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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

subscritos, com base no material probatório colhido no inquérito policial em epígrafe, vem

propor AÇÃO PENAL contra

1. JOÃO SOARES ROCHA, brasileiro, nascido em 16/02/1957, 

2.  FÁBIO  CORONHA  DA  CUNHA, brasileiro,  nascido  em

06/08/1973, 

3. HARTI LUIZ LANG, nascido em 15/10/1963, 

4. RONALD ROLAND, brasileiro, nascido em 07/09/1974

5.  JOÃO  DOS  REMÉDIOS  AZEVEDO,  brasileiro,  nascido  em

23/06/1939; 

6. EDINALDO SOUZA SANTOS, brasileiro, nascido 14/07/1977,  e
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7. FRANCISCO SILVA FERREIRA FILHO, brasileiro, nascido em

07/05/1954

pela prática dos seguintes crimes.

I. DA INVESTIGAÇÃO E DO OBJETO DA DENÚNCIA

1. A presente denúncia é oferecida a partir  das investigações realizadas no

contexto da “Operação FLAK”1,  inquérito policial nº 069/2017-4  DRE/DRCOR/SR/PF/TO

(autos  nº  1274-39.2017.4.01.4300),  o  qual  revelou complexa  Organização  Criminosa  -

ORCRIM voltada para o tráfico internacional de drogas, especificamente cocaína, no Estado

do Tocantins, sobretudo nas cidades de Porto Nacional e Palmas, de onde eram preparadas, de

forma reiterada, aeronaves para carregamentos da referida substância ilícita, oriunda de países

vizinhos,  notadamente  Bolívia  e  Colômbia,  utilizando-se  como  entrepostos  Venezuela,

Honduras e Suriname, com destino a outros estados da federação brasileira, Estados Unidos,

África, bem como Europa, especialmente Reino Unido e Bélgica. 

2. Após  o  decurso  de  mais  de  um  ano  de  investigações,  baseadas  em

interceptações telefônicas (autos nº 1275-24.2017.4.01.4300), quebra de sigilo bancário (autos

nº  4902-02.20184.014300),  buscas  exploratórias  (autos  nº  4531-38.2018.4.01.4300 e  791-

72.2018.4.01.4300)  e  quebra  de  sigilo  de  dados  (autos  nº  7566-06.2018.4.01.4300),  foi

elaborado  pela  Polícia  Federal  o  Relatório  de  Análise  de  Polícia  Judiciária  nº  19/2018

(Volumes II e III do IPL 0069/2017-4-SR/PF/TO – autos nº 1274-39.2017.4.01.4300), o qual

resumiu  os  fatos  apurados  até  aquele  momento,  relacionando-os  na  forma  de  “eventos

importantes”, ou seja, episódios delitivos distintos concatenados entre si pela identidade de

agentes, “modus operandi”, unidade de objetivos e outras características que definem o grupo

como  ORCRIM,  com  a  indicação  de  diversas  medidas  cautelares,  notadamente  prisões,

buscas e apreensões e sequestro de bens.

3. A operação  foi  deflagrada  em  21/02/2019,  com  a  decretação  de  prisões

preventivas e temporárias (autos nº 38-81.2019.4.01.4300), de buscas e apreensões (autos nº

41-36.2019.4.01.4300) e de medidas de sequestro (autos nº 42-21.2019.4.01.4300). 

1 “FLAK”, expressão cunhada na Segunda Guerra Mundial, deriva da palavra alemã  Flugabwehrkanone,  que
significa “arma antiaérea”.
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4. De forma a melhor sistematizar a persecução criminal, os delitos investigados

foram divididos em dois grupos de denúncias. Em um primeiro momento foram ofertadas 04

(quatro)  denúncias  divididas  por  núcleo  investigado  da  ORCRIM,  quais  sejam:  núcleo

operacional  (autos  n°  1274-39.2019.4.01.4300),  núcleo  dos  pilotos  (autos  n°  2982-

56.2019.4.01.4300), núcleo dos mecânicos (autos n° 2981-71.2019.4.01.4300) e núcleo dos

compradores e produtores (autos n° 2980-86.2019.4.01.4300). Nas referidas peças acusatórias

os investigados foram denunciados pela prática dos delitos de organização criminosa (Art. 2º

da Lei 12.850/2013)2 e associação para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/2006)3

5. Neste segundo momento, após a realização de diligências complementares

com o fim de evitar  bis in idem, serão ofertadas denúncias específicas para os respectivos

eventos criminosos revelados. A presente peça acusatória se refere ao EVENTO 01 - QUEDA

DA AERONAVE PR-TAL NA AMÉRICA CENTRAL E O DESAPARECIMENTO DOS

TRIPULANTES, englobando os crimes de tráfico internacional de drogas (Art. 33 c/c Art.

40, incisos I e V, ambos da Lei n° 11.343/20064), financiamento para o tráfico (Art. 36 da

Lei 11.343/20065) e atentado contra a segurança do transporte aéreo (Art. 261 do Código

Penal)6.

2Lei 12.850/2013. Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, or-
ganização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes
às demais infrações penais praticadas.
3 Lei 11.343/2006. Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez)
anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas
do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.
4Lei 11.343/2006. Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven-
da, 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 regula-
mentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhen-
tos) dias-multa.
Lei 11.343/2006. Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois ter -
ços, se: I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenci-
arem a transnacionalidade do delito; V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o
Distrito Federal;
5 Lei 11.343/2006. Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §
1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a
4.000 (quatro mil) dias-multa.
6 Código Penal. Art. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato
tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea: Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
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II. DO MODUS OPERANDI DA ORCRIM

6. A  ORCRIM  é  especializada  em  realizar  o  transporte  de  drogas,

notadamente  cocaína,  utilizando-se  sobretudo  do  modal  aéreo,  para  aproximar  centros

produtores e compradores. Para fins de melhor compreensão, ela foi assim esquematizada

pela Polícia Federal:
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7. A cocaína era buscada na  Bolívia e na Colômbia, sendo utilizados como

entrepostos a Venezuela, Honduras e o Suriname, e tinha como destino final não apenas o

Brasil, mas também os Estados Unidos, a Europa e a África. As aeronaves utilizadas estão

registradas aqui no país e eram preparadas em diversos Estados, notadamente o Tocantins, nas

cidades  de  Porto  Nacional  e  Palmas7.  As  investigações  apontam  para  uma  frota  de

7 A posição geográfica do Estado do Tocantins e a ausência de fiscalização efetiva do aparato policial facilitava
para que a região fosse utilizada como entreposto para o transporte da droga e/ou o preparo de aeronaves.
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aproximadamente 47 (quarenta e sete) aeronaves que estariam à disposição da ORCRIM para

a realização desse tipo de serviço8. 

8. No intuito de aumentar a autonomia das aeronaves, elas eram modificadas

por mecânicos específicos de confiança da ORCRIM. Dessa forma, eram utilizados galões

com combustível, os quais iam a bordo da aeronave, para a prática de reabastecimento durante

o voo, por meio de um sistema rudimentar de distribuição9, o qual seguia certo padrão de

fabricação  nas  aeronaves  do  grupo10.  É  importante  frisar,  em  relação  a  essa  prática,  a

incidência do tipo prescrito no art. 261 do Código Penal, referente à exposição de perigo de

aeronave.  O transporte de combustível (considerado artigo perigoso) deve estar de acordo

8 No Relatório nº 19/2018 foram elencadas 47 aeronaves, as quais estavam em nomes de alguns dos membros da 
ORCRIM, de pessoas jurídicas e/ou de laranjas, todas objeto de medidas de busca e apreensão e sequestro.
9  Em um encontro realizado em Porto Nacional no dia 03 de junho de 2017, onde estiveram presentes os investi-
gados VILTON BORGES PEREIRA DE CARVALHO, IVANILSON ALVES, RAIMUNDO ALMEIDA DA
SILVA, ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA, FÁBIO CORONHA DA CUNHA e o líder JOÃO SOARES
ROCHA, foi possível realizar registros fotográficos que demonstraram a preparação da aeronave PT-IDQ com
carotes contendo combustível (Relatório de Vigilância 07/2017; págs. 27 e 32). Neste mesmo relatório de vigi-
lância foi possível confirmar também a presença do mecânico FLÁVIO MARTINS FERREIRA e de sua compa-
nheira no local. No Relatório de Vigilância 03/2017 temos a comprovação da mesma prática na aeronave PT-LJH
e no bimotor Baron PR-NIB. Nas páginas 22 a 37 do referido relatório visualizamos AROLDO MEDEIROS DA
CRUZ, FÁBIO CORONHA DA CUNHA e ANTONIO RIBEIRO DE MENDONÇA, sob supervisão do piloto
NIVALDO DA CONCEIÇÃO LEVEL e do mecânico HAMILTON GOUVEIA ALBERTO, realizando manuten-
ção no PR-NIB e manipulando carotes. Os galões com combustível também estiveram presentes em apreensões
como a da aeronave PT-LNU no norte do Suriname, da PR-LVY em Formoso do Araguaia/TO e da PT-KKP em
São Félix do Xingu/PA. Laudos produzidos por Peritos Criminais Federais comprovaram diversas adulterações
no sistema de abastecimento do Cessna PR-LVY, comandado à época por LUCAS DE OLIVEIRA PENHA e
MURILLO RIBEIRO DE SOUZA COSTA. A prática de abastecimento durante o voo também foi identificada
durante a prisão em flagrante de AROLDO MEDEIROS e MAURÍCIO LOPES (art. 261 CPB) durante utiliza -
ção da aeronave PT-KKP.
10 Por exemplo, o Laudo Técnico de Perícia Criminal nº 021/2019- STEC/SR/DPF/TO verificou similitude entre
o sistema de abastecimento encontrado na aeronave modelo CESSNA 210L com prefixo PR-LVY (apreendida
com aproximadamente 283 quilos de cocaína, no momento da prisão de Murillo Ribeiro de Souza Costa e Lucas
de Oliveira Penha em Formoso do Araguaia/TO, evento 08) e o sistema de abastecimento da aeronave também
do modelo CESSNA 210L, com prefixo PT-KKP (apreendida com aproximadamente U$ 130.000,00, momento
da prisão de Aroldo Medeiros da Cruz e Maurício Lopes Costa em São Félix do Xingu/PA, evento 10). Segue a
conclusão do referido laudo: “O exame dos sistemas suplementares de abastecimento encontrados nas aerona-
ves apreendidas, de prefixos PT-KKP e PR-LVY, revelou divergência no que concerne ao sítio de fixação da
bomba de combustível, uma parafusada no interior de uma maleta e a outra sob o assoalho da aeronave, con-
forme as imagens apresentadas. Entretanto, foram identificadas convergências no que concerne ao tipo de man-
gueiras e conectores utilizados, à presença de adaptação artesanal do bico metálico “pescador” na extremidade
da mangueira a ser introduzida nos galões, no modelo e dimensões das bombas e no sítio onde ficava ocultado
um terminal do sistema, junto à lateral direita da aeronave, próximo ao assento do copiloto. As coincidências
identificadas apresentam relevância, sobretudo porque os sistemas comparados não são resultantes de padroni-
zação industrial com produção em série nas mesmas características, o que justificaria convergências de monta-
gem e de materiais entre várias aeronaves comparadas. Além de clandestinos, são sistemas artesanais, executa-
dos conforme a conveniência dos usuários dos veículos. Ante o exposto, pode-se concluir que as características
convergentes observadas nos sistemas suplementares de abastecimento de ambas as aeronaves, incluindo as
bombas elétricas de sucção, mangueiras e engates, sugerem que ambos os mecanismos tenham sido instalados
pelos mesmos técnicos e/ou por encomenda de uma mesma organização”.
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com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 175, em especial com o disposto

no item 175.511.

9. Na tentativa de dificultar a fiscalização por parte das forças policiais dos

diversos  países,  a  ORCRIM adulterava  ou adaptava aeronaves  para posterior  emprego na

logística do narcotráfico12. Nesse sentido, eram reaproveitadas a documentação de aeronaves

inutilizadas  no  intuito  de  “esquentar”  alguma  outra  aeronave  em condição  irregular13.  A

Polícia Federal chama atenção também para as frequentes omissões e ou falsificações nos

planos de voos realizados pela ORCRIM14.

10.  Os  locais nos  quais  as  aeronaves  eram  guardadas  e/ou  recebiam

manutenção,  tendo  sido  registradas  as  principais  atividades,  ficavam  nas  cidades  de

Palmas/TO15,  Porto  Nacional/TO16,  Tucumã/PA17,  São Félix  do  Xingu/PA18,  Ourilândia  do

11 Vide p. 96 do Relatório nº 19/2018.
12 A esse respeito, tem-se que em mensagens constantes do Relatório de Análise 04/2017 (pág. 28) JOÃO RO-
CHA afirmou que realizaria a retirada das “letras” (prefixo) e placas de identificação de uma das aeronaves. Tal
prática também foi orientada por JOÃO ROCHA a VILTON BORGES PEREIRA DE CARVALHO, conforme
transcrições de ligações entre os dois no Relatório de Análise 04/2017 (pág. 07). Ainda, consta dos autos que em
conversas interceptadas envolvendo os investigados FÁBIO CORONHA DA CUNHA e JURANDIR DE JESUS
DE SOUSA também foi possível supor que tratavam da confecção de adesivos nas cores verde e azul, provavel-
mente para alterações nas faixas que compõem o visual da aeronave. À época FÁBIO CORONHA havia enco-
mendado o mesmo tipo de material a um designer gráfico de Porto Nacional/TO, Warley Ribeiro da Silva, espe-
cializado em trabalhos com adesivos (Relatório de Análise 04/2017; pág. 01 e 02). Ainda, na manhã do dia 30 de
maio de 2017, durante vigilâncias realizadas no hangar em Porto Nacional/TO, agentes registraram fotografias
de FÁBIO CORONHA, do caseiro ANTÔNIO RIBEIRO DE MENDONÇA e de outros dois homens não identi -
ficados realizando manutenções na aeronave Navajo de prefixo PT-IDQ. Imagens constantes do Relatório de Vi-
gilância 07/2017 mostram os homens não identificados aparentemente afixando os prefixos na lataria da aerona-
ve (nas laterais e abaixo das asas).
13A prática de clonagem das aeronaves foi confirmada durante uma conversa gravada entre FÁBIO CORONHA e
o falecido EVANDRO GERALDO ROCHA DOS REIS no dia 22 de março de 2018 (Rel. Análise 16/2018; págs.
23, 24 e 25). Ao  longo da conversa confirmaram a prática ilegal, mais precisamente com a aeronave PP-IAP,
inclusive fornecendo detalhes de que um dos clones da referida aeronave teria se acidentado na Venezuela com o
piloto FERREIRA, que acreditamos ser o brasileiro RICARDO BRITTES FERREIRA. FÁBIO CORONHA
também demonstrou interesse na aquisição de uma documentação compatível com aeronaves de motor do tipo
IO550 (Continental IO-550 é uma família de motores aeronáuticos).
14 Como, por exemplo, a que foi demonstrada na Informação 18/2018 durante o uso da aeronave PT-KKP em São
Félix do Xingu/PA, bem como a apreensão da mesma e a prisão de MAURÍCIO LOPES COSTA e AROLDO
MEDEIROS DA CRUZ no dia 19 de outubro de 2018.
15 Vide Informações 01/2016, 02/2017, 12 e 14/2018, bem como Relatórios de Vigilância nº 01, 02, 03, 07 e
08/2017.
16 Vide Informações 01/2016, 02/2017, 13, 16 e 31/2018, bem como Relatórios de Vigilância nº 01/2016, 02, 03,
04, 07 e 08/2017. Fica em Porto Nacional uma das pistas mais utilizadas pela ORCRIM: “a chamada "Pista do
Wisley" e possui relação com o piloto "Rochinha", que se trata do investigado JOÃO SOARES ROCHA. Através
das coordenadas ( 10° 36' 23" S / 048° 20' 55" W ) da referida pista constatamos que a mesma encontra-se ho-
mologada  na  ANAC  com  a  denominação  "Dona  Iracema"  sob  o  código  SJQZ.”. Trecho  da  Informação
01/2016. 
17 Vide Informações 01/2016 e 11/2018.
18 Vide Informações 02/2017, 16, 18, 27 e 29/2018, bem como Relatórios de Vigilância nº 05, 09, 10, 11, 12/2017
e 22/2018.
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Norte/PA19,  Palmeiras  de  Goiás/GO20,  Goiânia/GO21 e  Anápolis/GO22.  Destaca-se  aqui  o

hangar e a pista de Porto Nacional/TO, bastante utilizada pela ORCRIM, intitulada “Pista do

Wisley” ou “Dona Iracema”.

11. Para  tentar  dimensionar  o poder  econômico da ORCRIM, identificou-se

que, apenas no período entre março de 2017 a outubro de 2018, foram realizados pelo menos

23 voos, os quais transportaram, em média, numa estimativa conservadora23, 400 quilos de

cocaína cada, totalizando 08 (oito toneladas) da droga. Para tanto, o grupo criminoso recebeu

algo  em  torno  de U$  3.400.000,00  (três  milhões  e  quatrocentos  mil  dólares)  ou  R$

13.430.000,0024 (treze  milhões  e  quatrocentos  mil  reais).  Segue  tabela  elaborada  pela

Polícia Federal em relação aos fretes (Relatório de Análise nº 19/2018):

OPERAÇÃO

FRETE
DATA

REFERÊNCIA

RELATÓRIO/INFORMAÇÃO/IPL
01 15/03/2017 Rel. Análise 01/2017, pág. 37.

02 03/04/2017 Rel. Análise 03/2017, pág. 19.

03 07/04/2017 Rel. Análise 03/2017, pág. 95.

04 09/04/2017 Rel. Análise 03/2017, Pág. 149.

05 29/04/2017 Rel. Análise 04/2017, pág. 76.

06 30/05/2017 Rel. Análise 06/2017, pág. 40.

07 05/06/2017 Rel. Análise 06/2017, pág. 08.

08 20/06/2017 Rel. Análise 07/2017, pág. 04, 05, 36.

09 29/06/2017 Rel. Análise 08/2017, pág. 07.

10 09/08/2017 Rel. Análise 09/2017, pág. 09.

11 14/08/2017 Rel. Análise 09/2017, pág. 12.

12 19/08/2017 Rel. Análise 10/2017, pág. 18.

13 06/09/2017 Rel. Análise 10/2017, pág. 59.

14 26/09/2017 Rel. Análise 11/2017, pág. 15.

15 03/10/2017 Rel. Análise 11/2017, pág. 07.

16 20/10/2017 Rel. Análise 12/2017, pág. 03.

17 25/11/2017 Rel. Análise 13/2017, pág. 53.

18 08/12/2017 Rel. Análise 13/2017, pág. 95.

19 Vide Informações 08, 10, 11, 13, 14 e 27/2018, bem como Relatórios de Vigilância nº 14/2018.
20 Vide Informação 12/2018.
21 Vide Informações 01/2016, 12, 16, 18, 27, 31, 32/2018 e 33/2019, bem como Relatórios de Vigilância nº 01,
13, 16 e 21/2018.
22 Vide Relatório de Vigilância nº 13/2018.
23 Isso porque, conforme resta descrito no próprio Relatório nº 19/2018, houve diversos episódios em que foi ve-
rificado o transporte de quantidade superior de droga, bem como porque a capacidade das aeronaves operadas
pela organização comportava mais do que esse montante.
24 O valor do frete foi estimado em U$ 150.000,00 também de forma conservadora, pois considera o valor pago
apenas para a rota Venezuela – Suriname, sabendo-se que o grupo criminoso operava também em distâncias
ainda maiores. O valor em reais está conforme cotação do dólar em 28.03.2019, R$ 3,95 (três reais e noventa e
cinco centavos).
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19 fevereiro/2017 Rel. Análise 16/2017, pág. 03.

20 13/03/2018 Rel. Análise 16/2017, pág. 06.

21 12/07/2018
Informação de Polícia Judiciária 26/2018; IPL

229/2018 – DRCOR/SR/PF/TO. 
22 28/08/2018 Informação de Polícia Judiciária 28/2018

23 18/10/2018 IPL 116/2018 – 4 – DPF/RDO/PA
Março de 2017 a outubro de 2018.

12. Além disso,  registre-se  o episódio  relatado no item 3.9 do  Relatório  nº

19/2018, em que a aeronave do grupo criminoso PR-VCV, Sêneca bi-motor, foi incendiada

propositadamente  no  interior  de  São  Paulo.  A aeronave  tem  um  valor  estimado  de  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais)25. Trata-se de montante ínfimo, comparado às perspectivas

de lucro do grupo com o transporte de entorpecentes26.

13. Ainda,  identificou-se  a  República  do  Suriname  como  um  relevante

entreposto para as atividades da ORCRIM. Tanto que, dentre os eventos importantes narrados,

um se refere a apreensão drogas em uma pista de pouso justamente naquele país. A ORCRIM,

conforme relatos dos seus próprios integrantes, teria forte influência nas atividades do aparato

policial local27.  Destacam-se mensagens obtidas durante uma conversa travada entre JOÃO

SOARES ROCHA e RAIMUNDO PRADO SILVA, no dia 20 de agosto de 2017, a qual está

no  Relatório  de  Análise  nº  10/2017  (pp  19-20).  Na  ocasião,  ao  ser  questionado  sobre  a

segurança do local, RAIMUNDO PRADO respondeu:  “Uai aqui mandamos na metade da

terra. A outra metade ta no bolso”. Naquele dia uma aeronave de JOÃO ROCHA pernoitaria

no Suriname.

14. A investigação revelou a existência de,  ao menos, quatro núcleos,  todos

diretamente interligados ao líder da ORCRIM, JOÃO SOARES ROCHA. 

15. JOÃO SOARES ROCHA é responsável por realizar todo o planejamento

dos voos, a seleção das aeronaves, conforme a demanda de carga de cocaína e de distância a

ser percorrida, a escolha dos pilotos que fariam o trajeto e a negociação dos fretes, valores a

serem pagos pelo transporte da droga. Isso com o apoio direto de diversos comparsas, com

destaque  para  FÁBIO  CORONHA CUNHA,  seu  braço-direito,  EVANDRO  GERALDO

25 Vide p. 04 da Representação para Prisão Preventiva e Prisão Temporária.
26 A equipe da Polícia Federal menciona:  “Destacamos que é prática comum no narcotráfico destruírem as aero-
naves, após a retirada da carga de entorpecentes, que se acidentam durante o pouso” - vide p. 62 do Relatório
nº 19/2018.
27 Destaca-se aqui o item 7 do Relatório nº 19/2018, pp. 112 e ss., intitulado “Atuação da organização criminosa
na República do Suriname”.
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ROCHA REIS,  seu  irmão  falecido,  CRISTIANO  FELIPE  ROCHA REIS,  seu  sobrinho

também falecido, e RAIMUNDO PRADO. Este último é o homem de confiança de JOÃO

SOARES ROCHA no Suriname. É possível, pois, identificar um NÚCLEO da ORCRIM que

está diretamente ligado ao centro de comando, por isso será aqui denominado de “NÚCLEO

OPERACIONAL”.

16. Há  um segundo  grupo  de  membros  que  são  justamente  os  pilotos,  co-

pilotos e/ou ajudantes de voo que realizam o transporte da droga nas aeronaves do grupo. Em

regra, duas pessoas vão em cada viagem, pois é essencial o papel do co-piloto ou ajudante, no

sentido  de  que  é  ele  quem  aciona  o  mecanismo  clandestino  de  armazenamento  de

combustível,  a  fim de  que  a  aeronave  aumente  sua  autonomia  de  voo e,  assim,  consiga

percorrer maiores distâncias. Nem sempre a gambiarra funciona, conforme está descrito no

item  3.1  do  Relatório  de  Análise  nº  19/2018,  incidente  da  queda  de  uma  aeronave  nas

proximidades de Honduras. Não apenas devem ser pilotos com certa experiência, tendo em

vista  o  pouso  e  a  decolagem  em  pistas  clandestinas,  mas  também  pessoas  de  extrema

confiança de JOÃO SOARES ROCHA, haja vista o altíssimo valor da carga transportada.

Esse núcleo, composto por pilotos, co-pilotos e ou ajudantes, foi denominado de “NÚCLEO

DOS PILOTOS”.

17. Há,  ainda,  as  pessoas  responsáveis  por  realizar  consertos,  reparos  e

alterações nas aeronaves, sobretudo as referentes à utilização do mecanismo clandestino de

combustível28. Este núcleo será aqui denominado de “NÚCLEO DOS MECÂNICOS”.

18. Além  disso,  existe  um  grupo  de  investigados  que  está  diretamente

relacionado  aos  compradores  e/ou  produtores  de  drogas,  responsáveis  por  demandar  os

serviços prestados por JOÃO SOARES ROCHA para o tráfico internacional, com destaque

para LUIZ CARLOS DA ROCHA, vulgo “CABEÇA BRANCA”. Foram denominados de

“NÚCLEO DOS PRODUTORES/COMPRADORES”.

19. Somado a isso, há ainda episódios resultantes da investigação perpetrada

através  dos  quais  é  possível  verificar  a  participação  individual  de  cada  investigado  em

28 Segundo consta na Informação Policial nº 01/2016: “Foi constatado que antes dos voos as aeronaves passam
por revisões em Goiânia e em Porto Nacional. Tanto para realização de verificações na parte mecânica quanto
para alterações que facilitem, como por exemplo, reabastecimento durante o voo fazendo uso de galões com
combustíveis que permanecem dentro das aeronaves. Ainda seriam feitas alterações na pintura da aeronave,
tanto antes quanto após os voos, com o objetivo de mascarar o seu real prefixo. Além de sempre realizarem uma
minuciosa limpeza interna no intuito de destruir/apagar possíveis vestígios que possam ter permanecido nas ae-
ronaves”.
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condutas  diversas  daquelas  atribuídas  nas  denúncias  dos  núcleos  acima descritos.  Através

destes  eventos  verifica-se  a  ocorrência  dos  delitos  de  tráfico  internacional  de  drogas,

financiamento para o tráfico e atentado contra a segurança do transporte aéreo.

20. Nos  eventos  criminosos  foi  possível  a  apreensão  de  algumas  aeronaves

utilizadas pela ORCRIM, como, por exemplo, as de prefixos PR-XRF, PR-IMG, PT-LNU,

PR-LVY e PT-KKP. Além disso, certas aeronaves estavam carregadas com entorpecentes e em

outras foram encontrados documentos em seu interior que possibilitaram a identificação de

membros da ORCRIM.

21. Outrossim,  os  eventos  criminosos  apurados  identificaram  o  modus

operandi da  organização,  bem  como  os  países  fornecedores  de  cocaína  e  os  que  eram

utilizados  como  entrepostos  durante  a  realização  do  frete.  O  quadro  a  seguir  resume  os

eventos: 

EVENTO 01 Queda da aeronave PR-TAL na América Central e

o desaparecimento dos tripulantes

EVENTO 02 Apreensão da aeronave “PR-XFR” na posse de

Harti Luis Lang e Willy Norman Schaffer Buitrago

em Rio Verde/GO

EVENTO 03 Apreensão de aproximadamente 1,3 toneladas de

cocaína durante a deflagração da Operação

Spectrum

EVENTO 04 Apreensão de documentos e da aeronave King Air

PR-IMG na República da Guiana

EVENTO 05 Apreensão de semissubmersível na República do

Suriname e prisões de colombianos

EVENTO 06 Apreensão da aeronave PT-LNU com
aproximadamente 488 quilos de cocaína e prisão de

Harti Luis Lang e Dionathan Diogo Marques do
Couto na República do Suriname

EVENTO 07 Apreensão de aproximadamente 450 quilos de
cocaína, em solo venezuelano, a partir de

coordenadas encontradas no GPS da aeronave PT-
LNU

EVENTO 08 Apreensão da aeronave PR-LVY com
aproximadamente 283 quilos de cocaína e prisão de
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MURILLO RIBEIRO DE SOUZA COSTA e
LUCAS DE OLIVEIRA PENHA em Formoso do

Araguaia/TO

EVENTO 09 Aeronave PR-VCV, Sêneca bi motor, encontrada

incendiada no interior de São Paulo

EVENTO 10 Apreensão da aeronave PT-KKP com
aproximadamente U$ 130.000,00 e prisão de Aroldo
Medeiros da Cruz e Maurício Lopes Costa em São

Félix do Xingu/PA

22. Dessa  forma,  feitos  esses  apontamentos  introdutórios,  na  presente  peça,

serão  denunciados  JOÃO  SOARES  ROCHA,  FÁBIO  CORONHA DA CUNHA,  HARTI

LUIZ  LANG,  RONALD  ROLAND,  JOÃO  DOS  REMÉDIOS  AZEVEDO,  EDINALDO

SOUZA SANTOS e FRANCISCO SILVA FERREIRA FILHO, em relação ao EVENTO 01,

supradescrito,  QUEDA  DA  AERONAVE  PR-TAL  NA  AMÉRICA  CENTRAL  E  O

DESAPARECIMENTO DOS TRIPULANTES.

III.  DAS  IMPUTAÇÕES  –  EVENTO  01  -  QUEDA DA AERONAVE PR-TAL NA

AMÉRICA CENTRAL E O DESAPARECIMENTO DOS TRIPULANTES.

23. De forma livre, consciente e com unidade de desígnios, JOÃO SOARES

ROCHA, FÁBIO CORONHA DA CUNHA, HARTI LUIS LANG, JOÃO DOS REMÉDIOS

AZEVEDO,  EDINALDO SOUZA SANTOS,  FRANCISCO SILVA FERREIRA FILHO e

RONALD ROLAND, em conjunto com os indivíduos apenas identificados, até o presente

momento,  por “Daniel Dallas” e “Barba”,  remeterem, transportaram e exportaram  drogas,

mais especificamente cocaína, em 13/03/2017, saindo a partir do Tocantins, com paradas em

Ourilândia do Norte/PA e na Venezuela, com destino a Honduras, a bordo da aeronave PR-

TAL, modelo Cessna 2010, monomotor29. 

24. De forma livre, consciente e com unidade de desígnios, JOÃO SOARES

ROCHA, FÁBIO CORONHA DA CUNHA, HARTI LUIS LANG, JOÃO DOS REMÉDIOS

AZEVEDO,  EDINALDO SOUZA SANTOS,  FRANCISCO SILVA FERREIRA FILHO e

RONALD ROLAND, em conjunto com os indivíduos apenas identificados, até o presente

29 Vide Informação Policial nº 02/2017.
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momento, por “Daniel Dallas” e “Barba”, em março de 2017, expuseram a perigo aeronave,

no  caso  de  prefixo  PR-TAL,  modelo  Cessna  2010,  monomotor,  ao  utilizar  mecanismo

clandestino  de  combustível,  o  qual,  no  presente  caso,  levou  a  queda  da  aeronave  por

insuficiência de combustível na costa hondurenha.

25. Ainda,  de  forma  livre,  consciente  e  com  unidade  de  desígnios,  JOÃO

SOARES ROCHA e  HARTI LUIS LANG, entre  março  e  abril  de  2017,  financiaram ou

custearam a prática de crime previsto no arts. 33, caput, da Lei 13.343/2006, por meio do

pagamento  em  dinheiro  e  o  oferecimento  de  recursos  materiais,  mais  especificamente

aeronave e combustível.

26. JOÃO SOARES ROCHA é o líder da ORCRIM e, conforme revelaram as

investigações, tinha um papel de não apenas coordenar a entrega das drogas, monitorando o

preparo das aeronaves, seu abastecimento, a escolha dos pilotos e o trajeto realizado, com

identificação dos pontos de pouso e decolagem, como também fornecia o aparato material e

financeiro  (como  aeronaves,  combustível  e  pagamento  de  despesas  de  hospedagem  e

deslocamento dos pilotos) para a realização do transporte.

27. FÁBIO CORONHA DA CUNHA era o braço direito do JOÃO SOARES

ROCHA,  responsável  por  realizar  serviços  operacionais,  como  o  gerenciamento  das

aeronaves, articulação entre pilotos e mecânicos com o próprio JOÃO SOARES ROCHA,

além  da  compra  e  venda  de  aeronaves  para  a  ORCRIM  e  da  escolha  dos  tripulantes  e

mecânicos para a concretização dos voos da organização. Também era FÁBIO CORONHA

DA CUNHA quem recebia o pagamento dos serviços prestados à ORCRIM, por meio de

moeda  estrangeira  em  espécie,  bem  como  auxiliava  na  adulteração  das  aeronaves,

encomendando adesivos de prefixos e faixas.

28. HARTI  LUIS  LANG  é  um  dos  membros  da  ORCRIM  com  mais

experiência do tráfico de cocaína, responsável por realizar voos na companhia de pilotos, a

fim de auxiliá-los no transporte de cocaína, além de realizar a contratação da tripulação de

determinados voos.

29. JOÃO DOS REMÉDIOS AZEVEDO e EDINALDO SOUZA SANTOS são

membros do núcleo dos pilotos da ORCRIM, responsáveis por conduzir a aeronave prefixo

PT-TAL, carregada com entorpecentes, até a costa de Honduras.
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30. FRANCISCO  SILVA FERREIRA FILHO  é  mecânico  de  confiança  da

ORCRIM, notadamente de seu líder, JOÃO SOARES ROCHA, responsável pela preparação,

manutenção, adulteração dos prefixos identificadores das aeronaves, além da instalação de

sistema de abastecimento clandestino, com o objetivo de aumentar a autonomia de voo das

aeronaves empregadas no transporte ilícito de entorpecentes.

31. RONALD ROLAND é membro do denominado núcleo dos produtores e

compradores da ORCRIM, com participação na contratação dos serviços da organização, bem

como no arranjo dos fretes, como, por exemplo, na escolha dos pilotos da aeronave prefixo

PT-TAL.

32. O  evento  01  teve  início  no  dia  1°  de  março  de  2017,  quando  JOÃO

SOARES ROCHA e Daniel Dallas (indivíduo ainda não identificado) – este representando

Barba (indivíduo ainda não identificado) -  iniciaram tratativas,  por meio do aplicativo de

mensagens  BBM  (BlackBerry  Messenger)  para  realização  de  uma  operação  de  tráfico

internacional de drogas.

33. Nesse sentido, após as negociações, HARTI LUÍS LANG, vulgo Polaco, e

RONALD ROLAND, membros da ORCRIM investigada, ficaram responsáveis por cooptar

pilotos para realizar o referido transporte de entorpecentes30.  Assim, arregimentaram como

piloto JOÃO DOS REMÉDIOS AZEVEDO e como copiloto EDINALDO SOUZA SANTOS.

34. Dessa  forma,  no  dia  11  de  março  de  2019,  FÁBIO  CORONHA DA

CUNHA,  após  determinação  de  JOÃO SOARES ROCHA,  dirigiu-se  até  o  aeroporto  de

Palmas/TO  e  recebeu  a  supradescrita  tripulação.31Posteriormente,  deslocaram-se  ao

aeródromo Dona Iracema, localizado na cidade de Porto Nacional/TO, também conhecido

como “Pista do Wisley”, ocasião em que realizaram testes na aeronave prefixo PR-TAL32.

30Conforme apurado no relatório de Análise 01/2017, Daniel Dallas informou a JOÃO SOARES ROCHA, no dia
08/03/2017, através de mensagens interceptadas, que HARTI LUÍS LANG, vulgo Polaco, havia acertado com
um piloto para que este chegasse à cidade de Palmas/TO no dia 11/03/2017. Posteriormente, no dia 14/03/2017,
Daniel Dallas informou a JOÃO SOARES ROCHA que HARTI LUÍS LANG havia conversado com o piloto e
que ficou acertado que iniciariam o deslocamento no dia 15/03/2017. Além disso, a Polícia Federal identificou
através das mensagens interceptadas que RONALD ROLAND, vulgo Xuxa, esteve nas cidades de Palmas/TO e
Porto Nacional/TO no dia 06/03/2017 para recrutar pilotos para o transporte de entorpecentes.
31Conforme o Relatório de Vigilância 02/2017, por volta das 15h30m do sábado (11/03/2017) EDINALDO SOU-
ZA SANTOS e JOÃO DOS REMÉDIOS AZEVEDO chegaram no voo comercial 1412 da companhia AZUL no
aeroporto de Palmas. Posteriormente, por volta das 15h43m FÁBIO CORONHA DA CUNHA chegou no veículo
Ford Ka, branco, placa PQX-6424 para recepcioná-los.
32Segundo consta no Relatório de Vigilância 02/2017, por volta das 17h40m o piloto JOÃO AZEVEDO realizou
testes e um voo de reconhecimento na aeronave prefixo PR-TAL.
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35. No dia  seguinte,  o  mecânico  FRANCISCO SILVA FERREIRA FILHO,

vulgo “Chiquinho  Cara  de  gato”,  dirigiu-se  até  o  Aeródromo Dona Iracema e,  conforme

apurado, realizou a preparação da aeronave PR-TAL33. Registra-se que consoante constatado

ao longo das investigações, os mecânicos da ORCRIM possuíam como uma de suas funções a

realização  de  alterações  nas  aeronaves  a  fim de  aumentar  sua  autonomia  de  voo,  com a

instalação  de  sistema  de  abastecimento  manual.  Era  esse  sistema  que  possibilitava  as

aeronaves percorrem distâncias muito superiores do que a sua autonomia regular permitia.

36. No presente caso,  por exemplo,  a  aeronave em questão,  modelo Cessna

2010, monomotor,  tem uma capacidade de tanque regular  de 340 litros34.  Numa projeção

conservadora, considerada essa capacidade e uma velocidade média de 358 km/h, com um

consumo de  75  litros  por  hora35,  a  aeronave  gastaria  375 litros  (mais  que  o  tanque)  pra

percorrer 1790 km. Ou seja, aproximadamente 966,52 milhas náuticas36. A Polícia Federal

calculou, de forma mais precisa e técnica, para o mesmo modelo de aeronave, considerada sua

capacidade  regular  máxima,  a  autonomia  de  805  milhas  náuticas37.  Ocorre  que  as

investigações revelaram que a ORCRIM não apenas alterava a capacidade de combustível nas

asas,  modificando sua  geometria,  como também voava com o mecanismo clandestino  de

abastecimento e galões de combustível no interior da aeronave.

37. Apenas  com esses  artifícios  e  com a ajuda  imprescindível  do mecânico

FRANCISCO  SILVA  FERREIRA  FILHO,  a  aeronave  PR-TAL,  modelo  Cessna  2010,

monomotor, conseguiria percorrer a distância entre Ourilândia do Norte/Venezuela e, após,

Honduras. A rota completa, considerando os pontos da costa mais próximos (novamente uma

medida  conservadora)  nos  dos  páises,  englobam  cerca  de  4576  km  ou  2470,84  milhas

náuticas. Ainda que considerada uma parada no meio da rota, a aeronave teria que percorrer

cerca de 1235 milhas náuticas até a Venezuela e, após, mais 1235 milhas até Honduras. Isso

só seria possível por conta do mecanismo clandestino de abastecimento.  Veja-se no mapa

abaixo as distâncias38:

33 Conforme o Relatório de Vigilância 02/2017: “Por volta das 11h00m foram realizados novos testes na aerona-
ve PR-TAL. Desta vez por um senhor mais velho, aparentando ser o mecânico FRANCISCO, vulgo ‘Chiquinho
Cara de Gato’”. 
34 Vide Laudo nº 310/2018, realizado em aeronave do mesmo modelo, apreendida no EVENTO 10.
35 Dados de velocidade média e de consumo obtidos no endereço https://pt.wikipedia.org/wiki/Cessna_210.
36 As conversões de quilômetros em milhas náuticas nesta peça foram feitas a partir de conversor disponível pelo
Google.  Vide  em:  https://www.google.com/search?q=transformar+kilometros+e+milhas&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-e
37 Vide Laudo nº 310/2018, realizado em aeronave do mesmo modelo, apreendida no EVENTO 10.
38 Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Ouril%C3%A2ndia+do+Norte,+PA,+68390-000/@4.5783313,-
74.8092221,5.02z/data=!4m5!3m4!1s0x92e68dfa1304fd55:0x828f84dbfd77cb26!8m2!3d-6.7518915!4d-
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38. Assim, no dia 13/03/2017, após sua preparação, JOÃO DOS REMÉDIOS

AZEVEDO e EDINALDO SOUZA SANTOS decolaram com a aeronave prefixo PR-TAL do

aeródromo Dona Iracema com destino a cidade de Ourilândia do Norte/PA, a fim de aguardar

ordem de JOÃO SOARES ROCHA para deixarem o território nacional.39 Registra-se que

conforme apurado, a aeronave, após decolar da cidade de Ourilândia do Norte/PA, realizou

parada na Venezuela40, local em que foi carregada com entorpecentes, e seguiu com destino a

Honduras, entretanto a operação não foi concluída.

39. Isso  porque,  a  partir  de  conversas  interceptadas  entre  JOÃO  SOARES

ROCHA e Daniel Dallas41, realizadas no dia 22/03/2017, verificou-se que estes não tinham

informações  acerca  da  localização  de  EDINALDO  SOUZA  SANTOS  e  JOÃO  DOS

REMÉDIOS  AZEVEDO,  uma  vez  que  mencionaram  que  a  carga  de  cocaína  não  havia

chegado à Honduras e não sabiam se havia sido apreendida naquele país. Na ocasião, Daniel

51.0774187.
39Relatório de Vigilância 02/2017: “Por volta das 06h15m a aeronave PR-TAL foi retirada do hangar com a aju-
da do suposto caseiro da propriedade. Na sequência EDINALDO e JOÃO AZEVEDO prepararam a aeronave e
decolaram por volta  07h40m”.  Registra-se  ainda  que  conforme apurado pela Polícia  Federal,  ainda  no dia
13/03/2017, por volta das 11 horas, o terminal interceptado de JOÃO DOS REMÉDIOS indicava uma posição
que coincide com uma pista de pouso no garimpo de Evandro Geraldo Rocha dos Reis, investigado da ORCRIM
e irmão de JOÃO SOARES ROCHA, próximo à Vila do Cuca na zona rural do município de Ourilândia do Nor-
te. 
40Vide Relatório de Análise 19, p. 15.
41Vide Relatório de Análise 02/2017.
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Dallas apenas confirmou que a carga de entorpecentes havia sido realizada, entretanto, não

havia chegado em seu destino final. 

40. Naquela  oportunidade,  JOÃO SOARES ROCHA mencionou  que  JOÃO

DOS  REMÉDIOS  AZEVEDO  enxergava  pouco  e  não  sabia  operar  o  GPS,  entretanto,

esclareceu-se que a aeronave prefixo PR-TAL não possuía nenhum problema, pois ele mesmo

a havia pilotado42.

41. Posteriormente,  no  dia  13/04/2017,  JOÃO  SOARES  ROCHA e  Daniel

Dallas voltaram a trocar mensagens, ocasião em que o líder da ORCRIM informou que a

família de EDINALDO SOUZA SANTOS estava solicitando dinheiro, oportunidade em que

Daniel  Dallas  esclareceu  que  HARTI  LUÍS  LANG  seria  responsável  por  resolver  essa

situação, considerando que ele havia realizado a contratação do copiloto.43

42. Nesse sentido, através de mensagens interceptadas entre JOÃO SOARES

ROCHA e Daniel Dallas, apurou-se que a aeronave prefixo PR-TAL, carregada com cocaína e

pilotada por JOÃO DOS REMÉDIOS AZEVEDO e EDINALDO SOUZA SANTOS, havia

possivelmente caído no mar do Caribe,  aproximadamente a 20 (vinte) minutos do destino

final,  qual  seja,  a  costa  de  Honduras,  provavelmente  em  razão  da  falta  de

combustíveis.44Assim,  JOÃO  DOS  REMÉDIOS  AZEVEDO  e  EDINALDO  SOUZA

SANTOS são prováveis vítimas de acidente aéreo ocorrido nas proximidades do litoral de

Honduras.

42Conforme consta no Relatório de Análise 02/2017.  Nestor (JOÃO SOARES ROCHA) diz ainda que o velho
(JOÃO DOS REMÉDIOS AZEVEDO) enxergava pouco e era muito ruim pra mexer no “ G “ (possivelmente
GPS), e pergunta se havia algum “operativo lá no final” (possivelmente alguma operação no destino final do en-
torpecente) 
43 De acordo com o Relatório de Análise 03/2017, apurou-se que em mensagens interceptadas entre Daniel Dalas
e JOÃO SOARES ROCHA , este informou que os parentes do ajudante (EDINALDO SOUZA SANTOS) esta-
vam pedindo “grana”, ocasião em que Daniel Dallas informou que o Polaco (HARTI LUÍS LANG) deveria re-
solver a situação, haja vista que ele acertou o pagamento com os pilotos.
44Relatório de Análise 04/2017: JOÃO SOARES ROCHA informou para Daniel Dallas que havia se encontrado
com Barba (indivíduo ainda não identificado), ocasião em que este havia informado que a aeronave prefixo PR-
TAL havia caído faltando aproximadamente 20 (vinte) minutos para chegar à costa hondurenha, provavelmente
por falta de combustível.
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43. Neste caso específico, embora não tenha havido a apreensão da cocaína45, a

materialidade exsurge do conjunto probatório colhido no decorrer das investigações46, o qual

indicam que, no caso, os denunciados estavam efetivamente transportando a droga.

IV. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES DESTA DENÚNCIA

44. Segue tabela que relaciona cada denunciado e o respectivo enquadramento

típico dos fatos descritos na denúncia:

Denunciado  Tipificação

1. JOÃO SOARES ROCHA Por 01 (uma) vez no Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de

drogas), por 01 (uma) vez no Art. 36 da Lei
11.343/2006 (financiamento para o tráfico) e por 01

(uma) vez no Art. 261 do Código Penal (atentado
contra a segurança do transporte aéreo).

2. FÁBIO CORONHA DA CUNHA Por 01 (uma) vez no Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de

drogas) e por 01 (uma) vez no Art. 261 do Código
Penal (atentado contra a segurança do transporte

aéreo).

3. HARTI LUIZ LANG Por 01 (uma) vez Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de

drogas), por 1 (uma) vez no Art. 36 da Lei
11.343/2006 (financiamento para o tráfico) e por 01

(uma) vez no Art. 261 do Código Penal (atentado
contra a segurança do transporte aéreo).

45 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de conside-
rar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a ma-
terialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação
com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, DJe 29/10/2013). 2. No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as
instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo
toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas. Além
do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização crimino-
sa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, conso-
ante pacifica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado ( HC 299.133/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016). 3. Agravo regimental des-
provido. ..EMEN:(AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 963347
2016.02.06594-8,  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA  -  QUINTA  TURMA,  DJE  DATA:24/11/2017
..DTPB:.).
46 Os quais apontam para: (i) Rotas tradicionais de tráfico de drogas utilizadas pelo grupo criminoso, (ii) conver-
sas cifradas por meio de aplicativos de mensagens e com a utilização de codinomes e/ou códigos, (iii) utilização
de aeronaves adulteradas (tanto quanto aos dados de identificação, quanto à capacidade de armazenamento de
combustíveis), (iv) utilização de pistas de pouso clandestinas, (v) constante preocupação dos interlocutores com
a presença das autoridades policiais, (vi) utilização de planos de voos falsos e (vii) participação de diversos
membros com envolvimento prévio no narcotráfico.
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4. RONALD ROLAND Por 1 (uma) vez Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de
drogas) e por 1 (uma) vez o Art. 261 do Código Penal

(atentado contra a segurança do transporte aéreo).

5. JOÃO DOS REMÉDIOS AZEVEDO Por 1 (uma) vez Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de
drogas) e por 1 (uma) vez o Art. 261 do Código Penal

(atentado contra a segurança do transporte aéreo).

6. EDINALDO SOUZA SANTOS Por 1 (uma) vez Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de
drogas) e por 1 (uma) vez o Art. 261 do Código Penal

(atentado contra a segurança do transporte aéreo).

7. FRANCISCO SILVA FERREIRA FILHO Por 1 (uma) vez Art. 33 c/c Art. 40, incisos I e V,
ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico internacional de
drogas) e por 1 (uma) vez Art. 261 do Código Penal
(atentado contra a segurança do transporte aéreo).

V. DOS PEDIDOS

45.  Ante  o  exposto,  considerando  as  condutas  criminosas  praticadas  pelos

denunciados, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) o recebimento da presente denúncia, observado o disposto do

art. 55 e ss. da Lei de Drogas, com a citação dos denunciados para

responder aos termos desta ação penal,  a qual se espera ver,  ao

final, julgada procedente, com a condenação de JOÃO SOARES

ROCHA, FÁBIO CORONHA DA CUNHA, HARTI LUIZ LANG,

RONALD  ROLAND,  JOÃO  DOS  REMÉDIOS  AZEVEDO,

EDINALDO  SOUZA  SANTOS  e  FRANCISCO  SILVA

FERREIRA FILHO, às penas ora imputadas;

b) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;

c)  que  seja  determinado  o  cadastramento  dos  denunciados  no

INI/DPF;

d) a requisição das certidões de antecedentes criminais expedidas

pela Justiça Estadual e Federal dos domicílios dos denunciados; e
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Palmas, 25 de julho de 2019.

FERNANDO ANTÔNIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
PROCURADOR DA REPÚBLICA

DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

JOSÉ RICARDO TEIXEIRA ALVES
PROCURADOR DA REPÚBLICA

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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