualmente atribuído à droga no mercado ilegal.

Nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição da

República Federativa do Brasil, combinado com o art. 63 da Lei n° 11.343/06,

decreto;o perdimento, ern favor da União, de todos os bens e valores apreendidos

em pojder dos acusados, ressalvadas as hipóteses em que os respectivos
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interessados tenham obtido êxito em comprovar a origem lícita dos recursos/bens

apreendidos.

Expeçam-se as guias de execução provisória para os réus JOSÉ

LUÍS RIVERA DIAZ e JUAN CARLOS RIVERA DIAZ, após o recebimento de

eventual recurso, a fim de que o Juízo da Execução possa definir o agendamento

dos benefícios cabíveis (Resolução/CNJ n° 113 de 20/04/2010, art. 9°).

Após o trânsito em julgado:

a) expeçam-se as guias de execução definitiva dos

sentenciados ao Juízo de Execução e Administração Penitenciária.

b) lançem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, nos termos da

Resolução n° 408, de 20 de dezembro de 2004, do Conselho da Justiça Federal.

c) oficie-se ao Consulado da Espanha, comunicando acerca desta

sentença;

d) intimem-se os réus para, proceder ao pagamento das multas, no

prazo de 10 (dez) dias, e das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança mediante executivo fiscal (art.

51 do CP) e comunicação à PFN (art. 16 da Lei n. 9.289/96), respectivamente.

P.R.I.

Goiânia-GO, #fTde junho d& 2O-TÊ

ALDERICO,ROCHA SANTOS
J uízf Federal

\Esbv
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