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SENTENÇA

META 04/2015 do CNJ - Prioridade na tramitação do feito.
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1. RELATÓRIO

Trata-se de ação civil de improbidade administrativa ajuizada,
inicialmente, pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar a parte
ré pela prática de atos de improbidade administrativa, com a aplicação das
sanções previstas no artigo 12, I, II e III, da Lei 8.429/92, de forma subsidiária,
por violação ao art. 9º, V e X; art. 10, caput e XII; e art. 11, caput e I, II e III, da
referida lei, bem como por dano moral coletivo em favor da União.

A presente ação é originária dos autos físicos nº
2008.70.02.005205-5/PR.

Na inicial, o Ministério Público Federal aduziu, em síntese, que:

(...) A Operação Trânsito Livre descortinou um lucrativo esquema criminoso integrado
pelos ora demandados, dividido em três níveis organizações no qual participaram trinta e
oito policiais rodoviários federais, associados a dezesseis "batedores de estrada" e seus
"funcionários" ("olheiros"), um policial civil e sete guias de ônibus de excursão de
"sacoleiros"/"compristas". (...) Em poucas é possível resumir o presente caso da seguinte
maneira: Os PRF'S facilitavam a passagem dos ônibus de turismo carregados de
mercadorias estrangeiras importadas ilegalmente sem o pagamento dos tributos devidos,
previamente 'acertados' pelos "batedores', que contavam com o auxílio de "olheiros", os
quais se postavam na proximidades de órgãos públicos fiscalizadores (principalmente nas
Delegacias de Polícia Federal e da Receita Federal), para fins de monitorar seus
movimentos e avisar eventual fiscalização, com o intuito de introduzir mercadorias
internadas clandestinamente. No caso, a Operação Trânsito Livre culminou com a
decretação da prisão de todos os demandados, o que ocorreu em 09 de dezembro de 2003
(mandados de prisão - fls.6-106 do IPL n. 2359/03), uma vez que, durante um longo período
de tempo, pelo menos foi constatado que, desde 15 de outubro de 2002 até 9 de dezembro
de 2003, em horários e locais variados, mas precisamente nos Postos de PRF de Santa
Terezinha de Itaipu/PR e de Céu Azul/PR, os demandados cometeram atos ímprobos
consistentes em diversos crimes contra a administração pública, o que só foi possível se
consumar porque os agentes públicos (PRF's) envolvidos aderiram à organização. (...)   

Intimada para se manifestar sobre eventual interesse em integrar o
feito, a União requereu o seu ingresso na qualidade de assistente simples (e.02,
PET7).

Notificados, os réus apresentaram defesa prévia (autos físicos fls.269-
288, 311-330,  381-398, 514-542, 569-584, 586-614, 668-710, 767-833, 977-
982, 997-1002,  1079-1097, 1161-1187, 1189-1297, 1360-1366, 1373-1376).

O Ministério Público Federal juntou cópia do IPL n. 1298/2003
DPF/FI/PR (e.02, PET145 - Autos do Inquérito Policial nº
2003.70.02.006929-0) e laudo de exame financeiro realizado pelo Núcleo
Técnico-Científico da Polícia Federal de Foz do Iguaçu em conta(s) bancária(s) de
alguns réus (e.02, PET185, PET186, PET287, e.02, OFÍCIO_C153, OFÍCIO_C172 e
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OFICIO_C299).

O Estado do Paraná requereu a sua inclusão no polo passivo na
qualidade de autor (e.02, PET190).

As preliminares alegadas pelos réus foram afastadas e recebida a
petição inicial, nos termos do artigo 16, §9º, Lei nº 8.429/92 (e.02, OUT194, p.02-
25).

O Ministério Público Federal requereu a expedição de ofício à
Corregedoria-Geral da União para obtenção de cópia do relatório e decisões
finais proferidas no Processo Administrativo Disciplinar relativo à "Operação
Trânsito Livre"; a produção de prova testemunhal; a juntada de dois DVD's (que
reúnem os arquivos de vídeo das seis fitas de videocassete da operação); e
cópia de algumas transcrições de depoimentos de testemunhas e
interrogatórios colhidos nos processos criminais (Ré Elizabeth Pires Campos, Ré
Ivoneide Scalia da Cunha, Ré Etna Eulojia Rodrigues Lima e das Testemunhas
arroladas pela Defesa Orli Ernesto Davies, Cleuza da Silva Oliveira, Adriana Rosa
de Jesus e Adelson Silva Santos - e.02, PET196).

Citados, os réus apresentaram contestação (e.02, CONTES83, 86,
209, 210, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 239, 244, 245, 253, 268, 309, 328,
333, 334, 340, 352-355, 359-363, 367-372, 376-379, 383-387, 391-392), com
exceção de Adolfo Cândido Wenceslau.

O réu Ailton de Freitas Braga Filho e outros juntaram documentos
(depoimentos no âmbito criminal e laudo pericial particular - e.02, PET393-394,
OUT398-399, OUT403-406, 410-413, OUT416), bem como Roberto Renato Koch
(e.02, PET349).

O MPF apresentou impugnação às contestações e requereu a
produção de novas provas (e.02, PET345, PET418) e a juntada do processo
criminal diverso (PCD) referente à "Operação Trânsito Livre".

A União ratificou os pedidos de produção de provas formulados pelo
MPF no evento 2 (PET196, PET345 e PET420).

O Estado do Paraná afirmou não ter interesse na produção de novas
provas (e.02, PET422).

O processo físico foi digitalizado para tramitação no meio
eletrônico (autos eletrônicos 5013105-33.2012.4.04.7002), juntamente
com os seus apensos (Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4 - e.02, ANEXO424-
ANEXO479;  Inquérito Policial nº 1298/2003 - 2003.70.02.006929-0 - e.02,
ANEXO480-ANEXO481; Processo Administrativo MPF/FI/PR nº
1.25.003.000203/2003-01 - e.02, ANEXO482-499).

Os réus pleitearam a produção de prova oral (e.103 a 109, 177 a 200,
266, 275, 277, 279, 282, 330, 600, 602) e apresentaram manifestação quanto ao
pedido do MPF de prova emprestada (e.399, 401, 403, 405, 410, 413, 414, 416,
417, 419.
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Foi comunicado o falecimento dos réus Ronaldo Óssola do
Espírito Santo, José Luiz Vanat, Almir Antônio Bond Duarte e Sílvio
Guidugli (policiais rodoviários federais - e.305, 608, 609).

No evento 332, foi deferida  a expedição de ofício à Corregedoria
Geral da União para apresentação de cópia das decisões proferidas no Processo
Administrativo relativo à Operação Trânsito Livre e a juntada dos documentos e
DVDs, conforme solicitado à fl. 1402. Também foi deferida a juntada do PCD da
Operação Trânsito Livre, requerida às fls. 2244-2245.

No evento 422, o MPF promoveu a juntada do Processo
Criminal Diverso - PCD nº 2002.70.02.006638-6 da Operação Trânsito
Livre (que se refere à interceptação telefônica).

No evento 424, foi deferida a utilização de prova testemunhal
emprestada do processo criminal, atendendo ao pedido formulado pelo MPF
(item 3 e 5). Também foi indeferido pedido de produção de prova pericial (item
4) e deferida a juntada de declarações de testemunhas abonatórias (item 6).

Em resposta ao ofício expedido foram juntados os processos
administrativos disciplinares relativos à operação em análise (e.489 e
493).

Nos eventos 509, 510 e 511, 571 e 604, o MPF promoveu a juntada
da prova oral emprestada do processo criminal.

No evento 509, foi anexada a prova testemunhal produzida perante o
Juízo Criminal a pedido do MPF (prova emprestada), testemunhas Daniel
Segóvia, Algacir Mikalovski, Ricardo Bianchini Derner, Marcelo Simões Vassoler,
Orli Ernesto Davies, Fabrício Torres, Antônio Carlos Ruvenal Farias, Marcelo
Redondo Orgado, Alysson Pinto Costa, Márcio Alves, Rafael Lopes Nunes, José
Luiz da Silva, Jean Pierre Schütz, Liciane Pereira de Wallau e Fábio da Silva.

No evento 610, foi deferida a oitiva das testemunhas meritórias e
indeferida a oitiva das testemunhas abonatórias, bem como foi determinado o
desmembramento do feito em relação aos réus que não pleitearam a produção
de novas provas (evento 610, DESP1, item 4). Para os réus que pleitearam, foi
determinada a intimação para apresentação do rol das testemunhas meritórias,
sob pena de desistência da prova (e.610, item 10), o que foi cumprido nos
eventos 676 a 696, 780, 782, 796.

No evento 710, foi reiterada a determinação para desmembramento
do feito, em cumprimento ao despacho/decisão proferido no evento 610.

Ainda, no evento 813, item 2.1.3, foi deferida a juntada de prova
emprestada e reiterada a determinação para desmembramento do feito.

O feito foi desmembrado no evento 836 em relação aos réus: (i)
CLEVERSON COUTINHO, (ii) IVAN MARQUES, (iii) NELSIONE PEREIRA DA SILVA,
(iv) SEDENEY DE SOUZA COUTINHO, (v) SÍLVIO MACHADO, (vi) ÉCIO SUAVE, (vii)
JORGE LUÍS ROCHENBACH, (viii) EMERSON DA SILVA CARVALHO, (ix) LOVAZIR
DA SILVA, (x) MANOEL JOSÉ DE FREITAS NETO, (xi) ADI ALECSSANDRO
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DIAS INÁCIO, (xii) ADEMIR AGOSTINHO DE CAMPOS, (xiii) CIRO DIAS (xiv)
IVONEIDE SCALIA DA CUNHA, (xv) ELIZABETH PIRES CAMPOS, (xvi) ETNA EULOJIA
RODRIGUES LIMA, (xvii) GERALDO DE SOUZA, (xviii) MARIO APARECIDO
TRUGILO, (xix) MILTON LOPES VAZ e (xx) JÚLIO CÉSAR MARINS, originando a
ação nº 5008254-43.2015.404.7002, que, por sua vez, no evento 58, foi
desmembrada em relação a quatro agentes públicos (Ademir Agostinho de
Campos, Adi Alecssandro Dias Inácio, Ciro Dias e Manoel José de Freitas Neto -
ACP nº 5006137-45.2016.404.7002).

O processo originário também foi desmembrado em relação aos
herdeiros de José Luiz Vanat  (Processo n. 5008261-35.2015.404.7002 -
e.841); herdeiros de Almir Antônio Bond Duarte e Sílvio Guidugli (Processo
n . 5000407-87.2015.4.04.7002 - e.700 e 707); e Espólio de Ronaldo
Óssola do Espírito Santo (Processo n. 5005451-87.2015.4.04.7002 -
e.707).

No evento 843, foi indeferida a oitiva das testemunhas
arroladas pela parte autora, também arroladas pelos réus, tendo em
vista que a prova foi suprida com a juntada das transcrições oriundas do
processo criminal apresentadas no evento 509. Quanto às demais testemunhas
meritórias arroladas, foi deferida a prova, limitada ao número máximo de 3
(três) para cada fato.

No evento 899, foi juntada pelo MPF cópia dos julgados proferidos
em face dos réus no âmbito criminal.

Cláudio Bellon apresentou agravo retido no evento 901 e o MPF,
contrarrazões no evento 908.

No evento 902 e 1037, foi apresentado rol de testemunhas meritórias
com os respectivos endereços para diligências.

No despacho proferido no evento 910 foi reiterado o indeferimento da
oitiva dos corréus como testemunha e determinada a designação de audiência.

As rés Lucimar e Marinalda desistiram da prova testemunhal,
requerendo a substituição pelos depoimentos das testemunhas já ouvidas na
ação penal (e.1048), o que foi homologado no evento 1050.

Testemunhas foram ouvidas em audiências/carta precatória
(e.1051 a 1054, 1356, 1358, 1426, 1461, 1462, 1466, 1571, 1587, 1864-1866,
1879, 1883, 1892-1894, 1897, 1902, 1909, 1913, 1918, 1920, 1922, 1924, 1927,
1935, 1939, 1996, 1999, 2003, 2004, 2096, 2252, 2188).

Em cumprimento ao item 3 do despacho proferido no evento 1061,
foi juntado o conteúdo do DVD da Operação Trânsito Livre (que réune vídeos
relativos ao contéudo das 5 fitas de videocassete da operação - e.1065),
conforme determinação contida no Termo de Audiência anexado no evento
1051.

Os réus Joecy de Siqueira e Rogério Camargo desistiram da oitiva
das testemunhas (e.1075 e 1076), homologada no evento 1097.
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No evento 1314, os réus Domingos Douglas Pereira, Willian Costa
Campos, Vilmar Zwierewicz, Rosane Giasson, Mário Fracaro, Waldir Venialvos
Magalhães, Roberto Renato Koch e Wilmar Serrano dos Santos desistiram da
oitiva das testemunhas indicadas no evento 1316, o que foi homologado.

Em cumprimento ao item 2 do despacho proferido no evento 1316, os
réus Ailton de Freitas Braga Filho, Eideni Paulo Pedralli, Enivaldo da Silva
Benatti, Joaquim Prainha de Assis Neto, Domingos Silas Demite, Klaus Augusto
Dolinski e Leonardo Duchesqui, bem como os réus Wilmar Serrano dos Santos,
Vilmar Zwierewicz, Willian Costa Campos, Pedro Marques, Waldir Venialvos e
José Roberto Cegatti informaram a desistência da oitiva das testemunhas não
localizadas, conforme teor da certidão lavrada no evento 1288. Requereram,
ainda, prova emprestada da ação criminal e do processo administrativo
relacionado aos mesmos fatos (e.1406). A desistência foi homologada no evento
1423 e deferida a prova emprestada, juntada nos eventos 1477-1479,
1506-1507, 1515-1516, 1518, 1520, 2092, 2122, 2223.

Também foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Jorge
Luiz Travassos, anteriormente arrolada pelo réu Ricardo Pasqualini (e.1423).

Nos eventos 1531, 1879, 1880, 1984, 1889, 1893-1894, 1897, 1902,
1913, 1918, 1993, 2046 e 2246, foram homologadas outras desistências de
oitiva de prova testemunhal.

Foram opostos embargos de terceiro em virtude de indisponibilidade
decretada em face do imóvel matriculado sob o nº 55.567 (1º Ofício de Registro
de Imóveis de Foz do Iguaçu/PR na ACP nº 5004723-17.2013.404.7002, estranha
aos autos, mas relacionada ao réu Cláudio Bellon - e.1684, 2241).

No evento 2123, Valdemir Alberto Denuzzi juntou cópia do Inquérito
Policial n. 874/2004 da Polícia Federal.

Foi proferido despacho saneador (eventos 2246 e 2302),
determinando a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

No evento 2358, o MPF apresentou alegações finais, reiterando o
pedido de condenação dos réus.

O Estado do Paraná requereu a procedência da ação (e.2359).

A União acompanhou as alegações finais apresentadas pelo
Ministério Público Federal (e.2360).

Intimados os réus, foram apresentadas as alegações finais anexadas
nos eventos 2408 a 2410, 2414-2415, 2417 a 2442, 2449 a 2451.

No evento 2412, a ré Joecy compareceu em Secretaria, informando
que não tinha mais procurador constituído nos autos (e.2412). Foi intimada para
constituição de novo patrono (e.2445-2447), mas deixou transcorrer o prazo
sem manifestação (e.2452).

No evento 2454, foi determinado o desmembramento do feito em
relação aos réus Adilson José Cavalheiro, Antônio Carlos Neves da Cruz,  Lucimar
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Telma de Almeida Malta, Marinalda Rodrigues da Silva,  Roberto Renato Koch
e Raquel da Silva Martins, o que originou o processo n. 5002671-
04.2020.4.04.7002.

Os autos vieram conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 QUESTÕES PRELIMINARES

2.1.1 Do desmembramento dos processos

A presente ação é originária dos autos físicos nº
2008.70.02.005205-5/PR.

Após a digitalização do processo para tramitação no meio eletrônico,
foi comunicado o falecimento dos réus Ronaldo Óssola do Espírito Santo, José
Luiz Vanat, Almir Antônio Bond Duarte e Sílvio Guidugli (policiais rodoviários
federais - e.305, 608, 609), o que motivou o desmembramento da ação para
tramitação em face do(s) espólio(s)/herdeiros, com o surgimento de outras três
ações (5008261-35.2015.404.7002, 5000407-87.2015.4.04.7002 e
5005451-87.2015.4.04.7 002), as quais já foram sentenciadas, aguardando-
se o julgamento de recurso apenas na ação n. 5008261-35.2015.404.7002.

Também foi determinado o desmembramento do feito em relação aos
réus que deixaram de pleitear a produção de novas provas, dando origem a
ação nº  5008254-43.2015.404.7002, que, por sua vez, foi desmembrada em
nova ação (5006137-45.2016.404.7002) em relação a quatro agentes
públicos (Policiais Rodoviários Federais Ademir Agostinho de Campos, Adi
Alecssandro Dias Inácio, Ciro Dias e Manoel José de Freitas Neto).

No processo nº 5008254-43.2015.7002, que tramita em face dos
"particulares", foi determinada a suspensão do feito, tendo em vista que se
aguarda o julgamento da conduta dos demais agentes públicos para posterior
análise da participação dos particulares na prática dos atos de improbidade
administrativa relatados na exordial.

Já, na ação n. 5006137-45.2016.404.7002, houve a condenação dos
réus por ato de improbidade administrativa perante o juízo de primeira
instância, estando pendente a apreciação de recurso pela instância superior.

Recentemente, foi realizado o desmembramento em relação aos
réus Adilson José Cavalheiro, Antônio Carlos Neves da Cruz,  Lucimar Telma de
Almeida Malta, Marinalda Rodrigues da Silva,  Roberto Renato Koch e Raquel da
Silva Martins, que originou o processo n. 5002671-04.2020.4.04.7002, a fim de
que o julgamento destes fosse realizado juntamente com os particulares
relacionados na Ação Civil Pública n. 50082544320154047002.

Apresentado o contexto das ações desmembradas, passo à análise
das preliminares suscitadas.

2.1.2 Preliminares afastadas no recebimento da petição
inicial
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Por ocasião da decisão que recebeu a petição inicial foram
analisadas e afastadas as seguintes preliminares (e.02, OUT194, p.02-
25):  i) inadequação da via processual eleita, ii) ilegitimidade por tratar-se de
Ação Civil Ex delicto, iii) ilegitimidade ativa do MPF, iv) conexão e/ou
litispendência com ação penal; v ) inconstitucionalidade formal da Lei nº
8.429/92 e inconstitucionalidade material (sistemas de penas); vi) prescrição; e
vii) ausência de justa causa para caracterização de improbidade administrativa.

Nesse ponto, por concordar com as razões lançadas pela então Juíza
processante, ratifico os fundamentos expostos naquela decisão como razões
para decidir, afastando, portanto, a alegação de inexistência dos indícios de
justa causa alegados na defesa prévia para processamento da presente ação de
improbidade administrativa.

Quanto à alegação de inépcia à inicial por omissão de descrição de
imputação fática típica objetiva e subjetiva individualizada ou tão somente
ausência de indicação precisa dos fatos, não merece prosperar por entender
este Juízo que o processo foi amplamente instruído e encontra-se apto à
apreciação do mérito da causa, conforme se verá a seguir.

No que se refere à alegação de falta de relação lógica entre a causa
de pedir e o pedido, entendo que se confunde com o mérito da causa e com
este será analisada.

Afasto, portanto, as preliminares suscitadas.

2.1.3 Da nulidade da interceptação telefônica e filmagens

Primeiramente, é oportuno esclarecer que, quanto ao uso
emprestado em ação de improbidade administrativa de resultado de
interceptação telefônica produzida em ação penal, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade dessa prova desde que
produzida com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp
1447157/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2015, DJe 20/11/2015).

Nesse sentido:

(...) 7. O STJ já se manifestou no sentido de ser admitido o uso emprestado, em ação de
improbidade administrativa, do resultado de interceptação telefônica em ação penal.
Confira-se: REsp 1297021/PR,2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 20/11/2013;
REsp1190244/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 12/05/2011. (...) (AgRg no AgRg
no REsp 1482811/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015)
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme pela licitude da utilização de prova emprestada,
colhida na esfera penal, nas ações de improbidade administrativa. (...) (REsp 1297021/PR,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)
(...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que é possível o
uso emprestado em ação de improbidade administrativa do resultado de interceptação
telefônica em ação penal. Precedentes do STJ e do STF. 4. A decisão deferindo a
interceptação deve constar necessariamente dos autos da ação penal, e não da ação na
qual o resultado da medida probatória figurará como prova emprestada, daí porque
inexiste a nulidade por ausência do referido provimento judicial nestes autos. (...) (REsp
1163499/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/09/2010, DJe 08/10/2010)

Ainda, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que é
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desnecessária a transcrição integral dos diálogos obtidos através de
monitoramento telefônico ou mesmo que tais transcrições sejam realizadas por
peritos. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Formação de quadrilha,
falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Interceptações telefônicas. 1. As instâncias
precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências
preliminares que demonstraram a “necessidade e indispensabilidade da medida”.(...) 2. “O
Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos
gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de
defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para oembasamento
da denúncia” (Inq. 3693, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). No mesmo sentido, o AI 685878-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RHC
118621 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 31-08-2015 PUBLIC 01-09-2015)
Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas
Corpus. Associação para o Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Trancamento de Ação Penal.
Interceptações Telefônicas. Prisão Preventiva. 1. As instâncias precedentes afirmaram que
a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, que demonstraram a
necessidade e indispensabilidade da medida. Para dissentir-se deste entendimento seria
necessário o revolvimento defatos e provas, inviável na via do habeas corpus. 2. É
prescindível a transcrição integral das comunicações telefôncias interceptadas.
Precedentes. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da
impetração não é suficiente para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel.
Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RHC 122812 AgR,
Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)
PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  RECURSO
ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...) III  - Não se mostra
obrigatória a transcrição integral dos diálogos interceptados, sendo bastante que seja
assegurado às partes o acesso à   integralidade   das   gravações,   o  que  ocorreu  na 
hipótese (precedentes). Recurso ordinário não conhecido. (STJ, RHC 67.157/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 17/08/2016)

No que tange à ilicitude da interceptação telefônica realizada no
âmbito criminal, entendo que não restou demonstrada, pois, tratando-se de
prova emprestada, a ilicitude da prova deve restar comprovada no processo de
origem/criminal (STJ, REsp 1163499/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010). O
mesmo entendimento se aplica às filmagens produzidas durante a investigação
criminal, que instruíram o processo criminal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA DA
AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A
prova emprestada é aquela que, produzida em outro processo, é trazida para ser utilizada
em processo em que surge interesse em seu uso. Trata-se de evitar, com isso, a repetição
inútil de atos processuais, otimizando-se ao máximo as provas já produzidas perante a
jurisdição, permitindo-se, por conseguinte, seu aproveitamento em demanda pendente. 2.
A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento acerca da possibilidade de utilização
emprestada de prova produzida em âmbito criminal em procedimento administrativo
disciplinar e em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, desde que
observadas as formalidades próprias à produção probatória. (TRF4, AG 5011622-
51.2014.404.0000, QUARTA TURMA, Relatora LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos
em 16/07/2014)

Diante do exposto, não vislumbro cabimento para a realização de
perícia na prova emprestada anexada aos presentes autos.

Do mesmo modo, resta prejudicada a análise dos laudos
periciais apresentados unilateralmente pelas partes, pois, conforme já
mencionado, não cabe questionamento/impugnação de prova emprestada neste
feito.
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2.1.4. Da extensão dos efeitos da sentença criminal

Os artigos 125 e 126 da Lei nº 8.112/90 estatuem - e a própria
redação do artigo 37, caput e §4º, da Constituição da República autorizam
concluir - que as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se,
pois independentes entre si.

No mesmo sentido dispõe o artigo 12, caput, da Lei n. 8.429/92:

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações...".

Nesse sentido, as decisões proferidas no âmbito criminal não
vinculam o julgamento desta ação civil por tratar-se de instâncias
autonômas e independentes, não justificando, assim, a suspensão do processo
até o trânsito em julgado da ação criminal.

Excepcionalmente, as únicas hipóteses de extensão objetiva dos
efeitos materiais da coisa julgada da sentença absolutória criminal na instância
civil e/ou administrativa referem-se às situações previstas nos incisos I e V do
artigo 386 do Código de Processo Penal:

Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que
reconheça:                                                                                                                                   
I - estar provada a inexistência do fato; (...)                                                                               
V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (...)  

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que a aplicação de penalidade na instância administrativa é
independente das esferas penal, cível e de improbidade administrativa. Caso em que a
resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e
provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das
Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
RE: 736351 SC, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/11/2013,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013)
(...) Nessas circunstâncias, o acórdão recorrido não merece reparos, uma vez que está em
consonância com a jurisprudência desta Corte: O Plenário do Supremo Tribunal Federal
tem reiterado a independência das instâncias penal e administrativa afirmando que aquela
só repercute nesta quando conclui pela inexistência do fato ou pela negativa de sua
autoria. (MMSS 21.708, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 18.05.01, 22.438, rel. Min . Moreira
Alves, DJ 06.02.98, 22.477, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.97, 21 .293, rel. Min. Octavio
Gallotti, DJ 28.11.97). Segurança denegada. (MS 23188, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, DJ 19-12-2002) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO
POR ILÍCITO ADMINISTRATIVO. SIMULTANEIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E
PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. Esta Corte tem reconhecido a
autonomia das instâncias penal e administrativa, ressalvando as hipóteses de inexistência
material do fato, de negativa de sua autoria e de fundamento lançado na instância
administrativa referente a crime contra a administração pública. Precedentes: MS nº
21.029, CELSO DE MELLO, DJ de 23.09.94; MS nº 21.332, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 07.05.93;
e 21.294, SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 23.10.91; e MS nº 22.076, Relator para o
acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA. Segurança denegada. (MS 21708, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 18-05-2001) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. (...) 2. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL
E ADMINISTRATIVA. 3. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. (...) 2. É
pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das
esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição
no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 3. Seja o ora
Recorrente absolvido por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, essas duas
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situações não repercutiriam na punição imposta na via administrativa. 4. Recorrente
absolvido por insuficiência de provas. Pretensão de rever a punição imposta
administrativamente. Inexistência de ameaça ao direito de locomoção. 5. Recurso ao qual
se nega provimento. (RHC 116204, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe
02-05-2013) (...) (RMS 34041, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 04/03/2016,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08/03/2016 PUBLIC 09/03/2016)

Desse modo, não havendo hipótese de sentença
absolutória fundamentada nos termos dos incisos I e/ou V do artigo 386 do CPP,
não há que se falar em extensão dos efeitos da coisa julgada da sentença
criminal na instância civil. 

Do contrário, deverá haver a análise do caso concreto para saber em
relação a quais fatos a parte ré foi absolvida, até porque, considerando que
vários fatos foram imputados aos réus, a absolvição em relação a um deles não
é suficiente para afastar a condenação nesta esfera processual.

2.1.5 Da Nulidade da prova emprestada

No que diz respeito à alegação de nulidade da prova emprestada,
reproduzo o fundamento adotado pelo Relator Juiz Federal Loraci Flores de Lima
no julgamento do Agravo de Instrumento n.5012358-69.2014.404.0000/PR,
vinculado à Ação Civil de Improbidade Administrativa n.5012305-05.20
12.4.04.7002/PR, que analisou a responsabilização de servidores públicos na
Operação Sucuri pela prática de atos de improbidade administrativa:

(...) Decido. 1. Da utilização de prova emprestada A prova emprestada é aquela que,
produzida em outro processo, é trazida para ser utilizada em processo em que surge
interesse em seu uso. Trata-se de evitar, com isso, a repetição inútil de atos processuais,
otimizando-se ao máximo as provas já produzidas perante a jurisdição, permitindo-se, por
conseguinte, seu aproveitamento em demanda pendente. Defiro o pedido de utilização de
prova testemunhal emprestada formulado pelo MPF, haja vista que há identidade de partes
entre as ações e que na Ação Penal foi possibilitado o contraditório e ampla defesa aos ora
réus. Ressalto, inclusive, que, no bojo do processo criminal, as garantias fundamentais dos
réus são protegidas no máximo grau previsto no sistema processual pátrio, de modo que
não há qualquer prejuízo no aproveitamento das provas lá produzidas. Conforme
exarado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a instrução criminal possui,
inclusive, caráter mais profundo, pois no processo penal vigora o princípio da
verdade real, ao contrário do processo civil, onde é possível uma maior
utilização de presunções sobre a ocorrência de fatos (AP 568 AgR/SP, Pleno,
Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 13/11/2013). A possibilidade de utilizar-se
prova emprestada nas ações civis públicas de improbidade administrativa é entendimento
consolidado nos tribunais pátrios: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DE
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. ILÍCITO PENAL. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS EMPRESTADAS. POSSIBILIDADE
OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO VINCULAÇÃO DA ESFERA PENAL
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. (...) 2. Não encontra guarida a alegação de que fere o princípio da inocência a
utilização de provas emprestadas, uma vez que a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que 'observada a exigência constitucional de contraditório e ampla defesa não
resta vedada a utilização da prova emprestada' (REsp 930.596/ES, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma). (...) (REsp 1323123/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013, grifei). ADMINISTRATIVO. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. SONEGAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE FORA DEFLAGRADO PARA PARA AFERIR ATOS DE INSUBORDINAÇÃO.
LEI Nº 8.429/92, ARTIGO 11. VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE, DE HONESTIDADE.
MALFERIMENTO À MORALIDADE. DOLO GENÉRICO. PREJUÍZO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROVA EMPRESTADA. VIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Materialidade e autoria do
ato qualificado de ímprobo reconhecidas em virtude da consequência da diligência policial
deflagrada no domicílio do réu e no qual foi encontrado o processo administrativo
sonegado e que fora instaurado para aferir atos de insubordinação. 2. Conduta a revelar
agir consciente do imputado ao sonegar à Administração o caderno processual
administrativo, a partir do momento em que lhe fora dada vista para a extração de cópias
reprográficas. Conduta a revelar malferimento e prejuízo à higidez de basilares princípios
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da Administração, em especial os da honestidade, lealdade e moralidade. 3. A utilização
de prova emprestada, mormente quando na origem contou com a participação
do interessado e estando corroborada por outros meios de prova não implica
nulidade à demanda de improbidade. 4. A prescrição para o exercício da pretensão,
em casos deste jaez, quando a conduto imputada na seara administrativa igualmente
reflete hipótese incriminadora, observa o lapso objeto do Estatuto Repressivo. 5.
Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.
(TRF4, AC 5002500-26.2011.404.7111, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto
D'azevedo Aurvalle, D.E. 30/01/2013) Ademais, o conjunto probatório será robustecido pela
produção de novas provas na ação de improbidade, haja vista o requerimento formulado
pelos réus. À vista do exposto, defiro ao Ministério Público Federal o prazo de 15 dias para
que promova a juntada aos autos dos depoimentos das testemunhas arroladas nas fls.
2.584-2.585, bem como dos depoimentos pessoais dos réus. Da documentação juntada
pelo MPF, vista aos réus, pelo prazo de 10 dias. Por fim, obtempero que não haverá
qualquer prejuízo para as defesas. Isso porque, juntados os termos de oitiva, os réus
poderão peticionar nos autos, fixando pontos controvertidos a serem esclarecidos em
audiência, inclusive por meio de testemunhas que porventura venham a ser arroladas
pelos réus. De outra parte, vislumbrando necessidade de esclarecimentos, este Juízo pode
determinar o depoimento pessoal dos acusados a qualquer tempo da instrução, bem como
decidir pela necessidade de oitiva de novas testemunhas. Vencida a fase supra será então
designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelos réus. Intimem-se todas
as partes a respeito desta decisão. 2. Com o decurso de prazo para os réus, voltem-me
conclusos para apreciação de eventuais requerimentos, bem como para designação de
audiência de instrução. Não vejo razões para alterar o trato alcançado pelo ínclito
Julgador, no sentido da possibilidade de aproveitar prova testemunhal realizada
nos autos da ação penal que investiga os fatos também analisados na presente
improbidade. É conhecido o entendimento de que se mostra possível a utilização
da prova emprestada quando produzida mediante o contraditório e a ampla
defesa. Ademais, conquanto extraio das razões recursais, a insurgência se dá
contra a utilização de interceptação telefônica e o decisum autoriza a juntada de
prova testemunhal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se (a parte agravada, inclusive para responder). Após, ao Ministério Público para
parecer. (TRF4, AG 5012358-69.2014.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO
D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 10/06/2014)

Nesta toada, adoto como razões de decidir o entendimento esposado
na 2ª Instância, porquanto não vislumbro a alegada nulidade na utilização
da prova emprestada.

2.1.6 Do dano moral coletivo - inadequação da via eleita

O Ministério Público Federal formulou requerimento para condenação
da parte ré por dano moral coletivo.

A esse respeito, perfilho-me à jurisprudência da 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região no sentido de que a via estreita da ação civil de
improbidade administrativa não comporta a análise de outras sanções além das
exaustivamente elencadas na Lei n. 8.429/92:

"A ação de improbidade administrativa não comporta sanção de reparação do dano
extrapatrimonial coletivo. Sem adentrar a discussão da possibilidade jurídica ou não da
indenização em dano coletivo, o fato é que na improbidade administrativa as penas são
exaustivamente previstas na lei, especificamente no art. 12 da Lei 8.429/92, dentre as
quais não há previsão para dano moral coletivo". (TRF4, AC 5001696-43.2015.404.7103,
TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em
09/03/2016)

Nesse sentido, se o rol de sanções é numerus clausus, não cabe
condenação por dano moral neste feito.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO.
CONDUTA ÍMPROBA QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. DOSIMETRIA DAS PENAS. DANO
MORAL COLETIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se do cometimento de atos de improbidade
administrativa pelos réus, consistentes em: (i) no caso do servidor público Itamar da
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Rocha, atestar o recebimento de materiais que nunca deram entrada no estoque da
Prefeitura de Erechim/RS, referentes a 50 (cinquenta) unidades de bobinas para
esterilização a vapor, grau cirúrgico (ETO) 170mm x 100 metros; e (ii) quanto aos
responsáveis pela empresa CENTROMEDI, receber os valores correspondentes aos
materiais não entregues, gerando, assim, prejuízo financeiro à Administração Pública e
enriquecimento ilícito dos proprietários da empresa. Assim agindo, geraram prejuízos à
administração pública na importância de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais),
incorrendo no artigo 9º, caput e incisos I, II e III, artigo 10, caput e incisos I e XII, artigo 11,
caput e inciso I, todos da Lei 8.429/92. 2. Tratando-se de servidor público efetivo, o prazo
de prescrição por ato de improbidade administrativa corresponde ao prazo de prescrição
para apuração de faltas funcionais punidas com demissão a bem do serviço público,
conforme previsão contida no art. 23, II, da Lei n. 8.429/92. Todavia, quando a conduta
ímproba também configurar infração tipificada na legislação penal, o prazo para a
propositura da ação de improbidade administrativa deve ser calculado com base na pena
prevista para o respectivo crime. No caso concreto, inocorre a prescrição. 3. Em que pese
o prejuízo na ordem de R$ 3.700,00 não tenha sido elevado, por si só considerado, trata-se
de ato de improbidade que causa repulsa extrema, uma vez que envolve conluio doloso
para o desvio de verbas públicas do Sistema Único de Saúde, dentro de um contexto
contumaz de prática semelhante, aproveitando-se, ainda, o agente público, da extrema
confiança que tinha a administração no seu labor, tanto que lhe nomeou para o exercício
de cargo de chefia. Na hipótese, as penas devem ser arbitradas de modo adequado
(compatíveis com o fim almejado, qual seja, reprimenda a uma atuação administrativa
desleal), necessário (haja vista inexistir meio menos gravoso para atingir o objetivo legal,
que é a busca do respeito incondicional aos princípios da Administração Pública e a
recomposição ao erário) e proporcional em sentido estrito, devendo ser aptas a garantir a
exemplaridade da punição (observando paralelismo com o montante do dano causado), na
esteira do entendimento do STJ. 4. Tenho que a ação de improbidade administrativa não
comporta a condenação em danos morais coletivos. Sem adentrar a discussão da
possibilidade jurídica ou não desta indenização, o fato é que na improbidade administrativa
as penas são exaustivamente previstas na lei, especificamente no art. 12 da Lei 8429/92,
dentre as quais não há previsão para dano moral coletivo. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001726-36.2015.404.7117, 3ª TURMA, Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 21/07/2017)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL
FEDERAL. PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. USO DE ARMA DE FOGO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. GRANDE REPERCUSSÃO DA OCORRÊNCIA. DOLO GENÉRICO.
CONSTATADO.  OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÕES. PERDA
DA FUNÇÃO PÚBLICA. MULTA CIVIL. DANO MORAL COLETIVO. INCABIMENTO. 1.Consoante o
artigo 37, §4º, da CRFB, "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível." 2. Existem elementos probantes seguros - produzidos em contraditório judicial -
que demonstrem a prática da conduta narrada na exordial, que atenta contra os princípios
da administração pública, a indiciar a necessidade de manutenção do provimento
jurisdicional recorrido. 3. O bem jurídico que a Lei de Improbidade busca salvaguardar é,
por excelência, a moralidade administrativa, que deve ser objetivamente considerada. 4.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o enquadramento das
condutas previstas no art. 11 da Lei 8.429/92, não é necessária a demonstração de dano
ao erário ou enriquecimento ilícito do agente. 5. Registro da ocorrência em vídeo de
grande repercussão, confirmando o desacato, ameaças, intimidação e utilização indevida
do armamento institucional contra os guardas municipais e policiais militares. 6.
Caracterizada a violação aos princípios da legalidade pelo uso de arma embriagado, da
impessoalidade pela invocação de sua condição de policial federal e da moralidade por
oferecer vantagem para livrar-se da infração. 7. O dolo reclamado para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa, mais precisamente da lesão a princípios
administrativos contida no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, é um dolo genérico, consistente na
vontade de praticar o ato descrito na norma, dispensando o dolo específico. 8. Caso em
que, mesmo embriagado, as imagens mostram que o policial federal estava consciente e
orientado. 9. Evidenciado o dolo do agente ao se embriagar portando arma de fogo,
autorizando a aplicação da teoria actio libera in causa, "segundo a qual a análise da
culpabilidade do agente se desloca ao momento em que causado o estado de ebriedade e,
por conseguinte, sendo a embriaguez voluntária ou culposa, poderá ser responsabilizado
penalmente por seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou omissão, não fosse
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
tal entendimento, salvo na hipótese de ebriedade proveniente de caso fortuito ou força
maior". 10. As penas fixadas devem ser adequadas (compatíveis com o fim visado, qual
seja, reprimenda a uma atuação administrativa desleal), necessárias (inexistência de meio
menos gravoso para atingir o objetivo legal, que é a busca do respeito incondicional aos
princípios da Administração Pública e a recomposição ao erário) e proporcionais em sentido
estrito (aptidão para garantir a exemplaridade da punição, observando paralelismo com o
montante do dano causado). 11. A pena de suspensão dos direitos políticos é a sanção
mais drástica prevista no art. 12 da Lei 8.429/92, porquanto impõe limitação a direito
fundamental, só devendo ser aplicada quando a gravidade da conduta permitir, o que não
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é o caso, especialmente porque a conduta não foi praticada por detentor de mandato
eletivo. 12. Pena de multa civil aplicada, considerando o comando constitucional de
proteção à moralidade administrativa - a denotar a necessária consideração do princípio da
proporcionalidade em seu duplo viés: proibição de excesso e proibição de proteção
deficitária. 13. Considerando que "A sanção de perda da função pública visa a extirpar da
Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético
para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja
exercendo ao tempo da condenação irrecorrível" (REsp 1.297.021/PR, Rel.Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 20.11.2013), aplicada a pena de perda da função pública. 14.
Não sendo as condutas relacionadas com contratação de serviços públicos, inaplicável a
pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 15. Segundo o entendimento da
Turma: "A ação de improbidade administrativa não comporta sanção de reparação do dano
extrapatrimonial coletivo. Sem adentrar a discussão da possibilidade jurídica ou não da
indenização em dano coletivo, o fato é que na improbidade administrativa as penas são
exaustivamente previstas na lei, especificamente no art. 12 da Lei 8.429/92, dentre as
quais não há previsão para dano moral coletivo". 16. Apelação e remessa
necessária parcialmente providas. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5011509-
43.2014.404.7002, 3ª TURMA, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 20/06/2017)

Portanto, tratando-se de via inadequada, há de ser extinta o
processo em relação a esse pedido, sem resolução do mérito (art.485, VI, do
NCPC).

2.1.7 Da aposentadoria / pensão por morte - inadequação da
via eleita

Como foi noticiado o falecimento de alguns réus no curso da ação
(Processo físico nº 2008.70.02.005205-5/PR e processo eletrônico principal nº
5013105-33.2012.4.04.7002 e ações desmembradas) e há possibilidade de que
alguns deles (agentes públicos) já estejam usufruindo do benefício de
aposentadoria (embora não noticiado nos autos), entendo necessário adentrar
na análise dessas questões, a fim de evitar confusão processual durante a fase
de cumprimento de sentença na hipótese de condenação à "perda da função
pública".

Destaco, desde já, que, nos termos do artigo 20 da Lei 8.429/92, a
perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Portanto, seus efeitos não retroagem (efeito ex
nunc).

Da pensão por morte

No que tange à pensão por morte, é oportuno destacar que esse
benefício não configura herança, uma vez que não é transmitido aos sucessores,
mas sim aos dependentes do de cujus, assim qualificados nos termos de lei
específica, conforme regime de previdência adotado.

Portanto, a pensão por morte é um benefício do dependente do
segurado ativo ou inativo, que surge com a ocorrência do evento morte.

Nesse sentido, como a perda da função pública é uma penalidade de
caráter pessoal, ocorrendo o óbito do agente público, não vislumbro a
possibilidade de cassação da pensão por morte por ausência de previsão legal.

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal de 1988 dispõe:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §4º - Os
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Por sua vez, o artigo 12 da Lei nº 8.429/92 estabelece as penalidades
para o ato de improbidade administrativa, quais sejam ressarcimento, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil,
proibição de contratar com o Poder Público e proibição de recebimento de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:                                                                                                                       
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;                                   
              II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 
          III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.                                                                                           
                    IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do
benefício financeiro ou tributário concedido.                                                                             
                Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Como visto, a Lei de Improbidade Administrativa manteve a previsão
constitucional de perda da função pública, mas nada mencionou acerca da
possibilidade de cassação do benefício de pensão por morte como efeito
material da sentença condenatória na ação de improbidade administrativa.

Assim, no mesmo sentido do dano moral coletivo, como o rol de
sanções para o caso em análise é numerus clausus, incabível a conversão da
perda da função pública em cassação de pensão por morte.

Da cassação da aposentadoria

Do mesmo modo ocorre com a aposentadoria, uma vez que a
extinção/cassação desse benefício não se encontra no rol de sanções aplicáveis
aos agentes públicos pela prática de atos de improbidade administrativa, nos
termos do artigo 37, §4º, da CF/88 e artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a
extinção da aposentadoria não é decorrência lógica da perda da função pública,
posteriormente decretada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. MEDIDA QUE EXTRAPOLA O TÍTULO
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EXECUTIVO. DESCABIDO EFEITO RETROATIVO DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
1. Cuidam os autos de execução de sentença que condenou o ora recorrente pela prática
de improbidade administrativa, especificamente por ter participado, na qualidade de
servidor público municipal, de licitações irregulares realizadas em 1994. Foram-lhe
cominadas as seguintes sanções: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos,
proibição temporária de contratar com o Poder Público e multa.
2. O Juízo da execução determinou a cassação da aposentadoria, ao fundamento de que se
trata de conseqüência da perda da função pública municipal. O Tribunal de Justiça, por
maioria, manteve a decisão.
3. O direito à aposentadoria submete-se aos requisitos próprios do regime jurídico
contributivo, e sua extinção não é decorrência lógica da perda da função pública
posteriormente decretada.
4. A cassação do referido benefício previdenciário não consta no título executivo nem
constitui sanção prevista na Lei 8.429/1992. Ademais, é incontroverso nos autos o fato de
que a aposentadoria ocorreu após a conduta ímproba, porém antes do ajuizamento da Ação
Civil Pública.
5. A sentença que determina a perda da função pública é condenatória e com efeitos ex
nunc, não podendo produzir efeitos retroativos ao decisum, tampouco ao ajuizamento da
ação que acarretou a sanção. A propósito, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992, "a
perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito
em julgado da sentença condenatória".
6. Forçosa é a conclusão de que, in casu, a cassação da aposentadoria ultrapassa os limites
do título executivo, sem prejuízo de seu eventual cabimento como penalidade
administrativa disciplinar, com base no estatuto funcional ao qual estiver submetido o
recorrente.
7. Recurso Especial provido. (STJ, RESP 1186123, SEGUNDA TURMA, Relator HERMAN
BENJAMIN, D.J.e. 04/02/2011)

Pelo exposto, por ausência de previsão legal, não vislumbro
possibilidade de condenação dos réus (agentes públicos) neste feito à cassação
de aposentadoria ou de seus sucessores processuais (dependentes do de cujus)
à cassação de pensão por morte, o que não impede a aplicação dessas
penalidade no âmbito administrativo disciplinar.

Logo, a via da ação civil pública é inadequada para tais pedidos
(conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria
ou pensão por morte). Portanto, configurada a hipótese de aposentadoria ou
morte do agente público no curso da ação, eventual pedido de conversão da
pena deve ser julgado improcedente, por ausência de previsão legal.

2.1.8 Dispositivo

Posto isso, rejeito as preliminares suscitadas e, quanto
ao pedido de dano moral coletivo e condenação à cassação de
aposentadoria/pensão por morte, tratando-se de via inadequada, julgo
extinto sem resolução do mérito (art.485, VI, do CPC).

2.2 Do mérito propriamente dito

2.2.1 Da Operação Trânsito Livre

Inicialmente, é importante tecer breve consideração a respeito da
"Operação Trânsito Livre", que culminou na imputação da prática de atos
ímprobos aos Policiais Rodoviários Federais, ora réus, quando em serviço nos
Postos da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu/PR e Céu
Azul/PR, no período de 15/10/2002 a 09/12/2003.

Conforme relatado na petição inicial, apresentada pelo Ministério
Público Federal (e.02, INIC2):

A Operação Trânsito Livre descortinou um lucrativo esquema criminoso integrado pelos ora
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demandados, dividido em três níveis organizações no qual participaram trinta e oito
policiais rodoviários federais, associados a dezesseis "batedores de estrada" e seus
"funcionários" ("olheiros"), um policial civil e sete guias de ônibus de excursão de
"sacoleiros"/"compristas". (...)      
Em poucas é possível resumir o presente caso da seguinte maneira: Os PRF'S facilitavam a
passagem dos ônibus de turismo carregados de mercadorias estrangeiras importadas
ilegalmente sem o pagamento dos tributos devidos, previamente 'acertados' pelos
"batedores', que contavam com o auxílio de "olheiros", os quais se postavam nas
proximidades de órgãos públicos fiscalizadores (principalmente nas Delegacias de Polícia
Federal e da Receita Federal), para fins de monitorar seus movimentos e avisar eventual
fiscalização, com o intuito de introduzir mercadorias internadas clandestinamente no
País.                                    
No caso, a Operação Trânsito Livre culminou com a decretação da prisão de todos os
demandados, o que ocorreu em 09 de dezembro de 2003 (mandados de prisão - fls.6-106
do IPL n. 2359/03), uma vez que, durante um longo período de tempo, pelo menos foi
constatado que, desde 15 de outubro de 2002 até 9 de dezembro de 2003, em horários e
locais variados, mas precisamente nos Postos de PRF de Santa Terezinha de Itaipu/PR e de
Céu Azul/PR, os demandados cometeram atos ímprobos consistentes em diversos crimes
contra a administração pública, o que só foi possível se consumar porque os agentes
públicos (PRF's) envolvidos aderiram à organização. (...) 
Assim, muito embora não se tenha colhido diálogo direto de alguns dos demandados com
outros integrantes da organização, a explicação reside no fato de que muitos se recusavam
a falar no telefone, fazendo o "acerto" pessoalmente. (...).(....) em 26 de janeiro de 2001
(...) antes mesmo do desencadeamento da Operação Trânsito Livre declinaram se tratar de
um fato notório e de conhecimento público a corrupção nos Postos de PRF localizados na
Br-277, após o advento do Decreto Presidencial n.º 1655/1995 , que autorizou os
PRF'S a colaborar e atuar na prevenção do contrabando/descaminho (...) o esquema
funcionava da seguinte forma: inicialmente, os "batedores" e os "olheiros" contatavam
diretamente com os "guias de turismo" e motoristas dos ônibus de "compristas" ou
"sacoleiros", atuando como intermediários do esquema, lucrando, pois, com a negociação.
Após, corrompiam os PRF'S (ora demandados), a fim de que estes não parassem nem
vasculhassem os ônibus previamente acertados, fazendo-se, assim, vistas grossas às
mercadorias contrabandeadas/descaminhadas e até mesmo de drogas, ou os liberassem
quando parados.                                                                                  
Neste ponto, cumpre salientar que os demandados (PRF'S), ao serem escalados em
equipes de plantão, tinham o "privilégio" de receber, em regra, a quantia de R$ 200,00 a
R$ 500,00 (a variação de valores decorre justamente da quantidade de mercadorias
transportadas no bagageiros do ônibus), por ônibus não fiscalizado, provenientes de
diversas regiões do território nacional (...), conforme se verifica nas degravações -
descritas na denúncia de fls. 2-477 da Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4), fazendo-se um
rodízio de corrupção, bem como o rateio das quantias arrecadadas.(...)       
Os pagamentos aos demandados (PRF'S) eram feitos nos próprios Postos de Fiscalização de
Santa Terezinha de Itaipu/PR (denominado "Mosquisteiro") e de Céu Azul/PR, na BR-277,
pelos "batedores", por seus emissários ("olheiros") ou pelos próprios "guias de turismo". As
quantias eram recolhidas dentro dos ônibus e repassadas aos "funcionários" da
organização, algumas vezes mediante lançamento de dinheiro, dentro de garrafas ou
outros objetos (documentos - CRV - dos ônibus), na passagem dos ônibus pelo Posto de
Combustíveis Paradão (Posto Acaraí), localizado na BR-277, na região do Bairro Três
Lagoas, local estratégico - antes do Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu -, pois era o
local onde era formado o "comboio" de ônibus de excursão para seguir viagem, a fim de
dificultar uma eventual fiscalização, servindo, também, de ponto de encontro e de
reuniões.          (...) Além disso, a "caixinha" também era repassada dentro dos Postos da
PRF, quando guias e/ou motoristas desciam dos ônibus com documentos contendo cédulas
ocultas, consoante ficou evidenciado nas filmagens feita pela Polícia Federal (...).

Tais informações foram confirmadas pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas no âmbito criminal, dos quais destaco os seguintes.

As testemunhas de defesa CLEUZA DA SILVA OLIVEIRA, ADRIANA
ROSA DE JESUS e ADELSON SILVA SANTOS declararam em seus depoimentos
que a guia de turismo, com quem viajavam para Foz do Iguaçu (Ivoneide),
solicitava aos passageiros dinheiro para repasse aos policiais rodoviários com a
finalidade de evitar a abordagem do ônibus transportador e apreensão
das mercadorias adquiridas no Paraguai, sendo que, em algumas dessas
abordagens, há relato de policiais que se apropriavam de parte das mercadorias
(quando não havia pagamento antecipado de "propina"), ao invés de
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promoverem a retenção do veículo e o devido encaminhado à Receita
Federal (e.02, PET196, p.32).

A testemunha CLEUZA esclareceu, ainda, que o dinheiro da "propina"
era colocado em uma garrafa, que, posteriormente, era jogada da janela do(s)
ônibus pelo(a) guia de turismo em local predeterminado pelos policiais; e que
também pessoas (intermediadores/"batedores") procuravam o(a) guia no hotel,
onde estavam hospedados, para negociar o acerto antecipado da propina com
os policiais rodoviários, garantindo, assim, a livre passagem do(s) ônibus pela BR
277 entre os dois postos da PRF (Santa Terezinha de Itapu/PR e Céu Azul/PR).
Tais fatos também foram confirmados pela testemunha ADELSON Silva Santos

A testemunha ADRIANA ROSA DE JESUS declarou que, por várias
vezes, os policiais rodoviários "deixaram de parar e fiscalizar o ônibus (...) em
razão de haver o pagamento antecipado das "propinas" (e.02, PET196, p.34). 

A testemunha ORLI ERNESTO DAVIES, policial federal que participou
da Operação Trânsito Livre, inclusive com a realização de filmagens, ao prestar
seu segundo depoimento no âmbito criminal (e.02, PET196, p.26-31), confirmou
ter visto uma pessoa no interior de um desses ônibus jogando "latinha":

(...) ADV: ele disse no primeiro depoimento que iniciou a participação a partir de junho e
julho de 2003, essa informação está nas folhas 2030 dos autos e como ele repetiu agora,
ratificou, ele participou ativamente das investigações. A minha pergunta e o seguinte: logo
abaixo ele disse que conhecia ou tinha ciência de que esse suposto esquema de propina já
existia há mais de quinze anos. Eu gostaria de saber por que que a Polícia Federal,
enquanto órgão, não tomou atitudes antes, a não ser as isoladas ?
(...)
ADV: só que eu poderia ler Excelência as palavras textuais dele ?
J: pode ler.
ADV: diz o seguinte: "através das ligações se confirmou alguma coisa que eu conheço a
talvez quinze anos, que é a arrecadação de dinheiro na rodovia, nos hotéis e esse negócio
vem de muito tempo, não sabendo exatamente o que, como, mas em síntese, em
Medianeira" e assim prossegue. Por que a testemunha, enquanto do Setor de Operações da
Polícia Federal não teve uma participação anterior a isso, não levou aos seus superiores
hierárquicos essas informações ?
R: o que ocorre, que eu vi a latinha... agora quanto às filmagens, fui eu que filmei aquele
rapaz jogando a latinha, e há quinze anos atrás um irmão meu que era menor, não tinha
dez anos e eu... aí vinha um ônibus uma vez na rodovia lá perto de Medianeira, alguém
jogou uma lata e ele foi tentar pegar a lata e por pouco ele levou uma surra lá de um
pessoal, então essa prática de jogar latinha... há quinze anos pelo menos. Quanto a tomar
atitude, eu estou lá na Polícia Federal há dez anos, há quinze anos não poderia nem fazer
nada, não era da minha atribuição nessa época.
(...) (sublinhei)

Ainda acerca do referido esquema de propina/corrupção envolvendo
policiais rodoviários federais (PRF's), a testemunha de acusação MÁRCIO ALVES
(e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA13, p.01-13), passageiro do ônibus do guia de
turismo Écio Suave (Apelido Bolão), declarou:

(...) J: Tá, e o senhor tem conhecimento se era recolhido dinheiro dos passageiros
do ônibus, para entregar para os policiais rodoviários? R: Não, se era recolhido, eu
sei que dentro do ônibus eles recolhiam dinheiro, agora para que era eu não sei dizer. J:
Hã-hã, tá. E como á que era feito isso? Gostaria o que senhor me explicasse. R: O
guia do ônibus, a hora que a gente entrava dentro do ônibus, que já tava na rodovia já, ele
pegava e arrecadava o dinheiro, né, ele saia pedindo, se não me engano era 30 reais de
cada um, não sei se era passagem ou o que que era, eu sei que ele arrecadava um
dinheiro dentro do ônibus. (...) J: O senhor sabe quanto dava isso no total, quantos
passageiros tinha no ônibus? R: Uma média de 300, 400 reais, mais ou menos. J: No
total? Mas quantos passageiros tinha no ônibus? R: Ah, era em média de 15
passageiros, se não me engano, 15 a 20 passageiros. J: (...) era recolhido pelo guia
dinheiro dos passageiros? R: Exatamente. J: O senhor disse que não sabe para que
que era usado esse dinheiro? R: É, no caso ele recolhia só que eles não falavam para
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que que era, ele saia recolhendo. J: Hã-hã, o senhor nunca viu os passageiros
perguntando para que que era aquele dinheiro? R: Os passageiros falavam que era
caixinha J: O senhor nunca ouviu dizer para quem?  R: Não, para quem que era eu
nunca escutei eles falar. J: Então, o senhor disse que quando o ônibus estava
saindo, saindo de Foz do Iguaçu... R: Saindo da cidade. (...) J: E esse dinheiro, ele
era entregue para quem? O senhor falou que o ônibus passava livre pelos postos
da polícia. R: Era para pagar no posto policial. J: Então esse dinheiro era para ser
entregue aos policiais? R: Isso. J: E alguma vez o senhor soube que esse ônibus do
guia, ele foi abordado e foi fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal? R: Não, ele
só foi fiscalizado essa vez agora, que foi pego na operação, né? (...) J: Tá. Os
passageiros, eles sabiam que esse, que esses valores, eles eram para pagar para
os polícias, quando- R: Sabiam. J: Sabiam? R: Sabiam. J: Ha-hã. O guia quando ele
ia pedir, ele ia pegar o dinheiro o que ele dizia? R: É, ele dizia, porque todo mundo já
sabia né, então a hora que ele pedia o dinheiro, eu acho que ele fazia a conta de quanto ia
custar lá por cada passageiro, né, e já pedia dinheiro. (...) J: (...) O senhor já ouviu falar
em batedor, batedor de ônibus? R: Batedor é os que vão na frente do ônibus, né, que
eles falam. J: É, mas o que seria o batedor? R: Ah, no caso, eles falam que é quem vai
na frente pra ver se a polícia está pegando ou não. Essas coisas assim, né? (...) MPF: Se em
todas as viagens sempre houve o recolhimento de valores nos ônibus, se a testemunha se
recorda. R: Sempre. (...) J: Toda as que o senhor fez?  R: Todas as viagens que eu fiz foi
recolhido. MPF: E se havia variação entre os valores. R: É, havia variação devido à
quantidade de passageiros, né, que sempre, se eu não me engano, era recolhido em média
de quatrocentos reais. Então é devido a média de passageiros eles faziam a conta e
repartiam entre os passageiros. J: Era uma média de quatrocentos reais o total?  R: É.
J: Certo. E o senhor sabe se esse dinheiro, o guia ficava com uma parte desse
dinheiro? R: Não, esse dinheiro que era recolhido não. Esse dinheiro que era recolhido já
era destinado para pagar para o ônibus passar. J: E esse pagamento era para que o
ônibus passasse sem que as mercadorias fossem apreendidas? R: Fossem
fiscalizadas. J: É isso? R: Isso. MPF: E todos no ônibus tinham conhecimento do motivo
nesse pagamento? R: Todos.  (...) J: E esse dinheiro ele só é recolhido quando o
ônibus está saindo de Foz do Iguaçu. (...) ou quando está chegando também? R:
Não, quando a gente está saindo de Foz. (...) J: E essa ligação era para dizer que o
ônibus podia sair? R: É J: Que estava, que podia passar liberado, é isso? Na
rodovia. R: É. J: O senhor, alguma vez o ônibus saiu em comboio, comboio de
ônibus, fileira de ônibus, um atrás do outro? R: Sai. J: O senhor já presenciou
isso? R: Já. Vários ônibus indo na rodovia? J: Isso, um atrás do outro bem juntinho,
um ônibus do outro. R: Isso. acontecia várias vezes. J: O senhor alguma vez já viajou
dessa forma? R: Já. J: E porque que saía assim o senhor sabe?  R: Olha, porque eu
não sei. Eu penso que deve ser pela fiscalização, porque vários ônibus passando não tem
como eles apreender todos. (...) J: E o senhor já ouviu falar na expressão acerto do
ônibus, o ônibus, que o ônibus estava acertado. Que esse dinheiro que era
recolhido pelo guia, dos passageiros, era para acerto? R: É, que era para pagar para
o ônibus passar. J: Eles diziam que era acerto, falavam na palavra "acerto"?  R Não,
eles não falavam "acerto", né, mas- J: Mas falava que era- R: Mas falava que era para
pagar para o ônibus passar, né? J: Tá. E o senhor sabe se o pagamento era para o
Polícia Rodoviária Federal?  R: Era. É para a polícia que fica no posto, no caso, nesses
posto aí. J: Qual é o posto?  R: é o Posto de Céu Azul e esse posto na saída de Foz. J: O
posto que fica na beira da BR. R: Exatamente. MPF: Se a testemunha sabe informar se
todas, se durante as viagens sempre todos sabiam desse pagamento. Se era de
conhecimento comum de todos os passageiros. R: Era, dos passageiros, era. (...) J: Tá.
Não é dentro da cidade de Foz do Iguaçu, né, esse primeiro posto?  R: Não, é
saindo da cidade, aonde vê que tem um monte de carro batido do lado e tudo. (...) J: Mas
o senhor sabe quantos postos tem antes de Céu Azul? R: É. No caso, era, o dinheiro
era para os dois postos, (...) R: Bom, dentro do ônibus o guia falava que era para pagar, no
caso, o dinheiro, ele falava pra todo mundo que era pago para o ônibus passar sem
fiscalização alguma, entendeu? J: Hã-hã. R: Então, no caso, se era pago para ser passado
sem fiscalização alguma, com certeza deve ser para um acerto, né? J: Tá. Mas o senhor
disse, o senhor ouviu o guia falando: "Ah, eu vou recolher o dinheiro para o acerto?" R;
Não, o guia nunca falou acerto, ele falava "eu vou recolher o dinheiro para pagar os
postos". (...) J: Ele dizia que era para não fiscalizar nos dois postos? R: Isso J: Dizia
isso? R: Dizia. (...) (grifei)

A testemunha JEAN PIERRE SCHUTZ (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA16,
p.01-05), ouvida na condição de informante, também confirmou a existência do
referido esquema de pagamento de propina aos referidos agentes públicos:

(...) Quesito a: que a policia rodoviária pegava o seu dinheiro. Que a polícia parava e
perguntava "e daí'. Que dizia quanta mercadoria tinha, etc e ai o policial exigia que desse
dinheiro sob  pena de apreensão. Que o valor dependia. Geralmente era 100 a 200 reais,
mas as vezes era mais. Que também tiravam mercadoria. Que se achavam uma caixa de
cigarro, por exemplo, aí queriam bastante dinheiro mesmo. (...) o esquema era assim: o
policial nem botava a mão no dinheiro. Era recomendado que o motorista colocasse o

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT1, Página 20



dinheiro na mesa, lá dentro do Posto. Que era só deixar o dinheiro lá. Só olhavam depois.
Que daí, nessa conferência, se achavam muito pouco, iam atrás para mandar de volta. Que
isso só aconteceu umas duas vezes. Que sempre havia um passageiro que fazia a caixinha
e deixava o dinheiro com o motorista, no caso, o depoente. Que não sabe como esse
dinheiro era repassado entre policiais e batedores. Quesito b: que esse acertos não eram
sempre em cada passagem. Se a polícia não mandava parar ele não parava e não tinha
acerto. Que era feito sempre no posto. (...) Quesito e: (...) Que ia para Foz do Iguaçu 2x
por semana para o pessoal fazer compra. (...) Que as paradas pela Policia eram em toda
viagem. Ou em Foz ou Céu Azul, quando não nas duas. (...) Quesito f: (...) Que
normalmente era só parar e largar o dinheiro no posto. Que nunca via dinos parados. Era
mais ônibus de turismo mesmo. (...) Quesito i: (...) Que do seu ônibus o máximo que lhe
foi exigido (mediante coação) foi R$ 500. (...) Quesito k: que faziam comboios porque já
foi assalto e tomou 32 tiros. (...) Que dessa maneira a policia não ganhava dinheiro porque
eram 500 ônibus e aí se parassem o pessoal se revoltava. (...) Quesito l: que em céu azul
não incomodavam muito. Era só dar 30, 50 reais. Quem incomadava mais era Foz do
Iguaçu. (...) Quesito m: (...) Que só sabe das latinhas porque viu na televisão. (...)
Quesito s (outras perguntas pelo Ministério Público Federal): que em Foz do Iguaçu o
acerto parou quando entrou a "turma nova", quando o pessoal foi preso. Que em céu azul
isso continua até hoje, mas não em todas as viagens. (...) Que o depoente já sabia que se
houvesse parada, tinha que descer com a pastinha e levar o dinheiro dentro. (...) Que se
tivesse havido acerto a liberação seria feita no posto de Foz do Iguaçu. (grifei)

A testemunha FÁBIO DA SILVA, motorista de ônibus da empresa
SIDERATUR Viagens e Turismo Ltda, declarou que, quando o ônibus era
abordado pela PRF, havia negociação para liberação (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA18, p.1-13):

(...) MPF: O Sr, fazia o que nesse ônibus? O Sr. dirigia, era o segundo
motorista?                                                                                                         TESTEMUNHA:
É. (...) eu fiz uns dois, três meses para ele (cunhado), essas viagens. Todas as vezes que eu
fui, eu fui pego pela cota zero, e nas outras vezes, eles que cuidavam dessa parte. O Eloir e
o José dos Passos Mendes.
MPF: Que parte?
TESTEMUNHA: Esses negócios de negociação era tudo com eles.
(....)
MPF: Mas como é que o Sr. sabe que havia negociação?
TESTEMUNHA: Porque eles paravam o ônibus. (...)
MPF: Mas quem parava? A Polícia Rodoviária parava o ônibus?
TESTEMUNHA: A Polícia Rodoviária.
MPF: Aí eles desciam para falar com a polícia, e aí?
TESTEMUNHA: Dali pouca demora eles entravam dentro do ônibus e tocavam o ônibus
MPF: Tocavam embora?
TESTEMUNHA: Ia embora.
MPF: O ônibus não era fiscalizado, não era...
TESTEMUNHA: Muitas vezes sim, muitas vezes não. (...)                                                       
MPF: O Sr. já ouviu falar de batedores, pessoal que ficava olhando para ver se chegando o
pessoal da polícia ou da receita para fiscalizar e avisava os ônibus?
TESTEMUNHA: Eles comentavam.
MPF: Quem comentava?
TESTEMUNHA: Os próprios passageiros.
MPF: Eles falavam como eles eram avisados?
TESTEMUNHA: Eles se comunicavam por telefone. (...)                                                 MPF:
Como eram formados esses comboios de ônibus, o Sr. falou que o pessoal ficava esperando
os ônibus da cometa chegar para ir atrás?
TESTEMUNHA: Para ir atrás.
MPF: Era assim que eram formados os comboios?
TESTEMUNHA: Para a polícia não dar conta do recado. Por exemplo: bota ali 300 ônibus
que eles não vão dar conta. (...) (grifei)

Em seu interrogatório, a ré ETNA EULOJIA RODRIGUES DE LIMA, guia
de turismo de Novo Hamburgo/RS, confirmou a participação de intermediadores
no esquema (e.02, PET196, p.12-31):

(...) JUÍZA: Mas Dona Etna, se a Sra. pegava informação com a Receita Federal a Sra. tinha
desconfiança de que a sua ... o ônibus que a Sra. dirigia, que a Sra. era guia de turista,
vinha com irregularidades. RÉ: Sim, mas todos trazem a mercadoria, então o passageiro
fica com medo. Fica com medo de passar sem pegar informação. Então como as outras
empresas todas pegavam, porque eu não vou pegar também?                                               
                    (...) JUÍZA: Mas então o que eu lhe perguntei de uma certa forma a Sra. está
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dizendo que sim. Que era de conhecimento, assim, público de que lá, como se conhece
vulgarmente, havia mordidas. É isso? RÉ: Havia sim.                                        
JUÍZA: E que se pagando determinados valores poderia não haver perda da mercadoria,
poderia não haver fiscalização e poderia ter uma liberação pra continuar andando os
ônibus mesmo contendo mercadoria pesada, como a Sra. mesmo referiu. RÉ: Sim.    
JUÍZA: E isso era de conhecimento público? RÉ: Isso é de conhecimento público, claro.       
(...) JUÍZA: E pra que precisava pagar propina, por exemplo, lá no Posto de Céu Azul que a
Sra.... (...) JUÍZA: Mas a Sra. conhecia que as outras pessoas pagavam?
RÉ: Conhecia. Tinha gente que pagava.                                                                                     
JUÍZA: Mas aí isso envolvia o que, cigarros? RÉ: Eles já desciam assim voluntariamente e
pagavam. JUÍZA: Já era uma coisa voluntária? RÉ: Voluntária.
JUÍZA: E aí se tratavam dessas mercadorias que a Sra. nominou, cigarros ... RÉ:
Provavelmente era cigarro. JUÍZA: Cigarro provavelmente? RÉ: CD.                                     
(...) RÉ: Eu sei que uma vez um motorista meu desceu, só que eu não lembro qual foi o
posto fiscal, e ele tinha, eu não sei se era uma carteira de cigarro ou o que ele tinha no
bolso, e o guarda rodoviário arrancou ele aqui pra ver se não era um gravador. Se ele tava
levando um gravador, porque ele queria propina naquele dia. Aí o motorista ficou furioso
com ele. Disse assim, se você fizer isso aí de novo eu vou te denunciar. Então a partir dali
eles pegaram mais respeito com nós. Porque ele falou que ia denunciar. Que ele queria
propina.
JUÍZA: Mas é nesse sentido que é a minha pergunta, então pra Sra. não foi tão surpresa
porque a Sra. conhecia que tinha irregularidades, que tinha policiais rodoviários federais
que cobravam propina? Que ali era comum a cobrança de propina, nesse sentido que é a
minha pergunta. Se foi surpresa pra Sra. quando a Sra. viu que bom, foram ...
RÉ: Não, até a gente esperava isso já. Que um dia ia acontecer. Pelo que os outros
falavam.
JUÍZA: Sim, porque era já uma coisa que estava se tornando de conhecimento público. RÉ:
Conhecimento público.                                                                                                               
(...) JUÍZA: A Sra. sabia que tinha, por exemplo, pessoas que intermediavam esse
agenciamento, um deles o Ceará?
RÉ: É, o Ceará. Assim, ó. No hotel que nós ficamos é o Hotel Alvorada. Então O: pátio
ficava cheio. Às vezes tinha quarenta e poucos ônibus. E ele ia lá, acertava com todos. (...)
os paulistas eram os que mais acertos faziam (...) O ônibus vinha superlotado. Muito mais
mercadoria do que passageiros.
(...) (grifei)

Do mesmo modo, a ré IVONEIDE SCALIA DA CUNHA, guia de turismo
de Goiânia/GO, declarou (e.02, PET196, p.08-11):

(...) o que ocorria era a intervenção de uma pessoa de nome DERIVALDO que procurava a
Interroganda ainda no hotel em Foz de Iguaçu/FR onde exigia o pagamento de certa
quantia em dinheiro, algo em torno de cem a duzentos reais, para que o ônibus da
Interroganda pudesse"seguir bem"; que DERIVALDO não informava para quem seria
repassado o dinheiro, explicando apenas que era para "os garotos" e que "ninguém  iria
incomodá-la"; que era sempre DERIVALDO quem tomava a iniciativa de procurar a
Interroganda, a qual nunca solicitou a ele que auxiliasse na passagem por algum posto de
fiscalização; que DERIVALDO exigia dinheiro de todos os guias de turismo, acrescentando
que se não fosse entregue o ônibus respectivo poderia ter problemas na estrada; (...); que
o dinheiro exigido por DERIVALDO visava facilitar a passagem do ônibus da Interroganda
pelos postos da PRF do Paraná, podendo citar as cidade de (...) Santa Terezinha, Céu Azul
etc.; que não sabe dizer qualquer nome de pessoa que teria sido beneficiada pelo dinheiro
entregue a DERIVALDO; (...); que a expressão "dar cota zero'' significa perder toda a
mercadoria, o que ocorre quando o valor das mesmas ultrapassa o limite máximo
estipulado pela Receita Federal; (...) (grifei)

O Delegado de Polícia Federal, responsável pela Operação Trânsito
Livre, ALGACIR MIKALOVSKI, foi testemunha de acusação e declarou (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA3):

(...) R: (...) E esse trabalho foi centrado num esquema de corrupção envolvendo Policiais
Rodoviários Federais, em tese de uma forma geral Policiais Rodoviários Federais,
intermediários, batedores, guias de ônibus, e demais funcionários do esquema, para
possibilitar a passagem pelos postos de fiscalização de ônibus contendo mercadorias,
basicamente mercadorias, depois foram descoberto outras condutas também que eram
praticadas em razão desse transporte de mercadorias. (...) J: Hã-hã, e o senhor poderia
me explicar como é que se, como é que funcionava essa organização que em
tese foi investigada nessa... R: Perfeito. J: Nessa operação? R: Bom, a passagem dos
ônibus, ela era previamente acertada, principalmente a passagem através dos postos de
policial rodoviária Federal de Santa Terezinha do Itaipu e Céu Azul, para que não fossem
fiscalizados. Os guias dos ônibus recolhiam valores em dinheiro dos passageiros e na sua,
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na grande maioria das situações, (...) passavam através de intermediários ou diretamente
aos chamados intermediários, ou batedores, e esses por si levavam a, por sua vez
levavam esse montante em dinheiro até os Policiais Rodoviários que recolhiam esses
dinheiros, esses valores, e deixavam que esses ônibus passassem. Essas informações, no
tocante às placas dos ônibus eram passadas através de pequenos manuscritos, onde
constavam as placas. E assim não eram fiscalizados, e seguiam viagem normalmente,
independente do que tinha dentro do ônibus. J: Hã-hã. Ta, então eu vou pedir para
que o senhor individualize a conduta de cada um dessas pessoas que em tese
integrariam essa organização. Primeiro, dos Policiais Rodoviários, o senhor já
falou, mas só que o senhor individualizasse agora, a forma como os Policiais
Rodoviários atuavam na organização? R: Bom, como eu falei, os Policiais Rodoviários,
eles basicamente não fiscalizavam os ônibus que estavam previamente acertados, essa
era a participação. Ao receber as informações dos ônibus, quais ônibus, eles não faziam
essa fiscalização. (...) J: Os ônibus acertados eles não eram...  R: Em tese eles não
eram fiscalizados. (...) J: Tá. E os batedores, qual era a forma de atuação dos
batedores? R: Tá. Os batedores, ou chamados de intermediários, dentre os quais
principalmente a pessoa de Derivaldo, a pessoa chamada de Boi, apelido Boi,
constantemente citado nos, muito citado nas interceptações, e também Milton Lopes Vaz,
Carequinha. Haviam outros, mas os principais eram essas pessoas. Essas pessoas elas
intermediavam esse pagamento desses montantes em dinheiro, como forma de corrupção.
J: Elas intermediavam, faziam o acordo entre os policiais e quem era a outra
ponta dessa intermediação? R: Isso. Eles gozavam, eles gozavam até de uma certa
intimidade, confiança, dos policiais envolvidos e portanto eles faziam esse acerto, essa
intermediação dos valores repassados pelos guias, aos Policiais Rodoviários. Que essas
pessoas vinham de todo o... de vários estados do Brasil, então eram pessoas que
previamente acertavam e na seqüência viajavam pra cá ou acertavam aqui, dependia da
situação J: Hã-hã. Eu estou perguntando aqui como informantes ou olheiros, mas
haviam pessoas que trabalhavam para esses batedores, como é que elas, essas
pessoas? R: Foram chamadas essas pessoas de funcionários. J: Hã-hã. Como é que
eles... R: Esses funcionários atuavam dando um suporte para a organização. Faziam o
trabalho principalmente de olheiros, ou seja, a "fiscalização" dos agentes públicos
responsáveis da fiscalização, dentre eles principalmente a Receita Federal e alguns casos
também a Polícia Federal para que a qualquer movimento nessas bases fossem avisados
os intermediários, para que fosse ajeitado o esquema, ou dado um outro direcionamento
ao esquema. (...) J: E os guias de turismo de que forma atuavam? R : Os guias de
turismo eles faziam a... o contato com os intermediários, os batedores e faziam o
recolhimento dos valores para ser repassados como forma de propina, corrupção. J: Esses
valores quem é que pagava efetivamente? Eram os guias, eram os passageiros...
R: Esses valores eles eram recolhidos até como um valor a mais no preço para a viagem,
ou em alguns casos era recolhido na hora. Então isso aí havia uma variação muito grande
quanto a essa colheita de montante. J: Hã-hã. Tá, se o senhor souber me explicar
exatamente como é que funcionava, o dinheiro era entregue no Posto antes do
ônibus passar, como é que era passado para os policiais as placas, como é que
era entregue o dinheiro? R: Certo. Como eu falei, as placas eram passadas em
pequenas anotações, que inclusive na, quando do cumprimento dos mandados de busca
foram recolhidos algumas amostra dessas placas, isso consta nos autos. J: E como é que
era feita essa entrega? R: A entrega dos valores. A entrega... J: Não, não. A entrega
dessas, desses bilhetes? R: Em linhas gerais diretamente nos postos J: Isso era feito
pelos batedores? R: Pelos batedores, como eu falei que gozavam de confiança e uma
certa, um certo grau de amizade ali com os policiais, tinham um acesso, praticamente isso
está nas filmagens também, um livre acesso aos postos. J: Hã-hã. R: E no tocante, a
senhora perguntou no tocante a questão da entrega dos montantes, né, existia, existe o
Posto ali que todos chamavam de Paradão, posto Acarai que é no caminho do Posto de
Santa Terezinha e Céu Azul e nesse Posto ali ficavam, os integrantes da organização se
reuniam nesse Posto, e principalmente utilizando-se também de funcionários, eles
captavam essas valores, que eram ou entregues ou jogados ali no Posto Paradão, na frente
do Posto Paradão. Isso em linhas gerais era mais ali no Posto Paradão que era entregue, ou
através de outra forma assim dependendo também da, um pouco da fiscalização do aperto
da fiscalização dentre outros fatos que também influenciava, mas linhas gerais, na grande
maioria das vezes era no Posto Paradão. J: Mas no Posto Paradão os guias
entregavam para os intermediários? R: isso. J: E como é que chegava isso aos
policiais? R: Levavam até os postos. J: Os batedores?  R: Os guias, batedores, né, os
batedores intermediários levavam até os postos. (...) J: Antes de... Ah, isso, desculpa.
Antes de ambos. Essa, hã... A freqüência com que essa organização ela atuava,
se havia liberação de, eu não sei se, isso eu sei que é uma questão difícil de
precisar, mas se o senhor saberia dizer se era uma vez por mês, era
praticamente todos os dias que havia liberação de ônibus? R. O trabalho tanto isso
é prova pelo volume do material... degravado das interceptações era um trabalho diário,
era um trabalho diário. Obviamente que no domingo taí havia uma diminuição do fluxo,
havia dias que o fluxo era maior, por exemplo, na quarta e na sexta para sábado, o fluxo
era maior, mas o funcionamento do esquema era diário. (...) J: Mas nem todo o comboio
necessariamente estaria acertado os ônibus dos comboios inteiros? R: Exatamente
não todos, haviam alguns, alguns assim que a gente até tomava conhecimento não
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passava pelo esquema, porque não era um esquema ali absoluto, né, poderia haver outras
pessoas não alvos, que poderiam estar também trabalhando em outros esquemas
similares. Mas a gente soube, nós soubemos de muitas situações envolvendo comboios
que efetivamente isso consta nos autos, que efetivamente foram organizados pelos
integrantes da organização. (...) (grifei)

As declarações do Delegado da Polícia Federal ALGACIR MIKALOVSKI
foram confirmadas pelos policiais federais que participaram da referida
operação, conforme declarações a seguir:

TESTEMUNHA ORLI ERNESTO DAVIES  (primeiro depoimento -
e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA7):

(...) J: Eu gostaria que o senhor me declinasse, então, das interceptações que o
senhor tem conhecimento, o que se ... o que ficou demonstrado através das
ligações? R: Através das ligações se confirmou alguma coisa que eu conheço há talvez
quinze anos, que é arrecadação de dinheiro na rodovia, nos hotéis, esse negócio vem de
muito tempo, não sabendo exatamente o que, como, mas, em síntese, em Medianeira
havia um esquema desse tipo, o pessoal pegava dinheiro, a imprensa sempre noticiava, eu
tinha conhecimento via por passar lá, por ter visto, e a partir de agosto que eu fui tomar
conhecimento e eu fui vendo que realmente existia isso aí participação de Policiais
Rodoviários na figura dos batedores. Também foi visto o ... o pessoal arrecadando o
dinheiro e a participação dos guias, então era um sistema todo ... J: Então o senhor pode
me explicar como é que funcionava? Os guias, só para se ter uma idéia do
esquema, dos guias até os Policiais? R: Dos guias, eles iam nos hotéis, lá eles
contatam com os batedores. J: Hum-hum. R: Para intermediar a passagem dos seus
ônibus, junto à Polícia Rodoviária, os postos da Polícia Rodoviária, Polícia Civil, o problema
que tiver é com eles, Polícia Federal se fosse possível ... especialmente informação. Aí os
guias pagam para isso, pagam os batedores, em geral, ou muitas vezes diretamente nos
postos da Polícia Rodoviária. E o pagamento pode ser feito em hotel, que eu acredito que a
maior parte era feita nos hotéis, os batedores passavam pelos hotéis, contatavam os
guias, pegavam o dinheiro e tomavam as providências junto às autoridades depois, os
funcionários públicos. Ou ainda, quando era meio de urgência, na passagem,
principalmente agora no Posto Paradão, o pessoal jogava, parava, dava em mãos, isso aí
foi comprovado nas filmagens mais uma vez, dava em mãos ou jogava pela janela e seguia
viagem. Então os guias e batedores era basicamente isso daí. Podia também o guia não
pagar batedor nenhum, e principalmente em Céu Azul, ele parar espontaneamente ou a
pedido do policial ir até ao posto e já adentrava lá no dormitório dos policiais, ou na própria
cozinha, e de lá saia provavelmente já provavelmente com a sua liberação feita. Isso tem
bastante em filmagem e tem a narração do Derivaldo e do Boi, narram muito bem várias
vezes isso aí, J: Hum-hum. Então os policiais ... os batedores, eles ficavam com
parte ... eles recolhiam o dinheiro, ficavam com parte, é isso? R: Sim. J: E a outra
parte? R: Parte eles pagavam os funcionários públicos, parte eles ficavam e parte, quando
precisava dos piás, dos meninos, eles passavam uma parte para os moleques. J: Os
meninos que o senhor diz seriam os olheiros? R: São os olheiros e aquele pessoal que
ficava na placa vinte e quatro horas. Os menores, os (?), o 'Paleta". Era tipo uma
terceirização do serviço, e muitas vezes esses meninos também já estavam assumindo. Foi
visto várias vezes dentro dos postos, conversando diretamente com Policiais Rodoviários. J:
Fazendo acertos de forma autônoma, por eles mesmo? R: Sim, já tomando
autonomia. (...) J: Do conjunto das ligações, o senhor se recorda se algum ... se
havia uma manifestação no sentido de não se citar nomes, alguma preocupação
com interceptação, alguma menção a não se referir nomes ou cuidado com o que
se falava nas ligações? R: Havia uma preocupação, principalmente do Derivaldo, ele
inventava apelido, mas depois não acabava dando certo, porque o apelido ele inventava
para o "A", o "C" não sabia, e todos eles tinham ou apelido, ou gíria, ou códigos. Realmente
havia uma preocupação. (...) J: Hum-hum. O senhor fez ... foram feitas filmagens no
posto de Santa Terezinha, no posto de Céu Azul, se não me engano? R; Sim. J: E
ali na frente do Posto Paradão, né? R: Sim. J: O senhor fez nos três lugares?  R:
Sim. (...) J: Tá. Eu não sei se o senhor se recorda, mas há filmagens em que o
"Paleta" estava parado próximo ao posto vinte e quatro horas e alguns ônibus
param, entregam objetos ao "Paleta". O senhor recorda dessas imagens? R: Sim.
J: Eu gostaria que o senhor me relatasse o que o senhor viu.  R: Teve algumas vezes
que a gente viu isso daí, muitas vezes os colegas da base informavam:  'olha, o Paleta vai
receber dinheiro agora", aí dai a pouco, a gente ficava esperando, e realmente ele
aparecia. J: Isso era acompanhado, os colegas da base acompanhavam pelas
ligações? R: Algumas vezes sim, algumas vezes dava para acompanhar, algumas vezes
inclusive foram apreendidos esses ônibus, tanto o "Paleta", o MBoi", o Cidy, o Silvio, esse
pessoal ... J: Ficava no posto?  R: Sim, sim. (...) J: Hum-hum. Eu gostaria que o
senhor me relatasse o que o senhor depreendeu ...    o que o senhor depreendeu
do que o senhor viu ali nos postos? R: Bem, nos postos da Polícia Rodoviária; o
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pessoal, os batedores chegando, o "Carequinha" foi visto várias vezes, o Emerson algumas
vezes, o "Boi", ... J: O Derivaldo? R: O Derivaldo, o ... o 'Roberto Gago", o "Paleta" eu vi,
mas vi de passagem, vi passando, vi filmando, não filmei, e vi de batedor, que eu me
lembro, era isso daí. J: Era isso. E como era a chegada deles nos postos? Por que
nos relatórios constam que eles tinham livre acesso ao posto, que tinham
intimidade. Eu gostaria que o senhor me desse fatos que demonstrassem isso? R;
Sim, a questão do ... da chegada. Quando chegava o usuário comum ele era atendido na
frente, no balcão de atendimento, recebe a sua multa, a sua informação, como várias
vezes ocorreu. Já o pessoal que tinha intimidade, em geral ia para o fundo, se escondiam.
Outras vezes foi visto apagar a luz, o pessoal apagava a luz para entrar, outra vez entrar
três ou quatro, tipo em Céu Azul o pessoal entra brincando, vão no alojamento dos policiais
ou na cozinha, na área privativa. Então pela intimidade e pela velocidade que entravam
com a pasta, principalmente em Céu Azul eles entravam com a pasta, isso os guias,
entravam com a pasta debaixo do braço, e quando tinha dois guias juntos eles iam
correndo e voltavam correndo, porque quem chegasse primeiro no ônibus, aquele ônibus
saía na frente, era uma situação de trânsito. Então era uma ... dava para ver bem, dava
para distinguir bem quem era usuário comum do serviço da Policia Rodoviária para quem
vai ... J: Que estava envolvido ali no esquema?  R: Sim, dava para ver, e isso daí nas
fitas dá para ver bem, distinguir. J: O senhor chegou a presenciar ônibus jogando
garrafa plástica ali próximo do Posto Paradão?  R: Sim. J: O senhor conseguiu
visualizar se tinha dinheiro ou era algo parecido? R: Dá para ver que tem um volume
dentro, mas também não seria J: Não, entendi, no Posto Paradão, nas filmagens,
mostra que as pessoas ficavam próximas à placa vinte e quatro horas. R: Sim. J:
O senhor permaneceu, por alguma ocasião, algum certo tempo ali, né? R: Sim. J:
Essas pessoas, alguns réus, foram identificados ali próximos à placa vinte e
quatro horas. Eles estavam ali esperando algum ônibus, estavam na parada de
ônibus esperando para pegar um ônibus para ir para algum lugar ou estavam ali
aguardando passagens de ônibus para receber objetos? O senhor entendeu essa
distinção? Porque tinha uma parada de ônibus, se nâo me engano, ali ao lado? R:
Havia uma parada de ônibus. Eles ficavam ou ao fundo ou ao lado, e se movimentavam e
também não pegavam ônibus, Eu nunca vi nenhum dos réus pegar ônibus, nunca vi. Eles
saíam ... cada um praticamente tem seu automóvel, então eles acabavam saindo de carro
dali. (...) J: Não. O senhor fez referência à apreensão de alguns ônibus, né?  R: Sim
(. . . ) J: Tá. Esses ônibus eram selecionados através das interceptações ou
filmagens, é isso? R: É, das filmagens, se jogasse dinheiro, (?), e mesmo se tivesse uma
equipe lá na frente, senão não dava mais tempo J: Mas essas apreensões, em geral,
elas foram feitas de ônibus em que se havia ou filmado ou interceptado? R: Sim, a
nosso pedido sim. J: E essas apreensões eram feitas em que local?  Depois dos postos,
antes dos postos entre os postos? R: Entre os postos, passando ... J: Passando o posto
de Santa Terezinha?  R: Sim, a maioria sim. J: O senhor já falou que, numa dessas
apreensões, conversou com o guia ou passageiro que teriam falado as
expressões. Se o senhor teria mais alguma informação ou alguma declaração
que tivesse sido feita, algum dos guias, motorista, passageiros, fez comentário a
respeito de acerto do ônibus de batedores? R: Um deles negou um dia, negou, eu
falei: "quem é o batedor?", eu já sabia quem era, perguntei mais algumas coisas, e ele
deixou eu virar as costas e ... e minutos depois ligou para o batedor dizendo; "cuidado,
eles estão sabendo que você é o batedor", é isso daí. J: Mas para o senhor ele negou?
R: Negou, ninguém afirma que é batedor nem ... J: O senhor nem ouviu passageiros
comentando assim mais ao fundo, não diretamente para o senhor, por exemplo:
"ah, como é que o nosso ônibus parou se foi acertado", alguma coisa nesse
sentido? R: Não, não, ninguém abria para nós. Havia uma ... uma recomendação para não
falar de acerto e nem de batedor, isso ai o Derivaldo ... J: Isso nas ligações? R: Sim, isso
o Derivaldo recomenda muito bem. (...) J: (...) O senhor teve acesso às ligações.
Então, eu gostaria que o senhor me explicasse se isso se deu ... o que se
depreendia dessas citações que eram referências que eram feitas aos policiais?
R: Referências aos policiais era para saber se ... principalmente preço, se era mais ou se
era menos e se o policial era do tipo que não era ativo. Se o pessoal fosse inativo os
batedores davam uma tentada e passavam na hora naquele dia. Agora se fosse um policial
do tipo ativo ... J: Ativo que o senhor diz é que participasse do ... R: Que não deixava
passar ninguém J: Que não deixasse passar, tá . R (sic): Aí ninguém se arriscava a
passar na hora, que a hora era era ... J: Sem acerto? R: Sem o acerto, e os batedores
faziam uma espécie de prestação de serviços, conforme a necessidade do cliente. Só para
observar o posto era mais barato. Para pagar só em Santa Terezinha, um pouco mais caro,
Para pagar nos dois um pouco mais caro ainda. Então a hora, no caso a necessidade de
saber qual o policial, é para saber se é um policial tipo que não vai para a pista, que aceita
só o que vem ou que vai para a pista e exige ali. (...) J: O senhor diz então que isso era
para aumentar o valor do acerto? R: (...) eu nunca vi o Derivaldo não conseguir liberar,
se o Derivaldo chegava ... J: Sempre liberava? R: Sempre, como ele tinha bom
argumento, já tinha antecedentes, o Derivaldo conseguia liberar sempre. (...) J: Que, de
dinheiro, que os policiais recebiam dinheiro, que os guias entravam no Posto
com posta, contendo dinheiro. Eu gostaria que o senhor explicasse se essa, o
fato de ter se constado na análise que havia dinheiro, isso decorreu de se ter,
visualizado no momento das filmagens, dinheiro... O senhor já disse que não
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visualizou, com certeza por ocasião das filmagens. Então eu gostaria que o
senhor explicasse se consta ali dinheiro, por, qual o motivo disso, se foi pelas
provas das interceptações, aliadas às filmagens, aliados às diligências, o que
que levou a constar esses termos na análise? R; Bem, o dinheiro, principalmente Céu
Azul, dava-se por dois motivos: Uma que o Derivaldo, Boi, eles falavam; Nem vou a Céu
Azul, que é muito longe, mas tu chega lá e diz que é meu, deixa e diz que é meu. E era o
que ocorria. E à vez do Duarte, também um que ele recebe na rua. J: Hã-hã. R: E
atravessa a rua com uma mão fechada e a outra aberta e com uma mão bolso. J: Mas
isso, a conclusão de que se chegou de que era dinheiro decorria também do
conteúdo das ligações é isso? R: Principalmente. J: Não era, não foi só das
filmagens? R: Não. J: Porque nas filmagens não se pôde visualizar com certeza?  R:
Com certeza. (...) J: Ativos seriam os que participavam do acerto, é isso? R: Não, os
ativos que eu falei são os que saem do Posto e vão... J: Para a pista? R: Para a rodovia
exigir. J: Hã-hã. R: Passivo é quem ficava só dentro do Posto... J: Sim. E aí não fazia a
fiscalização? R: Não, ficava dentro do Posto mas recebia o pessoal lá dentro no lugar
privativo. (...) MPF: Mas então tantos passivos como os ativos participariam do acerto. R:
Sim, recebendo o pessoal... (...) R: Intensificar a fiscalização para dar mais valor para... J:
Para poder cobrar mais, é isso? R: Sim, intensifica para dar mais valor a propina.(...) R:
(...) teve uma semana que subiu de 150 para 200, que subiu, a média era 150, passou
para 200, que foi uma certa, uma chiadeira um desconforto entre todos os batedores... (...)
J: São feitas operações conjuntas, muitas vezes, né, entre a Receita, a Polícia
Federal, e a Polícia Rodoviária. Se essas operações, eu acho que a senhora quer
saber se elas são sigilosas e se elas são, se os policiais quando são convocados,
os rodoviários, eles tem conhecimento dessa operação? R: Sim (...) MPF: Se esta
conclusão da testemunha de que nestas operações os Policiais Rodoviários Federais
levavam a Receita, os ônibus não acertados, decorrem das interceptações realizadas, ou
quais os motivos para essa conclusão? R: Decorre. Principalmente o Derivaldo narrava isso
aí com antecedência, falava: Olha pode ficar tranqüilo que eles vão pegar os cinco bobos,
os cinco... (?) decorre das interceptações, tem como tirar uma conclusão disso. (...) MPF:
Se a testemunha poderia especificar como era feito o contato entre os intermediários e os
Policiais Rodoviários Federais. J: Era por telefone, eles iam pessoalmente, como é
que eles se mantinham contato? R: Uma ou outra vez por telefone, um telefone que
depois descobriu, o cara falava só não, sim, tal. J: Hã-hã. R: Mas em geral pessoalmente. J:
Iam até lá. R: Sim. J: Até o Posto? R: Até o Posto. MPF: Se havia casos em que os
intermediários, juntamente com os Policiais Rodoviários Federais, iam até o fundo do Posto,
até depois da ante-sala de fiscalização. J: Isso a testemunha já respondeu?  R: Sim.
MPF: E se nesses casos, hã... Se a testemunha saberia precisar se iam rapidamente, ou de
forma um pouco mais demorada. J: Se permaneciam lá dentro, é isso? MPF: Isto R:
Tudo conforme a necessidade, quando tinha, como foi o caso do ônibus que veio do Pará
demorou um bom tempo lá dentro. (...) J: É, o senhor falou o que seria, porque em
alguns casos era só passar e largar alguma coisa. Quais seriam esses casos que
demandariam maior tempo de conversa? R: Os casos onde já havia sido abordado o
ônibus e ficava a dúvida se houve acerto. J: Hã-hã. R: Ou se não houve acerto prévio, aí o
intermediário ia até o Posto para resolver, esse intermediário. O batedor ia até o Posto
para resolver. MPF: E isto, vou dizer, a testemunha tem ciência através das interceptações
que conjuntamente eram realizadas. R: Das interceptações e da filmagem Aquele típico
caso do Pará, deu para ver, inclusive colegas meu informava: Olha, está parando, parou
um ônibus aí, cuidado que daqui a pouco vai chegar o batedor. Aí minutos depois o
batedor chegava, aí levou uma pressão, teve que esconder o pessoal tudo dentro do
ônibus, o batedor falava todo mundo pra dentro do ônibus. Aí minutos depois, ou meia hora
depois talvez, o ônibus foi embora, então... (...) MPF: Se a testemunha saberia informar o
que significa Mosquiteiro. (...) R: É Posto de Santa Terezinha. (...) (grifei)

TESTEMUNHA ORLI ERNESTO DAVIES  (segundo depoimento -
(e.02, PET196, p.26-31):

(...) J: mas pelas interceptações qual que era exatamente a participação dos
guias dentro dessa... ?
R: os guias, eles usavam o trabalho dos batedores. Os batedores faziam um trabalho de
burlar a polícia quando fosse necessário ou corromper a polícia quando necessário. Então
os batedores faziam isso aí e os guias usavam esse trabalho. Uma vez liberado o trânsito,
os batedores iam com seus ônibus embora sem....
J: os batedores eram intermediários então entre os guias de ônibus e os agentes
?
R:sim.(...) ADV: ele disse no primeiro depoimento que iniciou a participação a partir de
junho e julho de 2003, essa informação está nas folhas 2030 dos autos e como ele repetiu
agora, ratificou, ele participou ativamente das investigações. A minha pergunta e o
seguinte: logo abaixo ele disse que conhecia ou tinha ciência de que esse suposto
esquema de propina já existia há mais de quinze anos. Eu gostaria de saber por que que a
Polícia Federal, enquanto órgão, não tomou atitudes antes, a não ser as isoladas ?
J: a testemunha não pode falar pela Polícia Federal, enquanto órgão doutora.
R: eu tenho dez anos de serviço, não poderia.
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ADV: só que eu poderia ler Excelência as palavras textuais dele ?
J: pode ler. ADV: diz o seguinte: "através das ligações se confirmou alguma coisa que eu
conheço a talvez quinze anos, que é a arrecadação de dinheiro na rodovia, nos hotéis e
esse negócio vem de muito tempo, não sabendo exatamente o que, como, mas em
síntese, em Medianeira" e assim prossegue. Por que a testemunha, enquanto do Setor de
Operações da Polícia Federal não teve uma participação anterior a isso, não levou aos seus
superiores hierárquicos essas informações ?
R: o que ocorre, que eu vi a latinha... agora quanto às filmagens, fui eu que filmei aquele
rapaz jogando a latinha, e há quinze anos atrás um irmão meu que era menor, não tinha
dez anos e eu... aí vinha um ônibus uma vez na rodovia lá perto de Medianeira, alguém
jogou uma lata e ele foi tentar pegar a lata e por pouco ele levou uma surra lá de um
pessoal, então essa prática de jogar latinha... há quinze anos pelo menos. Quanto a tomar
atitude, eu estou lá na Polícia Federal há dez anos, há quinze anos não poderia nem fazer
nada, não era da minha atribuição nessa época.
J: e o senhor sabe se era de conhecimento da polícia já, desde que o senhor
entrou que há essas práticas ou isso começou a ser investigado só depois?
R: investigação eu conheço... sei lá, pelo menos há cinco anos tem alguma coisa de
investigação, sim, há cinco anos para cá.
(...) (grifei)

TESTEMUNHA MARCELO SIMOES VASSOLER  (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA5):

(...) J: E depois ... isso para acertar valores, para entregar dinheiro, como que
era? R: Sim, para entregar os valores, né, e manter algum contato, fazer algum acordo. J:
E como que eram fornecidos os números de placas dos ônibus acertados? R: De
acordo com as ligações eles entregavam uma lista contendo os números e as letras ou só
os números. (...) R: Eles não falavam especificamente se iam encontrar com determinado
policial. Eles diziam que iam ao posto ou de Santa Terezinha ou de Céu Azul. MPF: Certo.
Isto falavam como, utilizando-se assim tipo mais ou menos de quais palavras, se a
testemunha se recorda. J: O contexto? R: "Estou indo para o Céu", "estou indo para a
casinha". (...) J: O senhor pode dizer que o senhor já tinha condições de identificar
as vozes dessas pessoas? R: Sim, não só pela voz, né, mas pelo apelido, pelo tom, pelas
expressões que o alvo utilizava. (...) R: (...) a gente utiliza um ... um ... um código nosso,
que seria... NDR, para identificar essas ligações que não tem nada a ver com o fato
relatado. J: O que seria isso? R: NDR é "Nada Digno de Registro". (...) R: Sim, no meu
caso eu só identificava se tinha certeza, não ia colocar na dúvida. (...) (grifei)

TESTEMUNHA FÁBIO TORRES (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA8):

(...) J: (...) como é que se identificava as pessoas, através de que meios? R: Do
número, né. J: Hã-hã. R: O número do telefone, a gente tinha o telefone do alvo e os
telefones das pessoas que ligavam para o alvo, né. J: Hã-hã. R: Com o passar do tempo
você verificava que o alvo atendia o telefone e, mais cedo ou mais tarde acaba falando o
nome, né: Ah, aqui é o João, aqui é o Pedro. J: Hã-hã. E também com o passar do
tempo se conseguia identificar pela voz? R: É ... Sim. (...) J: (...) a polícia
identificou algumas conversas e apontou que se tratavam de códigos, como por
exemplo, se estava chovendo, a respeito do tempo. Gostaria o que senhor me
relatasse essas conversas e como é que, a partir do que elas foram identificadas
como códigos? R: É, nós começamos a verificar que as conversas, elas não tinham um
transcorrer lógico, né. Falava: Oh, hoje está chovendo. A gente olhava... A gente saía da
sala de análise e estava sol na região toda. J: Hã-hã. R: Não choveu, então a gente
começou a verificar que existiam palavras que eram palavras chaves que significavam
alguma coisa, né, e com o passar do tempo a gente ia... Desvendando o significado das
palavras, né. J: Hã-hã. Hã... O senhor falou que saia na rua ali na sala de
operações, ela fica na delegacia aqui no centro. R: Sim, excelência. J: Hã... Os
postos, eles ficam a alguns quilômetros daqui, isso... Essa análise de que aqui
em Foz do Iguaçu, no centro não estaria chovendo, mas talvez em Santa
Terezinha em Cerro Azul, isso foi levado em consideração?  R: Perfeito. J: De que
forma? R: às vezes a gente confirmava com agentes que estavam no campo, que estavam
na proximidade do local. (...) J: Hã-hã- Hã... "Casa" ou "casinha"? R: "Casa" é um termo
que é utilizado para... designar o posto da Polícia Rodoviária, a "casinha" geralmente é o
posto aqui de Santa Terezinha, em alguns momentos "casa" também significou posto da
Polícia Rodoviária aqui na cidade, pelo que a gente depreendeu da ligação, do conteúdo da
ligação e ... "Casa", "casinha" geralmente é o que eles também chamavam de mosquiteiro,
que é o posto de Santa Terezinha. (...)  J: Eu vou... Eu gostaria que o senhor me
explicasse como é que atuavam, pelo conhecimento que o senhor tem das
ligações, os... os policiais rodoviários. Eu vou pedir que o senhor me relate como
atuavam os policiais rodoviários, os batedores, os olheiros e os guias. Se o
senhor puder explicar em cadeia como funcionava, a liberação dos ônibus,
partindo, iniciava pelo... A arrecadação do dinheiro, como é que funcionava? R:
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Bom, o... O esquema que nós presenciamos, né, nós levantamos, ele partia, acho que
nasceu com os batedores, né, os quais eles arrecadavam o dinheiro dos guias dos ônibus,
os guias passavam o dinheiro para os batedores é... Para que a mercadoria, o ônibus fosse,
passasse "ileso", né, sem fiscalização pela é... Pela rodovia, pela BR-277, sem sofrer a
fiscalização da Policia Rodoviária Federal. J: Hã-hã. Hã... E como é que... Atuavam os
batedores? R: Eles... Eles serviam de intermediários entre os... Os guias dos ônibus, né,
que por sua vez eles já haviam arrecadado o dinheiro dos passageiros, né, eles pegavam o
dinheiro e entregavam no posto da Polícia Rodoviária, pelo menos em tese seria isso que
acontece, que acontecia, né. J: E os policiais, eles recebiam as placas dos ônibus que
eram acertados... Como é que isso se dava? R: Pelas, pelo conteúdo das degravações,
eles.,. Passavam as placas, né, eles levavam listagens, os batedores, que também tinha
por função cuidar da rodovia de qualquer tipo de fiscalização, por isso muitas vezes
avisavam da presença dos "azuizinhos" e dos "pretos", né. J: Hã-hã. R: Eles levavam as
placas em lista, listagens de placas que eram entregues pessoalmente, né. (...) MPF: Já foi.
Ah, se a testemunha tem conhecimento acerca do montante dos valores cobrados nos
acertos. R: É, pelas interceptações o valor cobrado, ele podia variar, mas existia uma
espécie de tabelamento próximo de 200 a 250 reais. Nada é... Ocorria em situações onde
elas, pelas ligações telefônicas informavam que foi cobrado muito mais ou menos,
conforme a situação. J: O senhor poderia declinar os valores, a média dos valores?
R: É... 200, 250, 300, 500, ouvi falar de 3 mil reais para liberar um ônibus, 2 mil reais. J:
Hã... Esses valores o que senhor mencionou de... Não sei se o senhor mencionou
exatamente esses valores, mas que poderiam variar de 150 a 300, esses valores,
eles eram, eles se destinavam a quem, quem ficava com esses valores, eram só
os batedores, só os PRFs, isso era  dividido? R: É o... O... O que os batedores
falavam, o que nós verificávamos é que eles cobravam nesses 250 reais, era algo, não sei,
em torno de 100 reais para o batedor e 150 reais ficariam para os policiais. J: Essa
divisão o senhor hã... Isso o senhor está afirmando com certeza ou... R: É uma
média do que eu ouvi ali. (...) J: Havia alguma distinção entre esse ônibus que se
cobrava três mil reais, daqueles que se cobravam menos? R: É, pelo que eu pude
entender do... Do conteúdo, né... Os valores de 250 reais, 200, 250, se referiam a ônibus
"acertados", e valores superiores seriam a ônibus que seriam flagrados sem acerto. J: Com
alguma irregularidade? R: Sem acerto. J: E aí se tentava (...) liberar o ônibus na
hora, é isso? R: Isso. J: Por isso saía mais caro?  R: É, seria, seria esse.. (...) R: (...)
Havia uma preocupação muito grande com relação a... Aos batedores, porque eles
cobravam duas taxas, posso falar isso de ligações que me lembro do Derivaldo,
principalmente, aonde ele falava que ele tinha um valor para olhar a pista, para
simplesmente bater a pista e outro valor para fazer acerto. J: Olhar a pista seria prestar
informação se dava para passar, se não dava para passar?  R: Se tinha policiais na
pista ou Receita na pista. MPF: Hã... Ah, se a testemunha sabe o que significa a expressão
"gente nossa"? R: "Gente nossa" geralmente era uma expressão falada pelos batedores
quando... Eles se referiam a policiais, com os quais eles teriam contato ou acerto no posto,
então eles fafariam assim: "Oh, no posto é gente nossa. Vai tranqüilo, é 100%". (...) MPF:
(...) Se comentava ou realizadas por policiais rodoviários federais no sentido de informar as
condições da pista e se era propícia ou não a passagem naquele momento? R: Se eu
presenciei ligações aonde os policiais...? MPF: Ou batedores em relação a policiais. R: É...
Muitas vezes foram citados os batedores citavam os policiais dizendo que... é... Fulano,
ciclano, falando o nome de um policial, disse que: Pode ir, que tá limpo. Nesse sentido
assim eu verifiquei sim. (...) (grifei)

TESTEMUNHA RICARDO BIANCHINI DERNER (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA4):

(...) J: Tá. E o senhor, tendo ouvido parte dessas ligações, o senhor poderia
explicar como é que funcionava em tese esse esquema que se desmantelou
nessa investigação? R: Sim. É, existiam os atravessadores, que eram as pessoas que
mantinham contato com os policiais rodoviários e com os guias, com os motoristas, com os
donos de hotéis, e exatamente eles faziam, no caso o termo que eles usavam, o meio
campo, eles repassavam dinheiro recebido dos guias aos policiais, eles repassavam as
placas dos ônibus que escavam acertados aos policiais, né. E muitas vezes esses
atravessadores eram chamados por outras pessoas para ajudar, porque o carro já havia,
no caso, o termo, caído, já estava parado no posto ou algum policial rodoviário havia
parado o carro. Então essa pessoa ligava muitas vezes assustada: "Ô, você me ajuda".
Então, eles faziam, os atravessadores faziam tudo isso, né. J: Hum, hum.  R: E os guias e
os motoristas pagavam para esses atravessadores, esses atravessadores ficavam com
uma parte do dinheiro e a outra parte eles repassavam aos policiais. J: Como é que era
feita essa comunicação entre os atravessadores e os policiais? Como é que eles
levavam números de placas e como é que eles levavam dinheiro? Como é que
isso era entregue? R: Olha, eles organizavam comboio, reuniam dinheiro, os
atravessadores; e um pouco antes do comboio passar, geralmente acontecia isso, eles se
deslocavam até os postos da PRF e entregavam a lista... J: Isso era feito pessoalmente,
então. R: A maioria das vezes, sim, pelo que nós constatamos a maioria das vezes, sim. J:
Tá. E esse acerto de ônibus ele estava vinculado sempre a comboios ou não
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necessariamente? R: Não necessariamente, não necessariamente. J: Então, nem
sempre os ônibus acertados passavam em comboios, às vezes passava... R: Não,
às vezes passavam sozinhos em horários diversos, aos domingos, de madrugada, né. J: E a
freqüência desses acertos pelo que se depreendeu das ligações, ela ocorria
diariamente, ela... ou quase que diariamente. R: Diariamente, quase que
diariamente. (...) J: Hum, hum. Tá. Isso o senhor, o senhor recorda quantos ônibus
o senhor chegou a apreender? R Eu acho que foram três ou quarto. J: E isso aí, esses
ônibus, eles eram ônibus que se pegavam através das interceptações, se
identificavam esses ônibus? R: Geralmente era passada uma placa e era filmada a
pessoa parando.. J: O da filmagem... R: Ou da filmagem do Paradao, parando entregando
alguma coisa esse ônibus era, era... J: Ele era parado mais adiante. R: Exato. Algumas
vezes era fimagem, outras vezes era na gravação J: Na interceptação. R: É. Era difícil,
até pela maneira como eles operavam, era difícil conciliar as duas coisas, a gravação, o
ônibus... J: A filmagem... R Porque às vezes era citado na gravação, o ônibus não parava
a l i , já tinha pago antes, passava direito, né. J: Hum, hum. Tá. E, então essas
apreensões elas eram feitas depois da passagem do ônibus pelo posto de Santa
Teresinha. R: Pelo Posto de Santa Teresinha (...) R: Né, eu sei de casos que foram, que foi
pego ônibus em Maringá que foi pego ônibus depois de Céu Azul, também. Os que eu
participei foi em Santa Teresinha(...) J: Isso, se das ligações se podia concluir que os
batedores não conheciam, que eles estavam só fazendo um jogo... R: Não, não. J:
Ou que realmente o esquema existia. R Conclui-se realmente que eles conheciam. J:
Hum, hum. R: Existe, inclusive, um atravessador que estaria vendendo um carro para um
PRF, existe uma ligação de um atravessador com uma outra pessoa, que fala se eu não me
engano de uma SD-10, que fala de uma caminhonete SD-10, e que estaria vendendo para
um policial. Eu não lembre o nome do policial, mas seria, um que estaria vendendo a
camioneta para um PRF. (...) R: (...) nós entendíamos que realmente havia o acerto e que
havia, sim, um contato dos atravessadores com os policiais, existem filmagens que
inclusive contribuem para isso, né.  (...) J: Ah, tá. O mosquiteiro, o senhor também
não sabe... R: Eu sei... J: Sabe que é o posto.  R: Eu sei que é lá. J: Qual é o posto que
o senhor falou? R: Posto Santa Teresinha, existe realmente, a gente chega lá à noite, é,
muitos mosquitos voando ao redor das luzes que têm lá. (...) MPF: Se a testemunha tem
conhecimento se os policiais rodoviários federais tinham algum receio em realizarem
ligações por telefone, ou conversas pelo telefone? R: Opinião pessoal, acredito sim, muitas
vezes. J: Não, não. Eu gostaria qua o senhor, se alguma vez o senhor ouviu numa
ligação um policial dizendo: "Ah, isso não dá para falar por telefone. Ah, depois
eu te ligo de outro telefone. Depois eu te ligo". R: Muitas vezes é: 'Passa aqui pra
gente conversar, eu estou trabalhando hoje". J: Hum, hum.  R: Só isso, sim. J: Certo. (...)
MPF; Se a testemunha tem noção dos valores que eram cobrados em cada um dos postos,
os  montantes para termos uma base? R: Do que era cobrado de cada ônibus? J: Isso. R:
Variava 200, 300, 500 reais. MPF: E qual era o motivo dessa variação? R: Não, às vezes
pela equipe que estava no local, o comentário, isso entre os atravessadores: "Isso quem
está lá é tal pessoa, falou que é no mínimo 150". Existem ligações né, entre eles
comentando a esse respeito. (...) MPF: Se a testemunha tem conhecimento pelas
interceptações ou pelas filmagens, que os intermediadores costumavam ir até o posto da
polícia federal rodoviária ou não? R: Costumavam. MPF: Como que a testemunha tem
conhecimento disso? R: Entre eles, um ligava para o outro: "Quem está lá hoje? Eu passei
lá agora a pouco e disseram que era para esperar até tal hora". Então isso caracterizava
que eles haviam passado ali conversado com as pessoas, eles obtinham algumas
informações de quando iria terminar alguma operação, se nós mesmos da PF havíamos
passado, né. Há ligações no caso, na época que mataram um colega que o... que um
atravessador liga para o outro: "Não, eu passei lá, mas o pessoal da PF que está lá quer
apenas encontrar", eu não sei se nesses termos as palavras: "Apenas encontrar os
assassinos, não tem nada a ver conosco, então o pessoal falou que está liberado, que é
para passar de um por um, que não é para ir em comboio, que é para não chamar muito a
atenção". Existem filmagens com eles nos postos, né, eles geralmente: "Ó, eu passei,
estive na casinha hoje, falei com os meninos, com os rapazes, então", sempre... (...) (grifei)

Testemunha LICIANE PEREIRA DE WALLAU  (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA17):

(...) JUIZ:- Esses que a senhora referiu como sendo batedores intermediários entre os
policiais rodoviários e as pessoas pagavam os valores?
DEPOENTE:- E os guias de turismo. (...)                                                                                   
JUIZ:- Chegaram a verificar, nas diligências que fizeram, se esses ônibus referidos nas
conversas haviam ou não sido fiscalizados nos postos, houve a apreensão de algum que
houvesse passado sem ser fiscalizado?
DEPOENTE: - Inicialmente, não. Primeiro a gente só buscou dados. A partir do final da
operação é que se procurou fazer, porque o risco era maior, porque a gente tinha que
parar os ônibus. E quando se tem que parar os ônibus, não se poderia parar em nenhum
dos postos das PRFS. A gente teria que primeiro levantar no hotel o ônibus que eles
estavam combinando, porque o ônibus chegava em Foz do Iguaçu e ligava para o batedor:
olha, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, vou sair hoje em tal horário. Tu acerta para mim lá.
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Daí o batedor dizia para ele: fica tranqüilo que vou acertar para ti. Deixa o dinheiro no
hotel para o Fulano, ou tu joga o dinheiro para mim, ou tu passa no Posto Paradão, que era
um posto que eles paravam e acertavam esse dinheiro, ou então ele ia no hotel buscar o
dinheiro. Uma vez feito o acerto, eles passavam nesses dois postos da PRF. Daí a gente
teria que parar eles nos pedágios. Mas para parar um ônibus no pedágio, porque saem
muitos trezentos, quatrocentos, são muitos ônibus que saem em comboio. Era sempre uma
operação arriscada, perigosa, porque teria que ser exatamente aquele ônibus com aquela
placa que tu tinha que parar para provar que realmente aquele ônibus não foi fiscalizado, e
a gente fez essa operação, mas não recordo quantas vezes. Daí apreendia o ônibus e
levava para a Receita Federal, que tem um termo de apreensão de mercadorias. JUIZ:-
Para deixar claro, nessas escutas, em algumas ocasiões a Polícia constatou que havia o
acerto para a liberação de um determinado ônibus e depois fez a apreensão desse ônibus
posteriormente ao posto da Polícia Rodoviária?
DEPOENTE:- Isso. Depois, na própria escuta telefônica, o guia do ônibus ligava e falava
para o batedor: pô, como é que tu deixou eles me pegarem? Tu tá marcado. O que está
acontecendo? As operações começaram a ser freqüentes e só em cima desses, porque a
gente pegou uma parcela, se sabe que tem muito mais gente. Daí os guias de turismo:
mas é sempre tu que está sendo pego. A gente tinha aqueles alvos e eles começaram a
desconfiar. Inclusive teve um dos guias que disse para ele: pô, mas não tem como falar
com o pessoal da PRF para liberar, porque a gente já pagou, já acertou. Eu quero meu
dinheiro de volta, então, eles falavam.                                                                                       
                              JUIZ:- Sim, eles haviam pago, acertado a liberação do veículo sem
fiscalização e ele era apreendido pela Polícia Federal mais adiante do posto?                
DEPOENTE:- Isso, eles queriam que o guia fosse conversar com o Posto da PRF para
receber o dinheiro de volta: não, mas tem como. Eram os pretos, não tem como a gente
saber. Inclusive eles colocavam olheiros, sabiam os nossos veículos, as placas dos nossos
veículos, quando a gente saía e quando voltava. Então a gente tinha que estar sempre
trocando de veículos, a nossa operação tinha que ser sempre só o mesmo pessoal do
núcleo que estava fazendo porque se uma mosca soubesse, eles já sabiam que a gente
tinha saído.
JUIZ:- A passagem desses veículos sem fiscalização era através dos postos Santa Teresinha
e Céu Azul?       
DEPOENTE:- Isso. (...)                                                                                                               
JUIZ: - A senhora referiu que a entrega do dinheiro era feita no hotel diretamente para o
policial rodoviário?                                                                                                                     
DEPOENTE:- Não. O guia juntava o dinheiro dos passageiros que estavam no hotel. Aí o
batedor ia no hotel pegar o dinheiro ou às vezes pegava do bolso dele mesmo e buscava o
dinheiro lá no hotel, conforme a pressa, porque às vezes eles resolviam acertar de última
hora. Eles estavam saindo, como pegavam dois, três ônibus, ficavam com medo e pediam
para o batedor acertar Já e ele ia lá acertar. Mas sempre era o batedor que ia buscar o
dinheiro no hotel e somente o batedor levava o dinheiro até o posto da PRF. O guia e os
passageiros não tinham contato direto, não poderia acertar direto com os policiais
rodoviários. Eles não gostavam disso porque achavam que o risco da operação era maior,
eram pessoas que eles não conheciam, que estavam entregando dinheiro para eles e eles
tinham receio, digamos assim.
JUIZ:- O pagamento aos policiais rodoviários federais era sempre feito nos postos ou havia
pagamento de outra forma?                                                                                                       
  DEPOENTE:- Basicamente nos postos.
JUIZ: - É era entregue em mãos?
DEPOENTE: - Em mãos.
JUIZ:- Por um dos batedores?
DEPOENTE: Por um dos batedores.                                                                                         
JUIZ: - A denúncia refere também às vezes o dinheiro era jogado de algum local e
apanhado depois por crianças ou por alguma pessoa?
DEPOENTE:- Não, isso era quando o guia de turismo passava pelo Posto Paradão, daí para
não precisar parar jogava numa garrafinha ou entregava para alguma criança o dinheiro
para o batedor. Daí o batedor juntava e ele levava lá para o Posto da PRF. Que é até
aquela filmagem que apareceu no Jornal Nacional, que eles pegaram eles jogando, mas ali
é o posto Paradão, é antes do posto da PRF. É um posto de gasolina que tem antes, que daí
se eles não tiveram tempo para pegar o dinheiro no hotel, eles largavam ali naquele posto.
Para não precisar parar, eles só jogavam, que foi onde a gente ficou filmando um bom
tempo ali também eles largando o dinheiro.                                                                             
                  (...) JUIZ:- Ela disse que não viu nenhum pagamento. Essa forma de pagamento
a senhora teve ciência na interceptação?
DEPOENTE: - Na interceptação.
DEFESA: - Não pode precisar se dentro das garrafas teria dinheiro?
JUIZ:- Ela não viu as garrafas. Ela ouviu na interceptação que o pagamento seria feito
dessa forma. A senhora viu alguma garrafa ser lançada com dinheiro? R: Na filmagem que
apareceu no Jornal Nacional. (...) (grifei)

TESTEMUNHA RAFAEL LOPES NUNES  (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA14):
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(...) J: Você diz que eles sempre diziam a mesma coisa, é isso? R: Isso, exatamente.
É.. Tinha, algumas vezes tinha equipe na rua que podia constatar que em determinado
lugar, por exemplo, Céu Azul, que seria longe não estava chovendo, enfim. Na maioria das
vezes você podia constatar pelo próprio tempo, estava sol e estava chovendo, ah, esta
chovendo, mas daqui há duas horas vai melhorar o tempo, enfim E também teve uma
operação grande da própria Polícia Rodoviária uma época aí que mandou uma série de
agentes pra cá, ficou, acho que um mês eu acho, quase isso, um pouco antes do natal. E
principalmente nesse período era comum estar chovendo todos os dias, embora não
estivesse, entendeu, porque o pessoal estava na rua, era um pessoal fora que não tinha o
contato e nem participava do esquema com os batedores daqui. J: A partir disso vocês
concluíram que estar chovendo significava que- R: Sim. (...) J: Hã... De tudo isso
que você participou, das, que o senhor participou das investigações, como é que
o senhor resumiria o esquema que estava sendo investigado. Como é que
funcionava esse esquema?  R: Bom, você tinha três coisas aí, você tinha muitas vezes o
pagamento feito ao batedor de um valor menor, para que ele simplesmente verificasse a
pista, verificasse se tinha algum tipo de fiscalização e tudo mais e desse o sinal verde para
os ônibus saírem. Você tinha um outro tipo de pagamento, que era um valor um pouco
maior, que era para que ele já deixasse acertado com o pessoal da PRF aqui de Santa
Terezinha. Você tinha um pagamento um pouco maior ainda para que ele fosse até Céu
Azul acertar. Então ficava acertado Santa Terezinha e Céu Azul. J: Mas quem pagava,
quem pagava o batedor? R: Normalmente o guia dava o dinheiro para o batedor, já
completo, e o batedor repassava uma parte para os policiais. E aí você tinha, muitas vezes,
os ônibus que não foram acertados, que eles chamavam de querer ir na tora, enfim J:
Como? R: Ir na tora, tá. Sem acerto, sem nada, e ás vezes eram fiscalizados, algumas
vezes voltavam, eram mandados para a Receita e outras vezes eles eram extorquidos em
valores maiores, justamente por ter ido sem acerto nenhum. E você tinha ainda prática
que é, eles irem para a pista oposta, que seria a pista de entrada em Foz do Iguaçu, para
verificar os passageiros que estavam fora da lista de, na lista de passageiros que também
era- J: Eles que você fala os policiais?  R: Sim, sim. Nessa parte verificava os ônibus que
a lista de passageiros estava fora do, tinha algum passageiro fora do lista e tudo mais. E
também era cobrado um valor para que fosse liberado o ônibus. J: Isso tudo você tirou,
você tira essa conclusão das gravações? R: Sim, sim. (...) MPF: A testemunha citou
que houve uma operação da Polícia Rodoviária com agentes externos em, durante, durante
o período, assim, todos os dias haveria chuva. Se essa operação é aquela que teve agora
no final do ano para-- R: Foi um pouco antes do natal. MPF: Tá. R: Uma que ficou um
tempo, acho que ficou mais de 15 dias eu acho. Foi aquela grande que teve um pouco
antes do natal. MPF: Hã-hã. E se durante o período dessa operação, ficava nítido pelas
interceptações que os agentes policiais não estariam mais atuando em função disso, em
função da operação. R: Os agentes- MPF: Não estariam mais atuando na realização dos
acertos. R: Não. Na verdade eles continuavam atuando, só que, ficou mais limitado o, eu
era sinalizado por um próprio policial local uma determinada hora, olha: Tipo, de meio dia
às duas vai dá para trabalhar, depois eles vão voltar para a pista e tudo mais, aí você vai
ter que segurar. Aí ele, o batedor ia, falava para todos os guias, olha: Prepara, porque meio
dia tem que sair todo mundo, porque se não sair depois não sabe quando vai sair de novo,
entendeu? Algo nesse sentido. MPF: E durante esse período havia referência expressa a
chuva nas interceptações R: É. Bom, eu expresso que eu digo, por exemplo, o guia, muitas
vezes, porque os guias ficam impacientes, aí ligam para os batedores no exemplo, e ai
como é que está? Olha, não vai dar jogo, o tempo está ruim, está chovendo, não vai dar
para jogar bola agora, quando der eu te aviso. MPF: Hã... R: Coisas nesse sentido MPF:
Quanto essa questão do tempo, hã... Está sendo bastante alegado que não teria como os
policiais, inclusive a testemunha, ter ciência de como estaria o tempo em Céu Azul, ou
tempo no Posto de Santa Terezinha pelas regiões não serem tão próximas. Aí assim, quais
outros fatores que a testemunha poderia elencar que motivava a conclusão de que tempo
signifícaria fiscalização, além desse dado, as mudanças bruscas, o quê? R: Exatamente.
Quer dizer, uma coisa era não estar chovendo, ou o tempo está ruim. Mas eu acho que lá
para meio dia e uma hora vai clarear, e coisas nesse sentido. E a outra era que algumas
vezes, não todas às vezes, se tinham alguns agentes que estavam na rua realizando as
diligências e eles constatavam que, enfim, não estava chovendo, ou muitas vezes, o
motivo do tempo estar ruim era justamente eles estarem na rua, entendeu? (...) aqui em
Foz é difícil você pegar um período de chuva durante muito tempo, principalmente
novembro, verão é meio complicado. (...) MPF: Esse sinal para saírem todos em comboio,
como que era dado. R: É, enche [Risos], enche os cano, 100%, sai agora, uma ligação atrás
da outra de cinco segundos para vários guias ao mesmo tempo. J: Eu não entendi. O
que que você falou? R: Enche os canos. J: Enche os canos?  R: É, a linguagem que eles
usavam. J: E enche os canos significa o quê?  R: É para ir embora, vai embora enche os
canos, pisa fundo, 100%, pode vir, vem, não sei o quê. Então é assim, ele ligava: Vem, aí
desligava. Ligava para outro: Enche os canos, vem agora, e aí saindo todo mundo junto.
(...) (grifei)

TESTEMUNHA ALYSSON PINTO COSTA  (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA11):
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(...) J: O senhor recorda de valores que eram mencionados nessas supostos
acertos? R: As referências, as citações utilizadas pelos batedores variavam entre 150 e
300 reais, aqui segundo em tese acerto aqui no Posto de Santa Terezinha, 500 reais
quando incluía Santa Terezinha e Céu Azul 500, 600 reais, e chegou uma referência que se
incluiu Cascavel, citava valores em torno de mil reais. J: Hã-hã. Há referências pelo que
eu me... pelo que eu me recordo a alguns valores, mil, mais de mil, dois mil, o
senhor tem lembrança desses valores? R: Referência de um valor alto, mas segundo
consta não foi nesse esquema de mercadorias saindo, eu não me recordo de quanta
mercadoria... (...) uma denúncia que uma senhora liga ao Posto de Céu Azul e faz uma
denúncia, Maria Regina o nome da mulher, e faz uma denúncia para o PRF Jonas. Segundo
ela, nessa ligação teria na noite anterior, alguma coisa assim, ter pago um valor alto. E
tem uma outra também que, segundo consta, seria feito um acerto, em tese um acerto,
um valor alto também, mas foi na chegada de um ônibus por falta de lista de passageiro,
alguma coisa, teve alguns valores mais altos. J: Hã-hã. R; Mas normalmente eram valores
de 200 a 300 reais aqui em Santa Terezinha, de 500 a 700 reais em Santa Terezinha e Céu
Azul e mil, mil e pouquinho incluindo os três postos. (...) MPF: Hã-hã. Se a testemunha tem
informação sobre se era procedida divisão dos valores constantes no acerto e se fosse
procedida, para quem iam esses valores. R: As investigações indicavam que os valores
eram rateados entre os servidores públicos federais, nesse caso os policiais rodoviários e
os intermediários. (...)  MPF. Como era realizada a comunicação entre os intermediadores e
os Policiais Rodoviários Federais? R: Normalmente, ainda após a operação Sucuri que foi
desenvolvida no primeiro semestre do ano passado, e a partir do momento que eu
participei das investigações, notou-se que normalmente o contato entre os Policiais
Rodoviários Federais e os intermediários eram feitos de maneira pessoa l, raras foram às
vezes que se utilizou o telefone. Isso ficou demonstrado em algumas ocasiões que eles
tinham cuidado, se assim a gente pode dizer, de não utilizar o  telefone. Os contatos na
maioria das vezes eram feitos de maneira pessoal.  (...) MPF: "Mosquiteiro"? R: Mosquiteiro,
havia várias referências de ter ido ao Mosquiteiro, era um local que deu para se perceber,
era um local afastado, segundo a noite se juntava muito mosquito e também até pela
freqüência com que se era dito e em alguns momentos se viu que quando se dizia,
Derivaldo por exemplo, que era um que usava muito essa expressão, "eu vou ao
Mosquiteiro", foi visto o Derivaldo lá no Mosquiteiro, aonde seria o Mosquiteiro. J: E onde
seria? R: Seria o Posto da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Terezinha . (...) MPF: Se
a testemunha tem conhecimento se seriam mais elevados os valores cobrados aos ônibus
no caso deles não terem sido previamente aceitados. J: Se abordados daí, no caso?
MPF: Se abordados por Policiais Rodoviários Federais. R: Há uma referência nesse sentido,
eu não posso afirmar, há uma referência quanto ao caso, suposto caso, denunciado pela
aquela senhora Maria Regina, que o valor foi muito superior ao que normalmente os
batedores costumavam citar como valores pagos. Então pode ser que isso seja uma
referência sim. (...) MPF: Hã-hã. Como a testemunha interpretava, se chegou a interpretar
também, aqueles diálogos nos quais fazia referência, a tempo certo, até minutos para
ocorrência de chuva, como esses diálogos eram interpretados? R: Eu acreditava, as
investigações indicavam, a equipe de analista acreditava que aquilo era um claro código de
passagem de ônibus, alguma coisa nesse sentido, porque se fazia uma previsão exata de
quando ia passar e às vezes se coincidia com o horário de comboio. J: Hã-hã. E o senhor
disse que se depreendia que seria um código porque se fazia uma precisão exata
da hora que ia chover? R: E também houve equipes, eu não sei se isso foi relatado de
maneira formal, que estavam em campo no momento e constatou-se que não estava
chovendo naquela momento. J: Naquele local. R: e outra vez utilizado o alvo Derivaldo,
ele utilizava muito jogar bola, e chover, todo dia era chuva, até o momento que estava
seco aqui... chegou uma época que estava seco, toda dia era chover, chover e jogar bola. J:
Sem mais? Então eu vou passar a palavra às Defesas. (...) ADV: Só para finalizar,
Excelência, o que a testemunha sabe ou pode explicar sobre o significado da palavra "Céu
Azul", se é cidade de Céu Azul, o tempo está bom, "Céu Azul" o que é que significa, Céu
Azul, Céu Azul cidade, o que é Céu Azul? R: Ceu Azul? As degravações, os áudios que eu
participei, isso que quero dizer uma referência clara aos áudios ao qual eu ouvi, era uma
clara alusão ao Posto de Céu Azul, normalmente não era tratado como Céu, pode ter
exceções, mas normalmente o Posto era tratado como Céu, ou Céu Azul. (grifei)

Além da prova oral emprestada, consta degravação das conversas
oriundas de interceptações telefônicas, filmagens, apreensões de ônibus
abarrotados de mercadorias estrangeiras introduzidas de forma irregular no País
e vasta prova documental dando conta da existência do referido esquema
criminoso.

O quadro abaixo apresenta uma relação de cinco ônibus que foram
apreendidos, no início de 2004, pela Receita Federal abarrotados de
mercadorias descaminhadas/contrabandeadas, que, com base no relatório de
monitoramento policial, vinham sendo objetos de constantes "acertos" com
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policiais rodoviários federais para livre passagem pela BR 277, entre Foz do
Iguaçu/PR e Céu Azul/PR.

O Relatório de Fiscalização da Receita Federal e fotografias
vinculados a essas apreensões foram juntados aos autos e revelam a grande
quantidade de mercadorias ilícitas que era transportada no interior de cada
ônibus (muitas poltronas eram removidas com o intuito de aumentar o espaço
para acomodação das mercadorias). Esses veículos já estavam sendo motorados
há meses pela Polícia Federal (e.02, ANEXO454, p.40-64; fls.3036-3058 do 16º
Volume da Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4; fls.107/117 do IPL 2359/03;
e.02, ANEXO457, p.14-37, 49-61, 71-74)1:
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Repiso que tais informações foram extraídas do relatório de
monitoramento policial (Procedimento Criminal Diverso n.°
2002.70.02.006638-6 - e.422, ANEXO10, p.01-207; e Inquérito Policial n.°
2.359/2003 - e.02, ANEXO472, p.01; e.02, ANEXO479, p.96), com base nas
transcrições dos diálogos interceptados e filmagens, conforme destacado pelo
MPF na exordial:

"No dia 23 de outubro de 2003, (...) Às 21:29 horas, PALETA apanha novamente dinheiro
do ônibus GRÉCIA TUR, CYB 6878 . Em seguida PALETA gesticula para um ônibus que,
sem parar, joga uma lata (contendo dinheiro) e vai embora. (...)
"No dia 25 de novembro de 2003, às 17:34 horas (hora 01:10 da fita 2), (...) Especialmente
PALETA, às 19:04 horas (hora 01:12:07 da fita 2), faz contato com 05 ônibus, sendo um não
identificado, um da empresa GRÉCIA TUR, placas BYE 3703 , um placas KRA 1345,
outro da empresa COLOR TUR placas AIC 8779 e o último placas BYE 8074 , que param e
repassam dinheiro para ele. Nota-se que, às 20:56 horas, no Posto Paradão, chega o
ônibus da Empresa San Julian, placas BYD 7328 e, após acertar com DERIVALDO, sai e é
escoltado por ele, que utiliza seu veículo Vectra Azul marinho, através da BR 277."
"No dia 26 de novembro de 2003, (...) Às 18:48 horas, BOI entra no ônibus Yana Turismo,
placas ABQ 4402, e negocia com um dos passageiros, possivelmente o guia do ônibus, e,
na seqüência, coloca algo no bolso, o que as investigações indicam ser o dinheiro recebido
para realizar o 'acerto' e guardado na carteira. O ônibus ABQ 4402, logo após, foi
interceptado e levado à Receita Federal em Foz do Iguaçu, por Policiais desta
Descentralizada (Documentação constante do anexo 3). BOI, em seguida, adota o
mesmo procedimento com relação ao ônibus placas GPZ 6639. Ao tempo em que
fala ao celular, BOI confere juntamente com CID uma lista de placas de ônibus. Na
seqüência, passa lentamente no Posto Paradão um ônibus com detalhes em amarelo da
empresa Wiltler Tur, fazendo uma breve parada (esse mesmo ônibus foi mencionado em
conversa do alvo DERIVALDO). Após, BOI atende o ônibus da empresa Lagoa Azul Turismo,
placas FFG 2110. Às 19:27h,  DERIVALDO sai em direção à Santa Terezinha."

Ainda, da análise dos diálogos transcritos e prova oral, os PRF's
lotados nos Postos de Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul, envolvidos no
esquema, só encaminhavam à Receita Federal os ônibus que não participavam
do esquema de "propina".

A testemunha de acusação DANIEL SEGÓVIA (e.509,
DEPOIM_TESTEMUNHA2), pertencente ao Comando de Operações Táticas da
Delegacia da Polícia Federal em Brasília, participou do cumprimento do(s)
mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no Posto da PRF em
Santa Terezinha de Itaipu e confirmou, em seu depoimento, ter encontrado
valores (dinheiro) e papéis no lixo com anotações de numeração de placas de
veículos, muito mencionadas em diálogos interceptados de
"batedores"/intermediadores/guias:

(...) J: Hã-hã. O senhor apresentou, apresentou um memorando que consta as
folhas 603, 604 do IPL onde o senhor relata uma circunstância envolvendo um
dinheiro que foi encontrado no Posto. Eu gostaria que o senhor explicasse o que
ó que ocorreu. Um dinheiro que estaria numa gaveta. O senhor recorda disso? R:
Sim, recordo. (...) Ao entrar no Posto de Santa Terezinha tem a sala de entrada, ali,
principal que é um balcão que fica virado para a rodovia, o... quem estava ali na frente
acordado, (...) foi acordar os outros policiais. Quando a gente estava entrando lá para
dentro do Posto que ai tem a sala do alojamento que é no fundo do Posto da Polícia
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Rodoviária (...) eu vi que o Policial Rodoviário Federal que estava ao meu lado e foi acordar
os outros, ele saiu, assim, deixou a frente, como a gente estava com o mandado de prisão
e não sabe o que é que pode acontecer, lógico que o meu extinto policial foi segui-lo para
ver o que é que ele ia fazer. Quando eu vi, ele estava abrindo a gaveta e pegou uma coisa
de dentro da gaveta e colocou no bolso do paletó (...) eu já sabia que ele tinha alguma
coisa no bolso do paletó, aí acordamos os outros policiais, colocamos todos ali na frente, aí
eu peguei os mandados de prisão e li, falei qual era o objetivo da missão. (...) e ao
identificar cada um dos três, dei voz de prisão aos três, e cada um no momento que foi
dado voz de prisão foi revistado. E em questão esse Policial Rodoviário Federal como eu já
sabia que ele tinha colocado alguma coisa no bolso eu não sabia o que era até então, pedi
que ele tirasse o casaco, quando ele tirou o casaco eu falei da circunstância do fato para as
outras pessoas que estavam presentes, abrimos o casaco e vimos que havia dinheiro no
bolso dele e estava enrolado numa liga e depois eu fui contar esse dinheiro, depois, ao
final. J: O senhor recorda o valor aproximado, não precisa ser o valor exato?  R: Era
uns dois mil reais, um pouco mais. (...) J: Tá. Só para confirmar, foi apreendido
dentro de um veículo Astra (...) um valor que consta aqui no auto na folha 298
do apenso, de 2.960. O senhor disse que não perquiriu, mas só para confirmar, o
senhor ouviu ele dizendo, falando a respeito da origem desse dinheiro? R: Na
hora que a gente, acho que estava já voltando dentro do... da Van que a gente estava
levando os presos já lá pra Policia Federal, ouvi conversa entre eles parece que ele falou
que teria sido da venda de um veículo, alguma coisa parecida. J: O senhor ouviu essa
menção? R: Dentro do veículo quando já estávamos voltando já para a Polícia Federal. (...)
J: Está certo. Foi encontrado no Posto algum, anotações com números de quatro
algarismos que poderia ser número de placas? R: Sim, foram encontrados, a gente
procurou até da lixeira, a gente procurou em todas a gavetas, tudo que era identificado
como sendo a possível placa de qualquer veiculo, ou qualquer coisa relativa a empresa de
ônibus, cartões, tudo que a gente conseguiu obter que era mais ou menos relativo a isso a
gente apreendeu. (...) R: É pela disposição dos números e normalmente eram quatro
números, alguns não tinham três letras, mas como eram normalmente números e como a
gente estava em busca de provas que fossem levar à placas de veículo, qualquer quatro
números era importante pra investigação, ou três letras e quatro números se tivesse
anotado num papel ou qualquer cartão que tivesse de empresa de ônibus, de empresa de
turismo, qualquer cartão que evidenciasse esse tipo de ligação, foi pedido a nós que nós
arrecadássemos e procurássemos inclusive dentro da lixeira onde a gente acabou
encontrando alguma coisa (...) J: Não tinha como, como, dava para identificar que
eram quatro números, que não eram, de repente quatro, mais quatro do lado
que pudessem ser oito, que pudessem não ser número de placa? R: Não, não. Na
realidade, lógico que se fosse uma seqüência numérica eu acho que eu nem apreenderia
tal papel, porque a gente buscava na realidade um número que fosse identificado como se
fosse uma placa de veículo. Então naqueles papéis, naquela, até naqueles papéis que
foram achados no lixo eram quatro número, poderia ser uma placa de um veículo, tanto
que a gente não tinha placas de veículos a procurar, nós não tínhamos nada que fosse
muito concreto a busca. A gente buscava um número que se fosse em papéis anotados,
que fosse parecido com a placa de um veículo, e foram esses os papéis que a gente
achava, eu pelo menos acreditei que poderiam ser placas de veículos. (...) J: (...) Eram
quatro números ou quatro algarismos? R: Eram quatro algarismos (...) (grifei)

No mesmo sentido declarou a testemunha ANTONIO CARLOS
RUVENAL FARIAS, Inspetor da PRF, que participou do cumprimento do(s)
mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no Posto da PRF em Céu
Azul (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA9):

(...) J: Bom, há, inspetor, o senhor participou do cumprimento dos mandados de
busca a apreensão na OPERAÇÃO TRÂNSITO LIVRE? R: Participei. J: Sim. Hã-hã, em
qual, qual mandado o senhor cumpriu, em que local? R: No posto de Céu Azul. (...) J:
Tá bom. Eu gostaria que o senhor me relatasse como e que foi essa, esse
cumprimento dos mandados de busca e de prisão? (...) R: (...) Bom nós nos
deslocamos com a equipe (...) da Polícia Federal, é ... até o posto de Céu Azul chegamos lá
por volta de seis horas da manhã e lá, os agentes da Polícia Federal estavam com a
documentação em mãos e eles apresentaram ao encarregado do posto, é.... dizendo que
estavam ali para cumprir o mandado de busca e prisão contra dois policiais que estavam
de serviço, e eles adentraram ao posto, fizeram algumas observações e nos ficamos na
parte externa do posto, é... fazendo algumas observações também, depois adentramos ao
posto e ficamos na parte do atendimento, é uma parte do balcão de atendimento ao, ao
usuário e nós ficamos fazendo verificação de documentação, enquanto eles estavam,
adentraram, nas partes, é... na parte interna do posto. J: Hã... o senhor falou então, no
policial Prainha, hã... foi encontrado, pelo que consta no Auto de Apreensão,
hã... R$ 1.570,00 dentro do travesseiro que eles estaria dormindo. O senhor tem
conhecimento disso? R: A infornação me foi passada no momento pelo agente da Polícia
Federal, porque que foi ele que localizou ... J: O senhor não viu... R: Essa importância, eu
nao vi na hora que ele tirou.. J: Hâ-hã. R: Eu estava na parte externa do posto. E depois
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fiquei na parte do balcão observando toda a documentação conforme foi orientado pelo
próprio delegado que estava a cargo da ... J: Hã-hã. Tá. É mais o senhor disse que não
viu quando foi encontrado esse dinheiro no travesseiro... R: Eu vi o dinheiro. J:
Não, não, no travesseiro, eu digo ... R: Não, não, na hora que eles tiraram não. J: Mas
eu lhe pergunto se o senhor ouviu o policial Prainha fazendo alguma declaração
a respeito da origem desse dinheiro? R: Não senhora J: Não. Tã. Há.., foram
encontrados também R$ 1.560,00 amarrados debaixo de uma cama. O senhor
tem conhecimento disso? R Conhecimento por informação também, dos agentes que
localizaram, eles quando voltaram, eles adentraram, quando eles voltaram, eles disseram
q u e localizaram R$ 1.500,00 é... numa... num travesseiro e uma quantia quase que
idêntica embaixo do colchão onde estava deitado um outro policial, eu também não, não
tive lá no momento que eles tiraram o dinheiro. J: O senhor presenciou alguma
declaração por parte dos policiais a respeito desse valor? R: Não, não, não, não J:
Hã-hâ. Hã... foram encontrados além desses valores R$ 100,00, dentro de um
armário e R$ 1.240,00 dentro de uma caixa no alojamento. O senhor
presenciou... R: É, eu não presenciei na hora que eles tiraram, eles também
apresentaram esse dinheiro que eles acharam numa caixa e posteriormente nós abrimos a,
os armários e nessa parte ai eu já entrei com eles e eu me recordo bem que nós abrimos o
armário de um policial que não estava em serviço e lá foi encontrado apenas, é... roupas, é
material de uso, é... e uma arma pertencente a um policial que não estava de serviço
naquele dia no posto.(...) J: Hã-ha. O senhor tem conhecimento até pela sua
profissão, por o senhor ser policial rodoviário, se..., se... se é comum, no
exercício da profissão, policiais receberem dinheiro, serviço de algum título que
policiais, alguma multa que se cobra que  poderia justificar esse valor? R: Não
senhora. J: Com relação aos objetos apreendidos no posto, o senhor recorda de
algum, de, de encontrar (...), papéis com anotações que pudessem identificar
número de placas de veículos? R: Sim, aí recordo sim... J: Sim, é... R. É nessa parte, foi
a parte que eu justamente que eu fiquei, foi na parte de fora, que nós achamos alguns
documentos com placas de, de veículos alguns (...) já rasgados, documentos rasgados
dentro lixo e alguns outros documentos que todos eles foram entregues ao pessoal da
Polícia Federal. (...) R: Apreensão dos documentos e entregamos todos ao pessoal da
Polícia Federal, e... no momento até, eles procuraram saber alguma coisa. " Olha, tem
como vocês identificarem essas placas do carro através do sistema RENAVAN", então foi
entregue a eles todas as documentações, todo material que foi apreendido no posto, ou
seja qualquer tipo anotação que foi solicitado, qualquer anotação, por mínima que ela
fosse, era para ser apreendida e ser entregue ao, ao pessoal agente, ao policial que estava
a frente do cumprimento do mandado. (...) (grifei)

Referida testemunha declarou ter integrado uma outra operação
realizada pela Coordenação Geral de Operações da PRF nesta região fronteiriça,
dias antes da Polícia Federal deflagrar a "Operação Trânsito Livre". Esclareceu
que a operação foi realizada devido a atuação atônica da PRF na região
diante dos comboios de ônibus:

(...) J: Tá. A senhora quer saber se a Polícia Rodoviária tinha conhecimento ou
tinha alguma suspeita de que havia alguma irregularidade no trabalho dos
policiais rodoviários, que mandasse, por isso alguma, alguma participação (?)
MPF: Pode ser. R: Não, eu tive aqui numa missão, quinze dias antes com uma equipe, é nós
viemos da Bahia, me parece com quatorze policiais e policiais de Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e fizemos um trabalho aqui, é... foi a operação, denominada me parece, eu
não sei se foi Clandestino, foi uma operação que foi feita aqui, quinze dias antes dessa
operação, mas nós viemos fazer essa operação sem conhecimento que de que, existia
qualquer tipo de ato praticado por policiais contrário às normas regulamentares, nós
viemos fazer um trabalho, é até porque tinha aquela situação que passou na Rede Globo
de Televisão sobre o problema daqueles ônibus que saiam em comboio que desafiavam a
polícia, então era necessário uma resposta da Polícia Rodoviária à sociedade e os assaltos
que estavam tendo na, na, na Ponte da Amizade, em que a imprensa dizia que a Polícia
Rodoviária estava atônita... J: O senhor responda para mim, por favor. R: Sim
senhora, a Polícia Rodoviária estava, desculpe Excelência, é que Polícia Rodoviária estava
atônica e que não estava participando dessa, dessas ações, então foi determinado pela
Coordenação Geral de Operações, com o aval da direção, essa, essa operação em que
houve alguns, inclusive algumas situações de, de confronto da sociedade, eu não sei nem
se era da sociedade, mas de pessoas que estavam tentando inviabilizar a fiscalização. A
imprensa, local, políticos locais inclusive, tentaram inviabilizar a operação, porque
achavam que a economia da cidade estava sendo abalada pela ação da Polícia Rodoviária,
quinze dias antes, foram dez dias de operações, de operação, uma operação que teve
resultado, é, euresultados altamente positivo saliento, que também participou dessa
operação a Policia Federal, a Receita Federal , foi uma operação conjunta, uma operação
programada em que a sociedade teve uma resposta que atendia seus anseios. Porém eu
ressalto que essa essa operação foi contestada pela imprensa e por políticos locais. J: Tá.
O senhor me disse que esteve aqui nesses quinze dias antes , eu gostaria que o
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senhor me declinassese o senhor teve conhecimento de ilícitos praticados por,
por policiais rodoviários lotados aqui.  R Excelência, não. Porque, até porque se eu
tivesse conhecimento de algum ilícito praticado por qualquer policial eu teria tomado as
medidas que a lei me dá direito. J: Hã-hã MPF: Se a testemunha visualizou os dinheiros
encontrados, conseguiu visualizar os dinheiros encontrados pelos policiais federais no
cumprimento dos mandados? J: A testemunha já respondeu.  R: Eu visualizei o dinheiro,
inclusive contei até, ajudei a contar o dinheiro, mas não vi no momento que eles pegaram.
(...) R: (...) mas normalmente quando se faz uma operação, é bom que se entenda isso,
quando se vai fazer uma operação desse porte, entre três forças, o sigilo é, é primordial
pro sucesso da missão. Ele tem que existir. (...) J: Hâ-hã. Dr. Joel. Tá ok.  ADV: A
testemunha, o inspetor Farias, falou sobre a operação Clandestino que foi realizado dias
antes, gostaria que ele pudesse detalhar no que constitui essa operação? R: Eu falei
anteriormente que essa operação foi pra se, é... inibir a ação das pessoas que estavam
assaltando na ponte e também dando a resposta em razão do desafio que foi imposto por
motoristas de ônibus e sacoleiros contra a fiscalização da Polícia Rodoviária que saiu de
forma,  nas rodovias, né, é... de forma, transitando de forma a Polícia Rodoviária não ter
como parar para fazer a fiscalização de ônibus, (...) a entrada de mercadorias no país, de
estrangeira, a competência da fiscalização é da Receita Federal, é a Receita Federal e a
Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal age nas rodovias para fiscalizar o trânsito,
fiscalizar e atender o disposto no Decreto 1.655 acho que é 1.655 e o Decreto diz que a
Polícia Rodoviária, colaborar, fiscalizar é mercado... o contrabando, descaminhos nas
rodovias e isso em ônibus, agora a entrada dela no país. a fiscalizo... a. competência legal
de fiscalização não é da Polícia Rodoviária. J: Eu gostaria, então que o senhor
explicasse quanto tempo durou a operação, como é que... se, s, se a fiscalização
era foita na rodovia, se eram então abordados ônibus, fiscalizados ônibus? R: É,
ela durou cerca de dez dias, eram abordados ônibus, quando nós detectávamos que eles
estavam com mercadorias, esses ônibus eram conduzidos á Receita Federal escoltados por
viaturas da Polícia Rodoviária e lá os prepostos da Receita Federal faziam a apreensão de
toda mercadoria. ADV: Essa operação, a Polícia Rodoviária dispõe de relatório a respeito de
seu desenrolar? R: Acredito que sim, porque foi uma operação programada pela
Coordenação Geral de Operações e eles apresentaram inclusive, disponibilizaram na
internet o resultado do relatório da operação. ADV: Ele fez referência a, os ônibus que
desafiavam a polícia e até às autoridades de fiscalização, se ele pode informar se, como é
que aconteciam esses, esses desafios, esses, esses conflitos entre esses ônibus e as
autoridades? R: É, eu não trabalho aqui, então nós acompanhávamos pela televisão
justamente, foi quando a Rede Globo fez uma reportagem dos ônibus passando em blocos,
é... não permitindo de forma alguma que um fosse parado e se um preposto da Polícia
Rodoviária parasse um veículo daquele, ele teria que parar obrigatoriamente trinta,
quarenta, cinqüenta ônibus e isso ficaria inviável então, pelo menos foi isso que, se,
apareceu na Rede Globo (...). (grifei)

Foram apreendidos valores em espécie (dinheiro) em poder de alguns
policiais rodoviários federais na ocasião do cumprimento dos mandados de
prisão/busca e apreensão, conforme tabela abaixo (fls. 3219-3220, 17º volume
da Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4; e.02, ANEXO456, p.23-24)2:
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Não se está a afirmar que todos os valores apreendidos em poder dos
PRF's tinham origem ilícita, mas sim que o esquema de obtenção de vantagem
ilícita por PRF's existia. Por esse motivo, a origem dos valores apreendidos
será analisada caso a caso.

No entanto, antes de analisar a responsabilização de cada réu, é
oportuno mencionar que, conforme informado na exordial pelo Ministério Público
Federal (e.02, INIC2, p.135-136), alguns PRF's, flagrados com dinheiro, alegaram
que tais valores correspondiam a pagamento (com cobrança imediata) de multa
decorrente de infração de trânsito praticada por estrangeiros. Contudo, tal
alegação não merece prosperar.

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal/Coordenação Geral de
Operações/Divisão de Multas publicou a Circular nº 051/DMP, em
12/12/2003 (e.02, ANEXO434, p.61 - fl.1070 do Volume VI da Ação Penal nº
2004.70.02.0001364) referente à Instrução de Serviço nº 021/2000/CGO -
Multas a estrangeiros:

1. Segue, anexo, o Oficio nº 3.538/2003-PU/PR, de 26 de novembro de 2003, que trata dos
efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública n° 2000.70.008318-7 movida pelo
Ministério Público da União, rejeitando os procedimentos de cobrança imediata,
determinado pela Instrução de Serviço n° 021/2000/CGO.
2. Sendo assim fica suspensa, temporariamente, a cobrança dos valores referentes aos
autos de Infração lavrados em flagrante. Lembramos, porém, que o veículo licenciado no
exterior ainda está obrigado a quitar os débitos antes de sua saída do país, ou seja,
sempre que possível o agente deve verificar no Sistema Multas 2000, a existência de
multas anteriores. Neste caso o veículo flcará retido até a comprovação do pagamento dos
referidos valores.
3. Importante ressaltar que quando se tratar de autuação a veículo licenciado no exterior
permanece a determinação de se utilizar os Autos de lnfração da Série A e a digitação no
módulo multas a estrangeiros no Sistema Multas 2000 (SERPRO). (grifei)

Como a Operação Trânsito Livre foi deflagrada pela Polícia Federal no
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Paraná em 09/12/20033 (vídeo 5 - anexado no evento 1065, VIDEO8 A VIDEO12)
e, em 26/11/2003, foi publicado o Ofício nº 3.538/2003-PU/PR que aplicou os
efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 2000.70.008318-
7 (que determinou a suspensão da cobrança imediata dos autos de infração de
trânsito lavrados na presença dos motoristas estrangeiros - Instrução de Serviço
nº 021/2000/CGO), observa-se que, quando do cumprimento do(s)
mandado(s) de prisão/busca e apreensão, já havia determinação judicial e
administrativa para o afastamento dos referidos procedimentos de
cobrança imediata de multa.

Nem mesmo alegação de boa-fé poderia prevalecer, uma vez que, se
assim fosse, os valores estariam vinculados aos seus respectivos autos de
infração e acondicionados em local apropriado nas dependências da unidade da
PRF e não embaixo de colchões, dentro de travesseiros ou mesmo no bolso de
PRF's. Ou seja, se os procedimentos corretos tivessem sido adotados, seria fácil
comprovar a origem lícita dos valores.

A 7ª Superintendência do Departamento de PRF, em Curitiba,
informou ainda que (e.02, ANEXO457, p.71-73 - fl.3380-3382 do Volume XVII da
Ação Penal nº 2004.70.02.0001364):

1. O período de vigência das cobranças da multas referentes a veículos estrangeiros nos
postos da Polícia Rodoviária Federal foi de 21 de dezembro de 2000 até 13 de novembro de
2003, quando impossibilitado de pagamento bancário, conforme ofício n° 374/2000, de
ordem do MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Cível Federal de Curitiba;                           
(...)                                                                                                                                               
4. Não foram apreendidos ônibus nas datas de 13 de setembro e 02 de dezembro de 2003
pela Polícia Rodoviária Federal, sendo os ônibus:                                                                     
a. AHM-2891 - Empresa Pluma, dia 13/09/2003 encaminhado a Polícia Federal e
posteriormente a Delegacia da Receita Federal pela equipe da PRF;                                       
  b. AFA-3489 - dia 02/12/2003 às 16:50 horas abordado pela equipe da Receita Federal de
Foz do Iguaçu e encaminhado àquela Delegacia por equipe da PRF;
c. LXP-0229 - Pertur Agência de Turismo, 02/12/2003 às 18:40 horas encaminhado a
Delegacia da Receita Federal por equipe da PRF. (grifei)

Portanto, a partir de 13/11/2003, cessou de fato a vigência das
cobranças imediatas das multas vinculadas a veículos estrangeiros nos postos
da Polícia Rodoviária Federal.

Não bastasse isso, com base no documento emitido pela
Superintendência da PRF, no período de 13/09/2003 a 02/12/2003, houve
registro de encaminhamento pela PRF à Receita Federal de apenas dois
ônibus 4, um em 13/09/2003 (placa AHM 2891) e outro em 02/12/2003 (placa
LXP 0229). Ou seja, houve um lapso temporal significativo sem demonstração
da contribuição da PRF no combate ao contrabando e descaminho nesta região
de Foz do Iguaçu, reforçando as conclusões do relatório policial.

Também merece destaque a competência da Polícia Rodoviária
Federal, definida pelo Decreto n. 1.655, de 3 de outubro de 1995:

Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental
do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete:                                       
  I - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a
segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o
patrimônio da União e o de terceiros;                                                                                         
                        II - exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e
fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o
trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;       
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                                      III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito
e os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de veículos,
objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;                                               
                                                  IV - executar serviços de prevenção, atendimento de
acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias federais;                                                       
                                                                V - realizar perícias, levantamentos de locais
boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros
procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos
acidentes de trânsito;                                                              VI - credenciar os serviços de
escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de
veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;                            VII - assegurar a livre
circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de
medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao
direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não
autorizadas;                                                                                            VIII - executar
medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos do Presidente da
República, Ministros de Estado, Chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras
autoridades, quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente;                  IX -
efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias federais, adotando as
providências cabíveis contidas na Lei n° 8.069 de 13 junho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente);                                                                                                         
                X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os
costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e
bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais
crimes previstos em leis.

Pelo exposto na legislação, não compete à Polícia Rodoviária Federal
promover a apreensão de ônibus utilizados para o transporte de produtos
contrabandeados/descaminhados ou entorpecentes e drogas afins. Todavia, à
época dos fatos, já competia ao referido órgão "colaborar e atuar na prevenção
e repressão aos crimes de contrabando, descaminho e demais crimes previstos
em lei" (inciso X do artigo 1º do Decreto 1.655/95).

Nesse sentido, a PRF tinha e tem a obrigação de fiscalizar veículos,
incluindo ônibus no âmbito das rodovias federais e, após constatação de
qualquer irregularidade penal/fiscal/aduaneira, encaminhá-los ao órgão
competente (Receita Federal ou Polícia Federal) para, se for o caso, lavratura
do respectivo auto de infração com apreensão do veículo e mercadorias. 

O MM. Juiz Federal Rony Ferreira da 2ª Vara Federal da Subseção de
Foz do Iguaçu apresentou um breve contexto regional e histórico de como era
esta região fronteiriça antes de 2005 (Autos nº 2005.70.02.007618-6 - decisão
judicial proferida em 23/11/2005):

"Do contexto regional                                                                                                 
              Ciudad del Este/PY, que está entre os cinco maiores centros comerciais do
mundo, tornou-se um dos maiores destinos do denominado turismo de compras, pois os
atrativos preços praticados no país vizinho levam milhares de brasileiros, todos os dias e
dos mais distantes lugares, àquele comércio.                                                                           
                                Segundo dados da Receita Federal, ingressam por Foz do Iguaçu cerca
de US$ 100 (cem) milhões de dólares por mês em mercadorias descaminhadas e
contrabandeadas.                    Esse volume, por certo, em nada faz lembrar a velha figura
do "sacoleiro", que toda semana ia ao Paraguai adquirir mercadorias para revendê-las a
amigos, vizinhos, conhecidos etc.    Pelas características das apreensões atualmente feitas
pelos órgãos federais de repressão (com destaque ao incansável trabalho da Receita
Federal e Polícia Federal), vê-se com total segurança que o perfil do delito de
contrabando/descaminho assumiu nova feição. Não que a figura do "sacoleiro" tenha
desaparecido, mas sem nenhuma dúvida ele pouco representa na cifra citada
anteriormente.                                                                                                      O que se vê,
em meio aos milhares de turistas que circulam na região da tríplice fronteira, é a marca do
crime organizado atuando no segmento de contrabando/descaminho, com ênfase a
cigarros e produtos de informática, sem falar, entre outros, no contrabando de armas,
tráfico de entorpecentes, de animais etc.                                                                                 
  Essa bilionária indústria, para dar consecução ao transporte de suas mercadorias, tem
preferido utilizar ônibus sob o regime de fretamento a caminhões. A razão é simples. Em
meio aos ônibus dos verdadeiros turistas, os ônibus utilizados indevidamente permitem dar
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ao transporte de mercadorias uma aparência de transporte de passageiros.                         
  Para se ter uma idéia, chega(vam) mensalmente a Foz do Iguaçu cerca de 3.500 (três mil
e quinhentos) ônibus fretados. Muitos desses ônibus, não se podendo obviamente
generalizar, na verdade são o meio de transporte utilizado pelo crime organizado para
distribuir os produtos ilícitos adquiridos no Paraguai.                                                               
                  Não raro, centenas deles atravessam o país com meia dúzia ou mesmo nenhum
passageiro, num claro e franco sinal que a atividade econômica não está voltada ao
transporte de passageiros, mas sim ao de mercadorias.                                                           
                        Com isso, tais ônibus - de turismo - só têm o nome."

No ano de 2005, foi realizada a "Operação Comboio Nacional" que
retirou de circulação mais de 300 ônibus que estavam sendo utilizados para o
contrabando e descaminho. 

Para retratar como funcionou o esquema de contrabando e
descaminho de mercadorias nesta região de Foz do Iguaçu no período de 1995
a 2005, a Receita Federal produziu um curta-metragem, denominado "Comboio
Nacional"5. 

A "Operação Trânsito Livre" foi deflagrada (09/12/2003) quando ainda
era forte a presença dos comboios de ônibus nesta região fronteiriça (que se
formavam principalmente às quartas-feiras e sábados ).

Naquela época, diversos órgãos de repressão (Receita Federal, Polícia
Federal e Polícia Rodoviária Federal) tentaram se organizar para reprimir a
prática de crimes (tráfico internacional de armas e drogas, contrabando e
descaminho) e infrações aduaneiras. Entretanto, a falta de efetivo e de estrutura
adequada prejudicou, e muito, a execução dos planejamentos de combate.

Do outro lado, os "compristas" também se organizaram, todavia, com
o intuito de evitar a fiscalização.

Foi nesse contexto que surgiu a figura dos "BATEDORES", indivíduos
que começaram realizando monitoramento dos Postos da PRF, Receita Federal e
Polícia Federal, com o objetivo de garantir que os ônibus de seus clientes não
fossem fiscalizados. Em contrapartida, recebiam uma quantia em dinheiro
de guias/compristas pelo repasse dessas informações (exemplifico, informações
sobre operações e fiscalizações). 

Após, com o aumento das fiscalizações policiais, alguns "batedores"
começaram a negociar com PRF's a fim de garantir a livre passagem dos
referidos ônibus pela BR 277, entre Santa Terezinha de Itaipu e Cascavel. Para
tanto, promoveram o aumento do valor de seus serviços para repasse de parte
do valor aos PRF's envolvidos no esquema.

É importante destacar que alguns guias e compristas também
realizavam o pagamento da propina diretamente aos PRF's, ou seja,
sem intermediador/batedor.

Conclui-se, portanto, que as grandes dificuldades enfrentadas tanto
pelas forças de repressão quanto pelos "compristas" contribuíram para o
surgimento dessa oportunidade de obtenção de vantagem ilícita por parte de
alguns PRF's.

Como se vê, alguns batedores/guias/compristas conseguiram
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estabelecer um vínculo com alguns Policiais Rodoviários Federais da Delegacia
da PRF em Foz do Iguaçu a fim de garantir que determinados ônibus de
compristas (abarrotados de mercadorias ilegais) transitassem livremente pela
BR 277 até Cascavel, sem que fossem submetidos a qualquer fiscalização pela
PRF. Como contrapartida, os batedores se encarregavam de aliciar motoristas
de ônibus e guias de viagem, dos quais recebiam um valor previamente
estabelecido, sendo que parte desse valor era repassado aos Policiais
Rodoviários Federais que participavam do esquema.

Após representação policial, foi instaurado o Procedimento Criminal
Diverso n.º 2002.70.02.006638-6 (e.422, ANEXO2 a ANEXO10), que contém a
autorização e resultados das intercepções telefônicas realizadas pela Polícia
Federal. Na sequência, houve requisição ministerial (Procedimento
Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01 - e.02,
ANEXO482 a ANEXO499) e a investigação resultou na instauração do Inquérito
Policial n.° 2.359/2003 (e.02, ANEXO472 a ANEXO479) e na Ação Penal n.°
2004.70.02.000136-4 (20 volumes e 3 apensos - e.02, ANEXO424 a
ANEXO479), bem como na Ação Civil Pública nº 2008.70.02.005205-5/PR, que
deu origem a presente ação.

Antes mesmo da operação em questão, foi instaurado o Inquérito
Policial PF nº 845/00 (fl.05 e seguintes do Apenso 4 Volume I do PA MPF/FI/PR
1.25.003.000203/2003-01 - e.02, ANEXO487-499) também para apurar esquema
criminoso envolvendo particulares e agentes públicos (Policiais Rodoviários
Federais e Agentes da Receita Federal) na facilitação de passagem de ônibus de
compristas (carregados de mercadorias estrangeiras introduzidas
irregularmente no País) pela BR 277, no trecho da cidade de Medianeira/PR.
Naquele inquérito, já se falava em "comboios" e lançamento de latinhas/garrafas
com dinheiro para pagamento de "informante(s)" que ficava(m) nas
proximidades da pista da BR-277 para repasse de informações aos
compristas/guias/motoristas sobre os atos de repressão ao contrabando e
descaminho.

A filmagem do dia da deflagração da Operação Trânsito Livre
encontra-se anexada no evento 1065 (VÍDEO8-VÍDEO12) e, com base em
imagens extraídas dos vídeos, confirma-se que o método utilizado para repasse
das informações dos veículos "previamente acertados" consistia na entrega de
papéis, com anotação da numeração das placas,  pessoalmente a um dos PRF's
de serviço, envolvidos no esquema. Nesta ocasião também era realizado o
pagamento ('acerto"). Logo após a passagem dos ônibus, esses PRF's rasgavam
os papéis, conforme imagens abaixo (e.1065, VIDEO12, tempo 21min14s):
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Assim, como as equipes da PRF eram compostas pelo número de 3 a
5 integrantes (testemunha Guiovar Guinter Scheres - e.1865 e escala de serviço
- e.02, anexo473),  não é crível aceitar que, havendo a prática de ilícito por um
dos integrantes de forma reiterada, os demais não tivessem conhecimento.

Conforme se verá no decorrer desta sentença, há prova robusta de
que os "batedores" frequentavam os postos da PRF não apenas para irem ao
banheiro ou beberem água, mas principalmente para conversarem com os PRF's
para troca de informações sobre a situação da rodovia e para negociação da
passagem dos ônibus de seus clientes pelos Postos da PRF de STI e Céu Azul,
tendo em vista que os PRF's não estavam mais atendendo ligações telefônicas
para tratar desses assuntos. Destaco que o trabalho dos "batedores" era
justamente monitorar a BR 277 entre a Ponte Internacional da Amizade até
Cascavel a fim de garantir que os ônibus de seus clientes (carregados com
mercadorias provenientes do Paraguai) não fossem fiscalizados ou apreendidos.

Assim, como o trabalho dos "batedores" era justamente garantir a
continuidade da prática de ilícitos, como contrabando e descaminho, não
haveria motivos para que PRF's, em serviço, mantivessem contato com
aqueles (batedores), a não ser que se beneficiassem com a manutenção desse
tipo de relacionamento de "interesses" (Ou seja, PRF's deixavam de fiscalizar os
ônibus carregados de contrabando e descaminho, ou, quando fiscalizados,
deixavam de encaminhá-los à Receita Federal, mediante o recebimento de
vantagem ilícita), que restou demonstrado que existia.

Logo, não resta dúvida de que existiu o esquema criminoso relatado
na inicial, consistente no pagamento de propina (vantagem ilícita) a Policiais
Rodoviários Federais para que estes não fiscalizassem ou não encaminhassem à
Receita Federal os ônibus que saíam de Foz do Iguaçu abarrotados de
mercadorias ilegais (objeto de contrabando/descaminho/tráfico de armas e
entorpecentes), provenientes do Paraguai.

Também há indícios da participação de policiais civis no esquema
criminoso em questão, conforme revelado na conversa entre Derivaldo e Flávio:

DERIVALDO X FLÁVIO (...)
8/9/2003 06:42:35   (...)
Flávio diz que a civil engatou ele, Derivaldo perguntou se mordeu ele e Flávio diz que
pagou milão (mil reais). (ev. 2 - ANEXO427, fl. 5).

Agora, resta saber quem estava envolvido no esquema para fins de
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responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa.

Passo, então, à análise do mérito propriamente dito.

2.2.2 Da Improbidade Administrativa

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal de 1988 dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §4º - Os
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Em regulamentação ao dispositivo constitucional, a Lei de
Improbidade Administrativa (n. 8.429, de 02 de julho de 1992) dispõe que os
agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a administração direta,
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas
em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela
previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a
propositura da ação correspondente (arts.1º e 17).

São previstas três ordens de atos de improbidade na Lei n. 8.429/92:
a) os que importam em enriquecimento ilícito do agente; b) os que causam
lesão ao patrimônio público; e c) os que atentam contra os princípios da
administração pública.

De acordo com o artigo 9º da Lei em referência, "constitui ato de
improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo,
mandato, função, emprego ou atividade (...)".

A Lei n. 8.429/1992, em seu artigo 10, expressa que "constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no
art. 1º desta lei (...)."

Por sua vez, o artigo 11 do destacado texto legal dispõe que
"constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (...)".

Como se percebe da análise do caput dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei
nº 8.429/92, o rol dos atos de improbidade não é exaustivo (numerus clausus),
mas meramente exemplificativo (numerus apertus).

Ainda, cabe dizer que a imposição de penalidade ao agente ímprobo
independe da existência de prejuízo ao patrimônio público, nos termos do artigo
21 da Lei de Regência, e deve ser pautada pela necessidade, razoabilidade e
proporcionalidade (STJ, RESP 1.019.555-SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
16/6/2009; STJ/AgInt no REsp 1629392/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
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MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017).

A cada uma das espécies foram atribuídas penalidades próprias.
Assim, nos termos do artigo 12 da Lei n. 8.429/82, independentemente das
sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o
responsável por ato de improbidade está sujeito às seguintes cominações:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:                                                                                                                       
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;                                   
              II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 
          III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.                                                                                           
                    IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do
benefício financeiro ou tributário concedido.                                                                             
                Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Como se vê, as penas previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92
podem ser aplicadas de forma cumulativa ou não, de acordo com os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a
extensão do dano e o benefício patrimonial obtido.

As penas de ressarcimento do dano e multa civil devem observar os
parâmetros legais e a extensão do dano causado, levando-se em conta ainda o
atendimento da proteção constitucional à moralidade administrativa,
revestindo-se de caráter punitivo ao agente ímprobo e intimidatório em relação
aos demais agentes quanto à prática de outras infrações.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GERENTE
EXECUTIVO DO INSS. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADOS. ART. 10, I,
VII E XII E ART. 11, I E II DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. - Os sujeitos
ativos dos atos de improbidade administrativa não são somente os servidores públicos
civis, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente público, insculpido
no art. 2º, da Lei n.º 8.429/92, como os empregados de empresa pública como a Caixa
Econômica Federal. - A atuação proba constitui norte para todas as ações praticadas por
agentes públicos, assim consideradas os agentes políticos, os servidores públicos ou
mesmo os particulares em colaboração com o Estado, caracterizando a violação deste
dever subjetivo ato de improbidade, nos termos da Lei 8.429/92. - Caracteriza ato de
improbidade a falha do agente público no dever de guardar, gerir ou utilizar os bens ou
valores recebidos pela Administração Pública, mediante ação praticada contra o interesse
público, em proveito próprio ou mesmo de terceiros. - A Lei de Improbidade Administrativa
serve como instrumento para o combate de todos aqueles atos que maculem a moralidade
e vilipendiem a coisa pública. - A aplicação das penalidades previstas na Lei de
Improbidade Administrativa deve ser pautada pela razoabilidade, pela proporcionalidade
em sentido estrito e necessidade. - As penas previstas no art. 12, I a III, da Lei 8.429/92
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podem ser aplicadas de forma cumulativa ou não, de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano e
o benefício patrimonial obtido. - As penas de restituição do montante amealhado e de
multa civil devem observar os parâmetros legais e a extensão do dano causado, levando-
se em conta ainda o atendimento da proteção constitucional à moralidade administrativa,
revestindo-se de caráter punitivo ao agente ímprobo e intimidatório em relação aos demais
agentes quanto à prática de outras infrações. (TRF4, AC 5002175-89.2013.404.7205,
TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em
29/02/2016)

Todo e qualquer agente público, seja ele agente político ou não, tem
o indeclinável dever de zelar pela observância dos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública - notadamente aqueles explicitados no art. 37,
caput, da CF/88 -, razão pela qual os artigos 2º a 5º da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/92) buscam abranger toda e qualquer pessoa que,
de alguma forma, tenha participado dos atos administrativos sob investigação.
Cito o teor de tais dispositivos:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.                                                       
                          Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade
ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.                                                     
                                   Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.                                       
                                                          Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação
ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento
do dano.                                              Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

Estas são, em síntese, as principais características da legislação
aplicável ao caso concreto.

2.2.3 Da Fixação das Penas

Sobre a aplicação das penas, o exame fica limitado ao alcance do
artigo 12, III, da Lei n. 8.429/92:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo
com a gravidade do fato: (...) III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.(...)

 Nos termos do artigo 121 e seguintes da Lei n. 8.112/1990, "o
servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de
suas atribuições", podendo as sanções cumularem-se (art.125).

Em casos como o narrado nos autos, entendo que a penalidade
aplicada deve guardar estrita observância com o princípio da proporcionalidade,
sobretudo em seu viés de proibição de proteção deficitária (proibição de
insuficiência).

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo. 24.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 38):
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"Segundo a doutrina alemã, para que a conduta estatal observe o princípio da
proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando
que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade [ou necessidade], porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo
outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio
escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade
em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superarem as
desvantagens."

Na hipótese, a cominação fixada deve ser adequada (compatível
com o fim visado pela norma, qual seja, a reprimenda a uma atuação
administrativa desleal), necessária (inexistência de meio menos gravoso para
atingir o objetivo legal, que é a busca do respeito incondicional aos princípios da
boa Administração Pública) e proporcional em sentido estrito, pois apta a
garantir a exemplaridade da punição, na esteira do entendimento do STJ,
consoante ementa que colaciono:

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL EM
PROPAGANDA DO GOVERNO. ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE
HONESTIDADE E LEGALIDADE E ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DOLO OU CULPA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS ÀS HIPÓTESES DO ART. 11 DA LEI
8.429/1992. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DO VALOR GASTO COM A PUBLICIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu ter havido
promoção pessoal dos recorridos em propaganda governamental, mas considerou a
conduta mera irregularidade por ausência de dolo. 2. A conduta dos recorridos amolda-se
aos atos de improbidade censurados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os
princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade, além de
ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que
restringe a publicidade governamental a fins educacionais, informativos e de orientação
social, vedando, de maneira absoluta, a promoção pessoal. 3. De acordo com o
entendimento majoritário da Segunda Turma, a configuração dos atos de improbidade que
atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11) prescinde da comprovação
de dolo. Precedentes: REsp. 915.322/MG (Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/9/2008); REsp.
737.279/PR (Rel. Min. Castro Meira, j. 13/5/2008, DJe 21/5/2008). 4. Embora entenda ser
tecnicamente válida e mais correta a tese acima exposta, no terreno pragmático a
exigência de dolo genérico, direto ou eventual, para o reconhecimento da infração ao art.
11, não trará maiores prejuízos à repressão à imoralidade administrativa. Filio-me,
portanto, aos precedentes da Primeira Turma que afirmam a necessidade de
caracterização do dolo para configurar ofensa ao art. 11. 5. Ainda que se admita a
necessidade de comprovação desse elemento subjetivo, forçoso reconhecer que o art. 11
não exige dolo específico, mas genérico: "vontade de realizar fato descrito na norma
incriminadora". Nessa linha, é desnecessário perquirir a existência de
enriquecimento ilícito do administrador público ou o prejuízo ao Erário. O dolo
está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária aos
deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade
administrativa e da impessoalidade. 6. No caso em tela, a promoção pessoal foi
realizada por ato voluntário, desvirtuando a finalidade estrita da propaganda pública, a
saber, a educação, a informação e a orientação social, o que é suficiente a evidenciar a
imoralidade. Não constitui erro escusável ou irregularidade tolerável olvidar princípio
constitucional da magnitude da impessoalidade e a vedação contida no art. 37, § 1º, da
Constituição da República. 7. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato de
improbidade pela modalidade do art. 11. De toda sorte, houve prejuízo com o dispêndio de
verba pública em propaganda irregular, impondo-se o ressarcimento da municipalidade. 8.
As penas do art. 12 da Lei 8.429/1992 não são necessariamente cumulativas.
Desse fato decorre a imprescindibilidade de fundamentação da escolha das
sanções aplicadas, levando-se em conta fatores como: a reprovabilidade da
conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos
danos causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da
exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos secundários
lesados (saúde, educação, habitação, etc.). Precedentes do STJ. 9. Apesar de estar
configurado ato ímprobo, o acórdão recorrido deixou de analisar, de maneira suficiente, os
fatos relevantes à dosimetria da sanção a ser aplicada. Assim, caberá ao egrégio Tribunal
de origem fixar as penas incidentes concretamente, sem prejuízo da já determinada
obrigação de ressarcimento ao Erário. 10. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp
765.212/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010,
DJe 23/06/2010)" (Negritei).

Como visto, as penas previstas no artigo 12 da Lei n. 8.429/92 não
são cumulativas, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto de acordo com a
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gravidade da conduta e suas consequências.

Não é demais ressaltar que é desnecessário perquirir a existência de
enriquecimento ilícito do administrador público ou o prejuízo ao Erário. O dolo
está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária aos
deveres de honestidade e legalidade e aos princípios da moralidade
administrativa e da impessoalidade.

A aplicação das penalidades previstas no artigo 12 da Lei n.
8.429/1992 exige que o magistrado analise a razoabilidade e a
proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das
penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não 
(Precedente: AgRg no REsp 1242939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011).

Ponderando a natureza e a gravidade das condutas dos réus,
considero que somente devem ser aplicadas as sanções de perda da
função pública e o pagamento de multa civil. Tenho que elas, aplicadas em
conjunto, são adequadas à reprimir as condutas descritas e comprovadas nos
autos desta ação, contribuindo, ainda, para coibir eventuais e futuras condutas
semelhantes perpetradas por agentes públicos contra a Administração Pública.

2.2.3.1 Pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente

A multa civil é instrumento adequado ao desestímulo de condutas
que fragilizam o direito coletivo à probidade administrativa.

Embora a aplicação da multa civil nos atos de improbidade
administrativa represente uma sanção sem previsão constitucional, isso não a
torna ilegítima, conforme ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (Direito
constitucional descomplicado. São Paulo: Método, 2009, p. 861):

Leis podem perfeitamente estabelecer sanções pela prática de atos ilícitos em geral.
Ademais, a enumeração do §4º do art. 37 da Constituição não é taxativa; consiste ela, isso
sim, num rol de consequências mínimas atribuídas à prática de atos de improbidade
administrativa.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem posicionamento firme
quanto à constitucionalidade da imposição de multa civil nos casos de atos de
improbidade, desde que observados os princípios norteadores de sua aplicação:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SIMULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA CIVIL. DOSIMETRIA DAS
SANÇÕES. - Os réus simularam procedimento de licitação, modalidade carta-convite,
evitando que os recursos para a recuperação de prédio incendiado, que já havia sido
reparado, fossem restituídos. - Não se verificou a prescrição, porquanto não decorreram
cinco anos entre a data do fato e a do ajuizamento da ação. - Argúem os réus a
inconstitucionalidade da pena de multa civil. Apontam contrariedade ao art. 37 da
Constituição Federal que prevê, no seu § 4º que os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. - O dispositivo, ao remeter a matéria para
disciplina legal, permitiu ao legislador impor sanções de natureza civil, no intuito
claro de punir o infrator pelo ato ímprobo praticado e o dissuadindo de reiterar o
ilícito. De outro lado, sanções civis é tema reservada a lei, não sendo matéria
constitucional. - A aplicação das penas previstas na Lei nº 8.429/92 rege-se pelo princípio
da proporcionalidade. Com efeito, reza o art.12, parágrafo único, que na fixação das penas
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o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente. (...) (TRF4, AC 2000.71.13.000435-6, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA
HACK DE ALMEIDA, DJ 11/05/2005)

A multa civil, prevista na Lei de Improbidade Administrativa, não tem
natureza indenizatória, mas sim punitiva, devendo ser observado, no
arbitramento do respectivo valor, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, além das circunstâncias fáticas concretas.

A multa civil prevista no artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 é devida
apenas pelo cometimento do ilícito, independente da ocorrência de perda
patrimonial do Estado.

Portanto, a multa civil aplicada aos agente ímprobos tem por
finalidade dissuadir o agente ímprobo a praticar outros atos ilícitos, atingindo
seu patrimônio pessoal. Não tem finalidade de ressarcir o erário, motivo pelo
qual se afasta o caráter indenizatório.

Quanto à sua mensuração, o próprio texto legal impõe que se deve
guardar relação com o valor da remuneração percebida pelo agente:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato: (...) III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Entendo que não há necessidade de estabelecer multa civil
em patamares próximos ao teto legal estabelecido, qual seja até "cem
vezes" o valor da remuneração percebida pelo agente.

Entretanto, percebe-se que o esquema criminoso, que afrontou os
princípios da administração pública, perdurou por um longo espaço de tempo,
conforme já mencionado.

De outro lado, a multa em questão não pode representar
valor irrisório incapaz de desestimular as condutas ímprobas
descortinadas pela denominada Operação Trânsito Livre.

Vale destacar que é dever do servidor público (Lei n. 8.112/90):

Art. 116.  São deveres do servidor:                                                                                             
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;                                                         
II - ser leal às instituições a que servir;                                                                                       
III - observar as normas legais e regulamentares;                                                                     
  IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;                           
    V - atender com presteza:                                                                                                       
    a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo; (...)                                                                                                                               
    VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento
de outra autoridade competente para apuração;   (...)                                                             
        VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;                                                               
    IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; (...)                               
    XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.   
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Nesse sentido, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade,
configurada a participação individual de cada réu no esquema
apresentado nestes autos, tenho que a multa civil poderá ser fixada no
patamar máximo de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente ou valor da renda autodeclarada pelo particular.

No entanto, excepcionalmente, para os réus agentes públicos que,
além de comprovada participação nas atividades ilícitas relatadas, foram
flagrados telefonando ou recebendo, de forma direta, ligação(ões) dos demais
integrantes do esquema espúrio ou agindo como se chefe fosse no controle,
cobrança e recebimento de propinas, tenho que a multa civil poderá ser
majorada e fixada entre 20 (vinte) a 50 (cinquenta) vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente. E, ainda, para os que efetivamente
exerceram a função de chefia poderá ser majorada do mesmo modo entre
20 (vinte) a 50 (cinquenta) vezes o referido valor, pois deveriam levar todas
as irregulares de que tiveram ciência à autoridade superior competente,
servindo de exemplo aos seus subordinados. 

Do mesmo modo, entendo que a multa poderá ser majorada e
fixada entre 20 (vinte) a 50 (cinquenta) vezes o valor da renda
autodeclarada do particular que exercia função de chefia ou controle no
esquema criminoso relatado nos autos.

Nesse norte, a proporcionalidade do valor da multa civil imposta
guardará relação, nos casos dos servidores públicos, com os valores das
respectivas remunerações percebidas pelo exercício dos cargos públicos que
ocupavam à época dos fatos.

No tocante aos demais réus (não agentes públicos) será calculada
com base na renda autodeclarada por ocasião de seus
interrogatórios/depoimentos perante o Juízo Criminal ou Boletim de Vida
Pregressa e, não havendo indicativo desta, com base no salário mínimo ou,
sendo este insignificante para apuração do justo valor a ser considerado, deverá
ser considerada uma projeção de qual seria a renda média auferida pelo
réu, com base nas condutas por ele praticadas.

Após melhor compreensão dos fatos e análise da participação de
cada réu, este Juízo viu a necessidade de majorar o patamar mínimo e máximo
da multa em relação ao que havia sido estabelecido no Processo n. 5006137-
45.2016.4.04.7002, por se revelado insuficiente, desproporcional e
desarrazoado para atender o caráter punitivo da sanção..

Nos termos do art.398 do Código Civil, nas obrigações provenientes
de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que a data da prática do
ato e, da Súmula 54/STJ, "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a
partir da data do efetivo prejuízo". Nesse sentido: REsp 1645642/MS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
19/04/2017; REsp 1336977/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA), julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013).

Assim, o valor será atualizado monetariamente pelo INPC, desde o
evento danoso (deflagração da operação - 09/12/2003). O valor sofrerá a
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incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, tendo por termo
inicial o trânsito em julgado da presente data.

2.2.3.2. Perda da Função Pública

Nos termos do artigo 4º da Lei n.8.429/1992, que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos em casos de improbidade
administrativa,  "os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são
afetos".

Segundo o artigo 11 do mesmo diploma legal, são os atos de
improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, dentre
outros:

Art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar
ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício; (...)

Conforme já demonstrado, policiais rodoviários federais, no exercício
de função pública, utilizando-se da discricionariedade do instituto de fiscalização
por amostragem e, mediante o recebimento de vantagem pecuniária, omitiam-
se, de forma voluntária e consciente, de fiscalizar ônibus utilizados por
"compristas" (que adquirem produtos no Paraguai) cujas placas lhes eram
previamente repassadas pelos réus intermediadores/batedores ou guias

A conduta dos réus rompeu com a relação de confiança necessária
entre a Administração e os seus servidores, não se afigurando possível que
funções públicas de grande relevância como as exercidas pela Polícia Rodoviária
Federal e Polícia Civil continuem a ser exercidas por quem foi flagrado
praticando condutas atentatórias à legalidade e à moralidade administrativa.

E nem se alegue a ocorrência de bis in idem, dada a independência
das instâncias administrativa, cível e penal. A comunicação entre essas esferas
é admitida apenas na hipótese em que se forma a coisa julgada penal com
negativa de ocorrência de fato ou de autoria (art. 935 do CC). Nesse sentido:

"O tema envolve a relativa independência das instâncias (civil e criminal), não
sendo matéria desconhecida no Direito Brasileiro. De acordo com o sistema
jurídico brasileiro, é possível que de um mesmo fato (aí incluída a conduta
humana) possa decorrer efeitos jurídicos diversos, inclusive em setores
distintos do universo jurídico. Logo, um comportamento pode ser,
simultaneamente, considerado ilícito civil, penal e administrativo, mas também
pode repercutir em apenas uma das instâncias, daí a relativa independência"
(STF, RHC 91110,Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
05.08.2008,DJe-157, p. 22.08.2008)

Não custa lembrar, ademais, que não são equiparadas as
responsabilidades nas esferas civil, penal e administrativa, aduzindo, inclusive, o
artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que as punições impostas por atos de improbidade
administrativa não dependem das sanções penais, civis e administrativas
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passíveis de cominação pelos mesmos fatos.

Portanto, ainda que a pena de demissão tenha sido aplicada na
esfera administrativa e/ou que a perda do cargo tenha sido decretada no Juízo
Criminal, ante a independência das instâncias, é perfeitamente cabível a
aplicação da pena de perda do cargo também na esfera cível, sem que a
mencionada punição importe em bis in idem.

Assim, comprovada a prática do ato de improbidade nos moldes
delineados na exordial, a cominação da perda da função pública, nos termos do
artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/1992, é medida que se impõe.

2.2.3.3 Proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário

A sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, a meu ver, revela-se apropriada
para sancionar pessoas físicas ou jurídicas que praticaram atos de improbidade
administrativa que revelem uma relação de pertinência, por exemplo, com
participação de concorrências, licitações ou contratos firmados com o Poder
Público.

As limitações que os direitos fundamentais sofrem são restritas, ou
seja, não é permitido limitar esses direitos além do estritamente necessário. Já
que esses direitos não são absolutos, é imprescindível que se saiba até onde se
pode limitá-los, a fim de que se evite seu completo desvirtuamento ou até
mesmo sua anulação.

Nesse sentido, já decidiu a 4ª Turma do Tribunal Regional da 4ª
Região, buscando evitar restrições desnecessárias ou desmedidas do poder
punitivo estatal:

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS.
EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS DESCAMINHADAS. INFRAÇÃO
AO ART. 9, V E X, DA LEI N. 8.429/92. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTERESSE PROCESSUAL E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
DA LEI N. 8.429/92. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SANÇÕES APLICÁVEIS.
PROPORCIONALIDADE. (...) 11. O princípio da razoabilidade, entendido também como
princípio da proibição de excesso, impõe a observância de adequação dos meios às
finalidades pretendidas pela lei, o que tem por escopo evitar atuações desnecessárias ou
desmedidas do poder punitivo estatal. A sanção deve ser idônea para o fim pretendido pela
lei, reprimindo e prevenindo a prática de atos de improbidade por agentes públicos,
critérios que, no caso dos autos, não tornam recomendável a aplicação das sanções de
suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (...) (TRF4, AC 2003.70.02.010312-0, QUARTA
TURMA, Relator VALDEMAR CAPELETTI, D.E. 18/05/2009)

Entendo que não se afigura justificável, no caso dos autos, a
aplicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Considero que, para fins de
aplicação desta sanção específica, deve haver uma relação de pertinência ou
nexo de causalidade entre a natureza do ilícito praticado e a sanção
decorrente, que inexiste no caso dos autos.
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Logo, eventual violação da confiança que levasse a Administração
Pública a contratar com o agente, pessoa física ou jurídica, seria o fundamento
lógico para a aplicação da sanção em comento, que tem como consequência
mais significativa a perda temporária da capacidade de contratar com o Poder
Público ou dele receber benefícios ou incentivos, situação essa que não se
coaduna com a dos autos.

Assim, no caso dos autos, incorre a necessária relação de pertinência
entre a natureza do ilícito praticado pelos réus e a sanção que se busca aplicar,
tampouco há relação entre o motivo e a consequência proposta, razão pela
qual afasto a pretendida sanção de proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

2.2.3.4. Suspensão dos direitos políticos

A suspensão dos direito políticos de três a cinco anos está elencada
no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa como uma das
sanções possível de ser imposta ao agente público ímprobo. Contudo, a
aplicação de tal sanção não deve ocorrer de forma indiscriminada.

Deve haver uma relação de pertinência entre a natureza do ilícito
praticado e a aplicação das sanções. À luz do princípio da proporcionalidade, a
sanção aplicada, em matéria de improbidade administrativa, deve ser idônea ao
fim de coibir/reprimir condutas atentatórias à moralidade administrativa, o que
significa que deve haver um nexo de causalidade apto a demonstrar a sua
efetiva adequação e necessidade.

Nesse aspecto, a pena de suspensão dos direitos políticos é a sanção
mais drástica prevista no artigo 12 da Lei 8.429/92, porquanto impõe limitação a
direito fundamental, só devendo ser aplicada quando a gravidade da conduta
permitir, guardado o nexo de causalidade, a adequação e necessidade, que não
é o caso. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS.
CONCURSO DE AGENTES. EXTENSÃO AO VICE-PREFEITO DA SANÇÃO POLÍTICA APLICADA
AO PREFEITO. AUSÊNCIA DE PROVEITO PATRIMONIAL E DANO AO ERÁRIO. REVISÃO DAS
PENAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O tratamento da matéria em relação ao recorrido decorre de não
se enquadrar na situação particular em que se encontra o Prefeito - sobre o que tratou o
acórdão recorrido, o que não caracteriza omissão a ser sanada na via dos aclaratórios. 2. A
jurisprudência desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos
políticos nas condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das
penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser
considerada a gravidade do caso, e não a das funções do acusado. 3. Ressaltam as
instâncias ordinárias que o principal beneficiário do acordo foi o Prefeito, que teria utilizado
o valor do dinheiro para saldar dívida com terceiro - a quem foram endossados os cheques
em virtude de acordo prévio com o credor originário -, limitando-se o recorrido à
intermediação do negócio. 4. Ausente dano à Fazenda Municipal, bem como demonstrada
a ausência de proveito patrimonial obtido pelo agente, verifica-se a razoabilidade no uso
dos critérios para graduar a dosimetria da pena na espécie, inviabilizando a revisão da
pena ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (REsp 1228749/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 29/04/2014)

Digna de consideração é a lição de Adriane Battisti (in Curso Modular
de Direito Administrativo. Paulo Afonso Brum Vaz; Ricardo Teixeira do Valle
Pereira; Romeu Bacellar Filho (organizadores) - Florianópolis: Conceito Editorial,
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2009), que literaliza:

"(...) No tocante à suspensão dos direitos políticos , trata-se de sanção severa, que
deve ser aplicada para casos graves, em que a conduta ímproba esteja relacionada ao
exercício de poder no âmbito político. Deve haver um mínimo de ligação entre a conduta
indevida e os direitos políticos - como por exemplo, desvio de verbas públicas por prefeito,
que a elas teve acesso em virtude de eleição -, sob pena de restar desarrazoada a sanção
imposta.                    Com efeito, na tarefa de aplicação das sanções relacionadas aos atos
de improbidade administrativa, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vêm
sendo amplamente utilizados pela jurisprudência pátria. Doutrinariamente, fala-se em
princípio tridimensional da proporcionalidade, no qual está contida a regra de proibição
do excesso, considerados os vértices da adequação, necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito. (...)"

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio da 4ª Turma, no
mesmo sentido, já se manifestou acerca do princípio da proibição do excesso:

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS DESCAMINHADAS. INFRAÇÃO
AO ART. 9, V E X, DA LEI N. 8.429/92. COMPROVAÇÃO. SANÇÕES APLICÁVEIS.
PROPORCIONALIDADE. (...) 5. O princípio da razoabilidade, entendido também como
princípio da proibição de excesso, impõe a observância de adequação dos meios às
finalidades pretendidas pela lei, o que tem por escopo evitar atuações desnecessárias ou
desmedidas do poder punitivo estatal. A sanção deve ser idônea para o fim pretendido pela
lei, reprimindo e prevenindo a prática de atos de improbidade por agentes públicos,
critérios que, no caso dos autos, não tornam recomendável a aplicação das sanções de
suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 6. Apelo parcialmente provido. (TRF4, AC
2004.70.02.000372-5, QUARTA TURMA, Relator VALDEMAR CAPELETTI, D.E. 21/09/2009)

Assim, considerando que as condutas ímprobas praticadas não se
deram no exercício ou com a utilização de poder político, rigorosamente,
entendo que não deve incidir as penas de suspensão dos direitos
políticos para os réus da presente ação civil de improbidade administrativa.

Portanto, o caso dos autos não se coaduna com a aplicação da pena
de suspensão dos direitos políticos para os réus.

2.2.3.5 Penas de caráter pessoal

A morte superveniente do agente repercute no julgamento perante
este Juízo, em virtude do caráter personalíssimo das penas descritas na lei
específica.

Nesse passo, segundo a regra da intranscendência das sanções, não
podem as penalidades e as restrições de ordem jurídica superar a dimensão
estritamente pessoal do infrator, sob pena de violação desse preceito
normativo, consoante entendimento já consolidado no STJ (AgRg no REsp
1.087.465-SC, Segunda Turma, DJe 16/9/2009) e no STF (ACO 1.631-GO AgR,
Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2015; e ACO-MA 1.848 AgR, Tribunal Pleno, DJe
6/2/2015).

A esse respeito, dispõe o artigo 5º, XLV, da Constituição Federal de
1988:

Art.5º (...) XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

Ainda, nos termos do artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa:
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Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer
ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

Como se vê, o óbito do infrator impõe o afastamento das sanções de
cunho personalíssimo, cabendo aos sucessores apenas a
responsabilização pelo ressarcimento de eventual dano causado ou
enriquecimento ilícito comprovado até o limite do valor da herança.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -  FALECIMENTO
DO RÉU (EX-PREFEITO) NO DECORRER DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA E
DEMAIS HERDEIROS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - ARTS. 1055
E SEGUINTES DO CPC - ART. 535 DO CPC.  (...)  2. A questão federal principal consiste em
saber se é possível a habilitação dos herdeiros de réu, falecido no curso da ação civil
pública, de improbidade movida pelo Ministério Público, exclusivamente para fins de se
prosseguir na pretensão de ressarcimento ao erário. 3. Ao requerer a habilitação, não
pretendeu o órgão ministerial imputar aos requerentes crimes de responsabilidade ou atos
de improbidade administrativa, porquanto personalíssima é a ação intentada. 4. Estão os
herdeiros legitimados a figurar no pólo passivo da demanda, exclusivamente para o
prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário (art. 8°, Lei 8.429/1992). Recurso
especial improvido. (STJ, RESP 200500407700, Rel. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ
DATA:19/11/2007, p. 218). (gn)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  FALECIMENTO DO RÉU (EX-
PREFEITO). LEGITIMIDADE PASSIVA DO  ESPÓLIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. (...) II -
Havendo indícios de que o réu (ex-prefeito) teria praticado e/ou se beneficiado com os
alegados atos ímprobos, e ocorrendo o seu óbito, há de se reconhecer a legitimidade
passiva do espólio, requerida pelo Ministério Público, exclusivamente para fins de se
prosseguir na pretensão de ressarcimento do suposto dano causado ao erário (art. 8º da
Lei 8.429/92). III - Nego provimento ao agravo de instrumento. (TRF1, AG
200801000126564, Desembargador Federal Cândido Ribeiro, Terceira Turma, DJF1 DATA:
20/03/2009, p. 185).
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO.  FALECIMENTO
DO RÉU (EX-PREFEITO) NO DECORRER DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS .
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, IV, CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA.  1. Tratando-se
de ação de improbidade, em que as penas descritas na lei são de caráter pessoal, salvo a
de ressarcimento ao erário, o falecimento do demandado enseja perda superveniente do
interesse processual por falta de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional,
quando entre os pedidos não haja o de reparação de danos.  2. "Estão os herdeiros
legitimados a figurar no pólo passivo da demanda, exclusivamente para o prosseguimento
da pretensão de ressarcimento ao erário" (art.8°, Lei 8.429/1992). (REsp 732777,
MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2007).  3. "A reparação do
dano, de que trata o art. 8º da Lei 8.429/92, é transmissível aos sucessores do agente que
praticou quaisquer das condutas qualificadas como improbidade administrativa, nos limites
do patrimônio transferido." (AC 1998.01.00.016268-0/DF, DESEMBARGADOR FEDERAL
FAGUNDES DE DEUS, JUÍZA VERA CARLA CRUZ (CONV.), QUARTA TURMA, DJ p.183 de
06/03/2003). 4. Não havendo na exordial pedido de ressarcimento ao erário, não há
possibilidade de habilitação dos herdeiros do requerido falecido nas ações de improbidade
administrativa, devendo, assim, ser extinto o processo sem resolução de mérito, com base
no art. 267, IV, do Código de Processo Civil. 5. Processo extinto sem resolução de mérito.
Apelação julgada prejudicada. (TRF1, AC 200237000002869, Rel. Evaldo de Oliveira
Fernandes, Terceira Turma, DJF1 DATA: 08/04/2011, p.150). (g.n.)

Assim, em relação às penas de caráter pessoal, o falecimento do
réu enseja perda superveniente do interesse processual por falta de
utilidade e necessidade do provimento jurisdicional (art.485,VI c/c  IX,
CPC), uma vez que são intransmissíveis aos sucessores, ressalvada a
responsabilização pelo ressarcimento de eventual dano causado ou
enriquecimento ilícito comprovado, nos termos da fundamentação
supramencionada.

Por esse motivo, havendo comunicação e comprovação do
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falecimento de algum dos réus, ocorrerá a perda superveniente do objeto no
tocante ao cumprimento de sentença vinculado às penalidades de caráter
personalíssimo (perda da função pública e pena de multa).

Não se tratando de hipótese de ressarcimento ao Erário, o
cumprimento de sentença deverá ser extinto em face do réu falecido.

2.2.4 Das imputações atribuídas aos réus

Aos réus foram imputadas as práticas das condutas descritas no
artigo 9º, V e X; artigo 10, caput e XII; e artigo 11, caput e I, II e III, da Lei nº
8.429/92:

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito     
        Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente: (...)                                                                                                               
          V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para
tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal
vantagem; (...)              X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
(...)                                          Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário                  
      Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente: (...)                                                                                                     
          XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;(...)   
            Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública                                                                                                           
  Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:                                   
    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto,
na regra de competência;                                                                                                           
      II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;                                       
        III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que
deva permanecer em segredo;

Todavia, a parte autora requereu a aplicação das sanções previstas
no artigo 12, I, II e III, da Lei 8.429/92 de forma subsidiária, salvo na hipótese da
aplicação da multa civil, em relação à qual solicitou a fixação com base no
parâmetro previsto no inciso III do artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992, em virtude
da dificuldade de quantificar os valores acrescidos indevidamente ao patrimônio
do(s) réu(s) e o ressarcimento pelos danos causados ao Erário.

Passo, então, à análise da responsabilização de cada réu.

Importante destacar que este juízo admitiu a utilização de prova
emprestada dos processos criminais, como interrogatório dos réus e prova
testemunhal de acusação e defesa.

2.2.4.1 ADOLFO CANDIDO WENCESLAU (PRF ADOLFO)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Adolfo
Cândido Wenceslau encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
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1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Adolfo Cândido
Wenceslau a prática dos seguintes fatos:

PRF ADOLFO - sem apelido - telefone (45) 9976-6903                                                             -
O PRF ADOLFO ABORDOU O ONIBUS E EXIGIU R$ 500,00, CASO CONTRÁRIO IRIA PRENDER
O COLETIVO DA EMPRESA JS DE GOIÂNIA. VEJA-SE O DIÁLOGO ENTRE O BATEDOR
DERIVALDO E GUIA MÁRCIO ACERCA DO ACERTO: MÁRCIO DIZ QUE ESTÁ NO
"MOSQUITEIRO" (MODO COMO CHAMAM O POSTO DA PRF). CITA O NOME DO PRF ADOLFO.
FOI PARADO PORQUE NÃO ESTAVA NA LISTA QUER PRENDER O ÔNIBUS OU QUER
"QUINHENTOS CONTO". DERIVALDO PERGUNTA ONDE ELE ESTÁ E MÁRCIO CONFIRMA QUE
ESTÁ NO MOSQUITEIRO. DERIVALDO PERGUNTA SE ELE ESTÁ CHEGANDO E ELE RESPONDE
QUE SIM. DERIVALDO DIZ QUE É PARA FALAR QUE TRABALHA COM ELE E PERGUNTA SE É O
ADOLFO. MÁRCIO RESPONDE QUE É O ADOLFO E O PIT BULL (AMBOS PRF'S). DERIVALDO
FALA QUE É PARA DIZER PARA ELES QUE MÁRCIO SÓ SAI CONVERSADO COM FULANO DE
TAL, É PARA PEDIR UMA FORÇA, PEDIR PARA SER LIBERADO. QUALQUER COISA PEDE PARA
LIGAREM PARA ELE (FL 25 DA DENÚNCIA)                                                                                 
      - O TELEFONE DA EMPRESA SIDERATUR TURISMO COMENTA O "ACHAQUE" PRATICADOS
PELOS PRF'S ADOLFO E PIT BULL (FL. 26 DA DENÚNCIA).                  - OS BATEDORES
DERIVALDO E CAREQUINHA DIZEM QUE TIVERAM DE PAGAR AO PRF VILMAR A QUANTIA DE
DOIS MIL REAIS PELO ACERTO DO ÔNIBUS PLACAS KCZ-8019, NA NOITE DO DIA 29/10/2003
(FL. 28). NO MESMO PLANTÃO ESTAVA A PRF LÍGIA, ALÉM DOS PRFS ADOLFO E GUIDUGLI. 
  

O réu apresentou defesa prévia (e.02, PET55), mas deixou de
apresentar contestação. Posteriormente, requereu produção de prova
testemunhal (e.178, 413, 696, 890, 910 e 2092). Encerrada a fase de instrução
(ev.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2414), defendendo que o MPF
não logrou êxito em demonstrar sua participação/culpa nos fatos narrados.

No Processo Administrativo nº 00190.020373/2008-72 (e.489,
RELT34-35), a comissão concluiu pela responsabilização de ADOLFO CÂNDIDO
VENCESLAU (e.489, RELT35, p.87).

Não foi localizado valor em espécie na posse do réu quando do
cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000141-8/ 0000141-
74.2004.7002/PR - e.899, INF8, p.40-44), foi declarada nula a denúncia em
relação ao fato ocorrido no dia 12/09/2003 ("a) realização de acertos com
Derivaldo no dia 12 de setembro de 2003"); quanto ao fato ocorrido em
15/09/2003, o réu foi absolvido, com fundamento no artigo 386, III, CPP, por
denúncia sem narrativa do fato criminoso com todas as suas circunstâncias ("b)
realização de acertos no dia 15 de setembro de 2003"); e do dia 12/09/2003,
com base no artigo 386, VII, CPP, por falta de provas ("c) exigência de R$
3.000,00 (três mil reais) para liberar a passagem de um ônibus no dia 12 de
setembro de 2003"). Em sede de apelação, foi alterada a fundamentação da
absolvição do fato ocorrido no dia 15/09/2003, nos termos do artigo 386, VII,
CPP. O interrogatório criminal encontra-se anexado no evento 510
(AUTO_QUALIFIC42).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria nas questões relacionadas ao réu, passo, então, à análise das
imputações atribuídas a ele neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF ADOLFO estava de serviço no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu  no dia 11/09/2003, das 08h00min até o
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dia seguinte no mesmo horário; da mesma forma, no dia 15/09/2003 (fls.185 e
188 do IPL nº 2359/03 - e.02, ANEXO473, p.74), sendo que, em ambas as
escalas, figurou como "auxiliar" de equipe. Nessas duas escalas o PRF SERRANO
figurou como supervisor dos postos,  o PRF TRIPODE como encarregado de
equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu, o PRF ZWIEREWICZ (Apelido "Pit
Bull") na função de motorista e o PRF PRAINHA também na função de auxiliar.
Para o mesmo período figurou como encarregado de equipe do Posto de Céu
Azul o PRF ANGONESE.

O PRF ADOLFO foi citado em ligações realizadas no dia 12/09/2003,
à s 06h39min (Derivaldo X Márcio JS) e às 09h31min (Derivaldo X Zé), e
d i a 15/09/2003, às 21h39min (Derivaldo X Boi - Caso Brasília), como
integrante do esquema criminoso para facilitação de passagem de ônibus pela
BR 277 com mercadorias contrabandeadas/descaminhadas, mediante
recebimento de vantagem econômica no exercício de função pública.

A seguir reproduzo transcrições de conversas telefônicas
interceptadas no período de 11 a 16 de setembro de 2003 para melhor
compreensão dos fatos imputados ao réu e sua participação no esquema
criminoso (e.422, ANEXO8, p.71-74 - trechos principais destacados):

DERIVALDO X DAVID (...) 11/9/2003  12:50:17  (...) Derivaldo avisa que está beleza e
David diz que deixou 100 pau para o Derivaldo, David pergunta quem está ali e Derivaldo
avisa que é o Pit bull (PRF Vilmar), aquele meio nojentinho, mas ele só morde 100 e manda
embora. (e.422, ANEXO4, p.179)
DERIVALDO X BOI  (...) 11/9/2003  15:53:31 (...) Derivaldo avisa que o Pitbull está
levando um carro(ônibus) para a Receita, Boi pergunta se o carro está acertado e
Derivaldo diz que não "é peito", o cara dá trintinha (R$ 30,00) ali e foi embora ai ele me
ligou e eu disse "meu irmão ai é contigo" o cara vai bombado de Charuto(cigarro), aí é foda
nê, o cara esperneou  mas ele (Pitbull - PRF Vilmar) está descendo findo para a Receita)
acompanhando o carro. Boi diz que quando é carro da gente é da gente e Derivaldo
concorda que não mexendo com os sagrados, beleza. (e.422, ANEXO4, p.179-180)
DERIVALDO X MNI  (...) 11/9/2003    15:57:05 (...) Derivaldo avisa que o carniça(Pitbull)
acabou de pegar um carro, Carlos entra na conversa e Derivaldo pergunta se ele não quer
acertar porque o carro (ônibus) Floripa do Rio Grande do Sul, o cara(Pit bull) olhou tinha um
pouco de bagagem em cima e levou ele para a Receita para da outra vez ele aprender a
trabalhar. (e.422, ANEXO4, p.180)                                    
DERIVALDO X POLACO  (...) 11/9/2003 16:03:33 (...) Polaco avisa que chegou (Receita) o
Floripa com a Mareia(PRF). (e.422, ANEXO4, p.181)  
DERIVALDO X NAMORADA   (...) 11/9/2003       16:12:49 (...)  Derivaldo avisa que os
carros que estão saindo no escuro e se tiver uma agulha em cima o Pitbull leva para a
Receita, eu liguei para ele (PRF Vilmar) e ele falou que este gaúcho é folgado (David que
foi pego pela receita) vem aqui com 50 pila ou 100 pila e pensa que a gente está
mendigando e levou ele para a receita. (e.422, ANEXO4, p.181-182)
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 16:53:48 (...) MNI pede para quebrar, Derivaldo diz que
não pode quebrar, que jà está lá (posto da PRF) e que senão vai ter que dar outra viagem
para deixar o número (posto PRF) MNI passa então o número da placa BYD 7872. (e.422,
AP_INQ_POL5, p.67-68) 
DERIVALDO X HNI (...) 11/9/2003 17:13:10  (...) Derivaldo fala que quem está ali é o Pit
(PRF VILMAR) e que já levou dois para a Receita, diz que os caras chegaram ali com trintão
ou quarentão (30 ou 40 reais) e ele (PRF VILMAR) ficou brabo e disse que ali não tinha
mendingo não. HNI se mostra preocupado, mas Derivaldo garante que já conversou com
PRF VILMAR e que este mandou ele conversar os bons, HNI pergunta se é acertar antes, e
Derivaldo diz que pelo menos os dele (Derivaldo) sim. (e.422, ANEXO4, p.182)            
(...) 11/9/2003 17:26:56     (...)                                                                                             
 ALVO          INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO                                  4599756190      
4591160182                  4591160182                                                                DIÁLOGO           
                                                                                                                        Derivaldo fala
que Pit Bull (PRF Vilmar) levou o carro dele (Derivaldo), o Zé, de Floripa (Florianópolis) lá
para a Receita, porém o Zé não tinha mandado Derivaldo acertar lá. Derivaldo diz que foi
lá conversar com o PRF Vilmar e este disse que se o Derivaldo tivesse ido lá conversar
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antes era diferente, agora como já foi... (e.422, ANEXO4, p.183)
DERIVALDO (CEL DO BOI) X ROQUE (...)  11/9/2003 18:33:15  (....) Roque (batedor de Céu
Azul) diz que estão todos dentro de casa, não tem ninguém, nada não, nem viatura.
Derivaldo disse que irá passar para o "Boizão" que está chegando aqui. (e.422,
AP_INQ_POL5, p.99 e 132)
DERIVALDO X HNI (...) 11/9/2003 20:13:11 (...)   Derivaldo diz que está 100 %, e que o
Roque (outro batedor) está cuidando lá (em Céu Azul). (e.422, AQ_INQ_POL5, p.98 e 132)
BOI X DERIVALDO  (...) 11/9/2003 21:08:31 (...) BOI diz que está tá no "pai da festa", e
que está saindo, DERIVALDO, pergunta se está "tudo beleza", BOI responde que sim,
DERIVALDO fala para o BOI avisar "os meninos* (PRFs) para esperar na frente, que ele não
quer nem descer. (DERIVALDO está indo deixar o "pagamento dos acertos para a PRF").
(e.422, AP_INQ_POL5, p.67)
DERIVALDO X ALTAIR (...) 11/9/2003    21:34:53 (...)  Altair quer saber se Derivaldo
vendeu sua S10. Derivaldo diz que ainda não, mas está quase vendida para o Trípode da
polícia rodoviária. Diz que inclusive ele (PRF Trípode) deu uma volta nela hoje. Preço de
15.000. (e.422, ANEXO6, p.70)
DERIVALDO X EMERSON (...) 11/9/2003 21:43:06  (...)  Emerson diz que um (ônibus)
inventou de sair agora, Derivaldo fala para ele ir lá (posto PRF) e diz que quem está lá é o
Praia e o Tripa  (PRF Prainha e PRF Tripode), Emerson pergunta sobre o cachorrão (Pit Bull -
PRF Vilmar) e Derivaldo diz que este já foi embora. Derivaldo de novo fala para Emerson ir
lá (posto PRF) e para dizer que ele (Emerson) mandou Derivaldo avisar (acertar no posto) e
este (Derivaldo) esqueceu de avisar. (e.422, ANEXO4, p.195 e ANEXO6, p.71) 
EMERSON X MNI  (...) 11/9/2003 22:20:15  (...)  Emerson pergunta se ela viu quem estava
ali (posto PRF) e MNI diz que não, Emerson diz que era o Pit Bull (PRF Vilmar) e que está
neste momento conversando com ele no posto. (e.422, ANEXO4, p.183, 185) 
DERIVALDO X MÁRCIO (JS) (...) 12/9/2003 06:39:04   (...) Márcio diz que está no
"mosquiteiro" (modo como chamam o posto da PRF). Cita o nome do PRF Adolfo. Foi parado
porque não estava na lista, quer prender o ônibus ou quer "quinhentos conto" Derivaldo
pergunta onde ele está e Márcio confirma que está no mosquiteiro Derivaldo pergunta se
ele está chegando e ele responde que sim Derivaldo diz que é para falar que trabalha com
ele e pergunta se é o Adolfo. Márcio responde que é o Adolfo e o Pit Bull (ambos PRFs).
Derivaldo fala que é para dizer para eles que Márcio só sai conversado com fulano de tal, é
para pedir uma força, pedir para ser liberado. Qualquer coisa pede para ligarem para ele.
(e.422, ANEXO4, p.186; AP_INQ_POL5, p.16; ANEXO6, p.155) 
DERIVALDO X ZÉ (...) 12/9/2003 09:31:37 (...) RESUMO PRFs mencionados: Serrano, Pit
Bull, Castro, Ailton e Adolfo. Dados do Telefone Fixo Sideratur Viagens e Turismo Ltda CNPJ
03.447.0001-43 Rua Padre Cícero, 152 - Centro - Criciuma/SC (...)                               
Derivaldo: O Zé, e aí cara?                                                                                                         
Zé: Chegamo sem nenhuma bala, cara.                                                                                     
  Derivaldo: Mas eu calculo, aquele cara te fez pra te sacanear, aquele filho da puta. Agora
de manha, tá ouvindo, sabe o Márcio de Goiânia, o JS, se acredita que ele tomou três mil
reais na chegada só porque o Márcio não tinha lista de passageiros, MPT (?), não tinha
nada sabe, mas tomou três mil, é um filho .... não dá vontade de empurrar um cara
daquele e denunciar ele no Ministério Público. (refenrindo-se ao episódio acontecido pela
manhã, conforme constatado na ligação interceptada às 06h 39 min, em que um guia
pede auxílio a Derivaldo para que fosse liberado Os PRFs Pit Bull e Adolfo estariam
cobrando certa quantia para isso). (...)                                                                                       
                                              Derivaldo: nóis tivemo de paga tudo os carros ontem ali,
tívemo de pagá adiantado para não pará , porque o resto da equipe não deixa pará daí.
Eu fui, sabe o Serrano (PRF), o Serrano (PRF)  cê conhece né.  
Zé: Eu conheço, ele tava lá na hora que eu passei                                                                   
  Derivaldo: Eu falei pra ele, ele é então, na hora que cê passou eu comentei com ele né,
eu falei que ocê ia pará, conversa e tal. O Serrano (PRF) falou fiquei com dó do cara viu. O
carniça não tava ali naquela hora, tinha saido, tinha ido jantar.
Zé: Pá                                                                                                                                         
Derivaldo: Daí o Serrano (PRF) falou sacaneou. Daí o Serrano falou que o Tripode (PRF)
uma vez pegou esse cara e prendeu o ônibus com maconha, não sei o que foi. O Tripode
(PRF) falou para o Pit Bull e Pit Bull  quis levar o seu carro de qualquer jeito. Falou que ia
levá. Aí ele falou não, o cara desceu com trinta pila, vem com mendigagem, com choro pra
cá e tal. Aí eu falei mas vale um pingado do que secá. Que adianta pegá um monte do cara
hoje e caí amanha. Falei pra ele desse jeito. Ele ficou bravo comigo lá. (...)                           
  Derivaldo: Então seus passageiros perderam tudo...                                                               
    Zé: Tudo cara. Tinha gente que só foi busca bonequinha Foi a única viagem que tava
fazendo meio Eu te falei. (...) Zé: Como é que vou começar de novo. É não tem, tá ruim
assim. Eu perdi faz pouco dia. Fui assaltado. Ó bicho eu não aguento mais...                         
  Derivaldo: Eu falei pra ele o cara tá quebrado. Ele falou quebrado'? O carro tá carregado
da cara. Eu falei que carregado, carregado de...
Zé: Ai ele desceu, eu disse cê olha o quanto é que tem de bagageiro, agora olha, fui lá em
Céu Azul e também mostrei. Agora olha de bagageiro o que tem no carro. Agora ceis tem
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que olhar falei pra eles. Nós não pudemo paga por causa daquele filho da puta lá                 
  Derivaldo: Ninguém gosta dele Zé, ninguém gosta daquela carniça
Zé: Diz ele assim: ai, aquele cara tá sujeira com todo mundo, no fim quem tá pagando aqui
também é nóis, porque também nós náo ganhamo e deixamo de ganhar arguma coisinha. 
      Derivaldo: Exato. É verdade memo, se acha que os cara gosta disso, não gosta não,
cara.(...)  Derivaldo: É o Castro (PRF) que tava lá. (...)                                                             
                Zé: Ele mesmo ligou de dentro do ônibus. Ô, o ônibus já tá aqui já, pego.               
                Derivaldo: Mas os carro acertado ele não levava não. Eu falei pro Serrano.
Serrano falou não, os carro que oceis pagou, que ocela deixou as placa aqui, ele
não leva não que ele não é louco. Se ele leva ceís fala que ele já pegou dinheiro
pronto. (...)                          Zé: Mas tá, fazê o que. A sua parte tu fizeste né.                     
                                                  Derivaldo: Pois é, se é acertado ali não tinha problema. Eu
não acreditei na hora que cê falou que ele tá me levando Eu falei que nada,  ele vai fazê só
uma pressão no Zé, e vai toma uns duzentão do Zé. Eu calculei.
 Ze: Não...                                                                                                                                   
Derivaldo: Quando eu vi voceis descendo e a blazer atrás. Quando eu cheguei no Paradão
eu vi o ônibus voltando e a blazer atrás. Eu falei puta que pariu. Ele tava dentro do
ônibus?        Zé: Tava dentro do ônibus ele.                                                                               
                    (...) Zé: Chego dando ordem assim. Aí eu disse cala a boca rapaz. Não fala
muito que cê não tá dentro do que ó seu. Ele ficou até branco.
Derivaldo: Ele?                                                                                                                           
Zé: É. Não fala muito senão cê vai acabar pagando muito caro. Ele ficou até branco do meu
lado, vagabundo.
Derivaldo: Ele é vagabundo.                                                                                                       
Zé: Não tenho culpa, não tenho culpa, não tenho culpa (referindo-se ao que dizia Pit Bull). 
  Tu já pegaste dinheiro meu quantos vezes rapaz.                                                                   
    Derivaldo: Cê falou pra ele?
Zé: Falei na cara dele.                                                                                                                 
Derivaldo: Tinha de ter um gravador, para gravar essa conversas e depois manda para o
Promotor Público. Sabia. Falá cê já cansou de pega dinheiro, nâo pegou? Já. Então, ai fica
gravado.                                                                                                                                       
Zé: Tem de fazô uma cilada pra ele, tem de fazê pra ele paga igual ao Carioca pagou
(referindo-se ao PRF Aílton, conhecido como Carioca, envolvido e denunciado pelo MPF por
participar do esquema investigado durante a Operação Sucuri).                                         
Derivaldo: Exatamente, exatamente, vai acontecer com esse cara igual aconteceu com o
Carioca.                                                                                                                                       
(...) Zé: O Carioca tem até medo de chega perto do cara.
Derivaldo. O Carioca nem conversa muito com as pessoas
Zé: Não tem até medo.
Derivaldo: É, exato. (...) (e.422, AP_INQ_POL5, p.78-83)
DERIVALDO X IVONEIDE (...) 12/9/2003 11:03:31  (...)  Ivoneide diz que aqui no
Mosqueteiro(Posto PRF) estão entregando um papel para o pessoal dizendo que não pode
mais carregar mercadoria em cima, que eles vão chamar a Receita(Federal) e dar cota zero
Derivaldo diz que não que aqui ele garante e pergunta a ela se ela acerta aqui(paga para
os Policiais Posto PRF) e Ivoneide diz que não, que ela acerta assim: desce e paga no ato.
Derivaldo diz que tranquilo e fala que todo mundo acertou ontem: o Marquinho, a Nilda
mandaram acertar com medo disto e só tem um cara aqui que é xarope é o Pitbull, é um
carniça, geralmente o carro que tem bagagem em cima o guia manda a gente pagar na
frente. O guia vem e passa direto e a gente fica com eles (PRFs). Aí o ônibus passa direto.
Ivoneide pergunta se ele (Derivaldo) catou o dele lá ($) e Derivaldo diz que já catou e já
gastou. (e.422, ANEXO4, p.185)
DERIVALDO X ANDRE (...) 12/9/2003    11:54:10 (...)   Derivaldo avisa que está sujo aqui
embaixo(Posto PRF), Andre diz que pegaram um dele(ônibus)mas liberaram. Derivaldo diz
que falou com a mulher aqui(PRF) e o chefe da equipe e falaram que se mandarem agora
(ônibus)com coisa em cima eu levo para a Receita, o Orlando da Receita avisou para eles
(PRFs) que o primeiro carro que subir com bagagem em cima, até a uma e meia, uma e
meia acaba, depois vai começar das 3 às 5 a operação de novo.  Derivaldo avisa que já
falou com a menina ali(PRF) e ela falou para passar ali uma e cinco ou uma e dez que aí eu
(PRF) já te dou uma posição. Andre diz que vai dar a placa e Derivaldo diz que pega
depois. (e.422, AP_INQ_POL5, p.46-47)
DERIVALDO X JESUS(...) 12/9/2003     12:28:47 (...)   Derivaldo pergunta se o pessoal
veio hoje e Jesus avisa que estão aqui(Foz). Derivaldo avisa que vinha da chácara hoje e os
guardas(PRF) pararam ele para saber quem eram os carros de Brasília que caiu lá em
cima, Derivaldo diz que não estava sabendo e os guardas(PRF) disseram que está a maior
confusão na Superintendência lá em Brasília, porque pegaram os Muambeiros e eles
falaram que pagam 1000 reais a saída de Foz do Iguaçu. Derivaldo pergunta que carros
cairam e Jesus diz que a Bárbara, Barbie caiu semana passada, mas não comentou nada
não, só caiu aquele em Maringá. Londrina Derivaldo diz que vai faiar para eles (PRF) e
Jesus diz para dizer que ela conhece todo mundo ali da Polícia Rodoviária, os inspetores e
conversam com ela e não tem nada disto aqui não(Brasílía) a única coisa só que eles
avisaram era para não deixar vir mercadorias em cima do carro, eu não saio de lá e eles
ligam para mim direto. Derivaldo diz que o cara que veio falar com ele é o inspetor aqui
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agora, é o chefe operacional o cara que veio falar com ele é o chefe de operações
especiais aqui(Foz). Jesus diz que qualquer coisa avisa, está lá direto e os inspetores ficam
aqui na base onde eu carimbo as licenças, brincam e conversam e não tem nada disto
não.  Jesus pede para Derivaldo cuidar do pessoal. (e.422, AP_INQ_POL5, p.50-51).
BOI X LURDINHA  (...) 12/9/2003   14:48:08 (...)   Lurdinha avisa que tudo correu bem
graças a Deus, mas que realmente a droga veio no ônibus dela, foi o motorista dela e na
hora ele fugiu. Lurdinha diz não se pode mais confiar em ninguém. Lurdinha disse que teve
que dar cinco mil lá, Boi pergunta se pegaram a mercadoria, Lurdinha diz que não.
Lurdinha acha que pode ser coisa da Odila, porque dizem que este cara viajava com ela, o
que estava com a droga. (e.422, AP_INQ_POL5, p.122-123).
DERIVALDO X BOI (PIT BULL) (...) 15/9/2003 11:01:36  (...) RESUMO PRF VILMAR é
conhecido por PIT BULL
DIÁLOGO                                                                                                                                   
Derivaldo diz que esteve conversando com o Pit "PRF Vilmar" e este perguntou se teria o
jogo hoje (trabalho com acerto). Derivaldo falou que hoje só teria um "piá" (ônibus) mas
que Boi teria mais. Diz que PRF Vilmar falou que a condição (trabalhar com acerto) seria
5.0 a mais (50 reais mais caro que o normal) e que Derivaldo não pode ceder para o
"Veio?" e nem para ninguém, pois se eles cederem eles (PRFs) vão buscar na casa (Hotel).
E tem um horário estipulado, só pode ir a partir das 23:00 hs. Derivaldo continua dizendo
que PRF Vilmar falou que se não vier ninguém é porque eles (Boi e Derivaldo) passaram a
fita para os outros (informaram sobre a operação para os outros batedores) aí eles (PRFs) e
os pretos (PF) vão buscar nas casas (garagem dos hotéis) e pode ser que vai o de vocês no
lugar dos outros. Por causa disso que ele explicou que é cobrado 50 reais a mais e ele
(Vilmar) não vai nem mencionar com os outros, que ele (Vilmar) está jogando limpo com
eles (Boi e Derivaldo) e quer que Boi e Derivaldo joguem limpo com ele (Vilmar) também.
Derivaldo e Boi chamam Vilmar de sujo. (e.422, ANEXO4, p.192-193)
## briga #+BOI X DERIVALDO (...) 15/9/2003 15:05:29 (...)  Derivaldo está de Fiesta e
Boi de Camionete. Derivaldo diz que foi lá (Posto PRF), conversou um ("acerto" de um
ônibus na PRF) e passou agora, até a naba, bombado. Derivaldo avisa para Boi ir lá (Posto
PRF) e pede para "conversar direitinho" (acertar) com o Tripa(PRF Tripodi) e com ele(PRF ?)
mas diz para baterem o pé naquela parada lá e não vai é para dar para dar mais nada não,
vai ser 150 (cento e cinquenta reais) e acabou (xinga - vai tomar no ....) Derivaldo diz que
não vai dar moleza para essa raça (PRF). Boi diz que segura tudo até amanha (não libera
os ônibus para sair hoje) se for preciso. Derivaldo diz que ele(PRF) está lá e é para Boi
conversar com ele lá (PRF) se vai pegar e depois liga. (e.422, AP_INQ_POL5, p.143)
## briga # +DERIVALDO X NINA( NAMORADA) (...) 15/9/2003 18:17:40  (...)  Nina pede
para Derivaldo passar ela e Derivaldo diz que sim e pergunta se ela está indo agora e Nina
diz que vai na hora que ele falar para ir. Derivaldo pergunta se ela quer que ele acerte
ali(Posto PRF) e Nina diz que sim, então Derivaldo pede para ela passar a placa que ele já
está ali(Posto PRF). Nina passa o número da placa KSP 0412 e diz que vai pedir para o
Márcio levar para você (o dinheiro do acerto). Derivaldo diz que vai passar a placa para o
homem aqui agora(Posto PRF). (e.422, AP_INQ_POL5, p.143-144)
# briga # +DERIVALDO X NAMORADA (...) 15/9/2003 19:17:43  (...)   Derivaldo fala do
carro que Pit Bull derrubou e tinha sido acertado com o Trípode, aí o batedor foi lá
reclamar e o Trípode meteu a mão no cara. Derivaldo diz que o PRF Serrano está indo Já
para resolver, pois estão com medo que o cara (batedor) derrube eles (PRFs), entregue
eles (PRFs). Pede para namorada esperar, pois do jeito que está não dá para mexer ainda
(liberar os ônibus). (e.422, AP_INQ_POL5, p.144)  
## briga # +DERIVALDO X HNI  (...)  15/9/2003  19:19:30 (...)   Derivaldo diz que
pegaram um "Dino" branco, e que tinha batedor e este tinha ido lá e acertado com o PRF
Trípode o pago adiantado, só que quando passou o Pitt Bull derrubou e levou para a
Receita, aí o batedor foi lá e meteu a boca no Trípode (porra derrubou meu carro) e este
PRF levantou e meteu a mão, deu uns empurrões nele (no batedor) Derivaldo diz que está
a chefia toda lá, estão discutindo com o Pit Bull que ele não devia ter derrubado o carro
acertado, Derivaldo pede para HNI esperar uma meia hora. (e.422, AP_INQ_POL5, p.145)
## briga # +DERIVALDO X DÁRIO (...)  15/9/2003 20:18:06 (...)  Derivaldo avisa que vai
começar a mexer e conta que o Pitt bull (PRF) aqui (Posto PRF) deu uma briga com o
Trípode feia e o Trípode falou ; "pode mandar, porque ninguém , "filho da ..." nenhum aqui
pega mais ônibus aqui hoje' , porque o ônibus que o Pittbull(PRF) derrubou era ônibus
acertado, aí nós chegamos lá(Posto PRF) e falamos para o Pitbull que iam mandar aí o
Pitbull disse "que vai pegar mais 2 e não quer nem saber" Mas não vai nada porque o
Serrano(PRF) que é o inspetor já chegou e mandou : "pode mandar que eu garanto esta
(baixo calão) aí". Derivaldo diz para dar cinco minutos para ele esperar os meninos soltar
aqui para mandar junto(sair em comboio). (e.422, AP_INQ_POL5, p.145)
## briga # +DERIVALDO X NINA(NAMORADA)  (...) 15/9/2003 20:34:45 (...)   Derivaldo
avisa que arrumaram uma briga com o Pitt bull (PRF) e o outro pessoal (PRFs) mandou
liberar que qualquer coisa eles seguram no peito, que querem ver ele (Pitbull) passar por
cima dos outros agora. (e.422, AP_INQ_POL5, p.146)
DERIVALDO X EMERSON (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 21:32:12 (...) Derivaldo fala que
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pegaram um dele (ônibus). Emerson pergunta onde Derivaldo fala que foi na casa (Posto
da PRF) e que foram os pretos (policiais federais). Emerson fala que é muita sacanagem
Derivaldo fala que foi o dele e um RC,"quadradão". Derivaldo fala que eles (os policiais
federais) estavam com o RC e
 ele chegou junto com o dele. Emerson diz assustado que é o Félix Derivaldo pede para, se
der, Emerson ir lá conferir. (e.422, AP_INQ_POL5, p.108).
DERIVALDO X GRAÇA (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 21:36:08  (...)  Graça fala que os
homens pegaram ela. Derivaldo pede para que não fale seu nome Graça pergunta porque
ele mandou sair. Ele diz que está todo mundo indo, diz que já liga e depois pede para que
ligue quando puder falar. Graça diz que estão esperando a Receita porque segundo ela
foram os primeiros Graça pergunta onde Derivaldo está, pede uma força porque ninguém
pode perder. Derivaldo silencia-se e Graça insiste. Pergunta porque ele mandou ela sair
Derivaldo explica que todo mundo (saiu), só estes dois carros que eles já estavam
esperando. Fala que não é a Receita, é a Policia Federal Agora que eles pegaram é que
chamaram a Receita Graça pergunta se foram só esses dois carros. Derivaldo diz que está
estranhando porque todo mundo foi embora e que eles (os policiais federais) chegaram
junto com ele, na sua frente, teve de sair as pressas. Derivaldo pede para que não cite
nomes senão irá complicar todo mundo, é para desligar o aparelho e tirar o seu nome (da
agenda) porque se eles tomarem irá complicar a vida. É para eia ligar quando sair (da
Receita). Alerta que é para avisar os passageiros que não comentem sobre acerto. (e.422,
AP_INQ_POL5, p.110).
DERIVALDO X BOI (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 21:39:31  (...)                             
RESUMO Aparecem os nomes dos PRFs Adolfo e Prainha.
D I Á L O G O                                                                                                                       
Derivaldo disse que parou no Posto (da PRF) para conversar com o Adolfo e o Prainha (dois
PRFs) e o Pit Bull chegou (e falou) vamos embora, a PF está lá já pegaram dois carros e
vamos levar para a Receita. Pegou os piá para levar os ônibus para a Receita. Derivaldo
está levando um dele e um RC, que ele não sabe de quem é. Boi fala que o Pit Bull disse
isso para se envaidecer. Derivaldo diz que ele (Pit Bull) não pega nada, que o seu (ônibus)
caiu de cobaia. Explica que caiu porque foi trouxa, deveria ter ido na frente. Foi fazer
aquele esquema de chegar junto e pagar ali. "Aí chegou ali estava ali". Irá esperar para ver
o que dá. Comenta que a guia ligou o xingando. Fala que ela será levada para a Receita e
tomará cota zero. (e.422, ANEXO4, p.196; ANEXO6, p.130; ANEXO6, p.155-156)
DERIVALDO X ANDRE (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 22:22:00 (...)   André pergunta
para Derivaldo se a Vera tinha contratado seus serviços. Derivaldo diz que por telefone
não dá para conversar sobre isso André comenta que ela caiu no "mosquiteiro". Derivaldo
fala que foi a Policia Federal que a pegou. André quer saber se estava entregue. Derivaldo
diz que não e André fala que deve ter sido por acaso. Derivaldo explica que eles (os
policiais federais) estavam subindo num gol particular e subiu um RC Rio, que estava
denunciado e que eles estavam procurando, ela vinha atrás e. (foi pega também). Fala que
todo mundo passou só os dois ficaram. Derivaldo disse que não tinha nada a ver com o
carro dela (o RC Rio ó que estava denunciado). Foi uma fatalidade mesmo, igual os
guardas falaram. André diz que não dá para fazer nada e Derivaldo fala que não, foi o
Serviço de Inteligência da Polícia Federal, Se André fala que levaram para o pátio da
Receita e que lá é cota zero. Derivaldo pergunta se ele tinha alguma coisa lá e André
responde que sim. Tinha muita coisa. Derivaldo fala que irá lá conversar com um cara para
ver se alivia, mas avisa que é difícil, caiu ali dentro acabou . André fala que caiu ali faz
quatro meses e perdeu. Derivaldo fala que chegou alguém e terá de desligar. Pede para
André não falar o nome por causa que os caras estão na escuta. (e.422, AP_INQ_POL5,
p.109).
EMERSON X DERIVALDO (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 22:28:41  (...)  Emerson
pergunta se levaram mesmo. Derivaldo confirma, diz que está lá dentro e que o quadradão
foi do Gordo. Emerson ri. Derivaldo xinga porque o dele foi  junto Explica que estava os
azulzinhos (Receita Federal) e os pretos (Policia Federal). Emerson comenta que ele
(Gordo) havia falado que era o cara, amigo de todo mundo. Derivaldo fala que a Receita
Federal estava no golzinho e Emerson completa "junto com o os pretinhos". Derivaldo fala
que a guia é muito nojenta, quer pagar "cinquentinha", guia de "cinquentinha" não adianta,
não tem futuro. Emerson diz que agora ela irá aprender Derivaldo explica que a dele caiu
de cobaia Ele esqueceu de soltar ela antes Emerson comenta que eles queriam o R.
Derivaldo diz que fecharam ele nos cones. (e.422, AP_INQ_POL5, p.107-108)
EMERSON X MNI (PRF VILMAR PIT BULL) (...) 15/9/2003 23:19:12  (...) Falam sobre o
ônibus que foi pego Emerson fala que o ônibus que caiu era do Rio de Janeiro, mas não era
o dele, o dele passou lá com o Pit "PRF Vilmar" e tudo, piscou e foi embora, porque a gente
(Emerson) faz acerto com ele, com o Pit, o Pit Bicha "PRF Vilmar". Falam que quem foi lá foi
o Félix, que o Pit disse pode vir que depois agente acerta, e deu no que deu. Emerson diz
que o Pit falou que não gosta de batedor que vai lá uma vez por ano. (e.422, ANEXO4,
p.191)
DERIVALDO X GRAÇA (CASO BRASÍLIA) (...) 16/9/2003 01:23:47  (...)  Graça avisa que está
saindo da Receita Federal com cota zero e pergunta como ele não sabia que a Federal
(Polícia) estava lá no mosquiteiro (Posto da Polícia Rodoviária Federal). O galego da Policia
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Rodoviária falou que é briga de batedor, falou que tinha avisado para o Boi e não sei para
quem que eles (Polícia Federa!) estavam rodando aqui e ninguém acreditou. Quem disse
foi o galego que foi com a gente (até a RF). Derivaldo diz que é conversa, isto é para tirar o
dele da reta, é estória para boi dormir e Graça diz que ele (Galego - Policial Rodoviária
Federal) falou que avisou  Derivaldo e o Boi para não sair antes das 11 horas. Diz que
chegou no mosquiteiro estavam os homens (Polícia Federal) lá. Derivaldo diz que eles
chegaram junto. Fala que quando chegou e parou, o Serrano(PRF) estava lá (Posto PRF) e
falou para ele sair dali que os Federais acabaram de chegar para pegar este RC
denunciado. Graça questiona porque não avisou e Derivaldo justifica que ela estava a 100
metros atrás dele e o cara estava armado na frente. Graça diz que o pessoal está tudo
revoltado e mandaram falar para o Derivaldo que muito obrigado. Derivaldo diz que não
pode fazer nada, foi uma fatalidade. Graça reclama que não deixaram nada (Receita
Federal) e o pessoal não quer voltar a viajar, perderam tudo trabalhando com dinheiro
emprestado. Derivaldo diz que não tem nada haver com denúncia, com nada, foi uma
fatalidade e não tem como adivinhar. Eles (policiais federais) foram pegar o RC é que
estava denunciado. Graça diz que estão todos revoltados. Graça fala que irá desligar
porque tem pago conta telefônica muito alta e Derivaldo diz que depois ele liga. (e.422,
ANEXO4, p.198-199; ANEXO6, p.138-139).
DERIVALDO X ANGELA (CASO BRASÍLIA) (...) 16/9/2003 08:34:48 (...)  Derivaldo conta
que a Graça ligou avisando que saiu com cota zero. Fala que Graça disse que ele a tirou 
na hora errada Derivaldo questionou o porquê da hora errada e Graça lhe disse que os
homens (PRFs) falaram para ela que é briga de batedor Angela fala que Derivaldo tem
classe e não sai na brigando porque tem seus ônibus garantido Derivaldo explica que foi
fatalidade e que o cara falou que foi  uma infelicidade Que eles pegaram o RC que era o
denunciado e fala que inclusive tinha munição e arma e o cara (PRF) não poderia deixá-la
passar naquele momento para gerar comentários de acerto. Ângela fala que foi fatalidade.
Comenta um fato acontecido no Passaporte  Derivaldo fala que ela acabou entendendo a
situação e diz que está com o dinheiro dela e na próxima viagem ele devolve. Ângela fala
que não tem nada a ver porque ele trabalhou do mesmo jeito. Derivaldo diz que
geralmente essas guias fazem isso (pegam o dinheiro), mas não devolvem para os
passageiros Derivaldo fala que a Vera não ligou, apenas a Graça. Ângela fala que está
rolando uns comentários, veio de fonte certa, fonte segura e está sabendo há duas
semanas desta parada. Diz  que motorista da Raimunda, o Roberto na casa dele tem 15
quilos de maconha em casa. Derivaldo pergunta se é aquele bigodudo. Ângela confirma e
diz que faz três semanas que a Raimunda não está querendo levá-lo. Comenta que o
pessoal está falando que ele (Roberto) realmente estava trazendo e que realmente ele
vendeu três quilos para um colega seu de feira Ângela fala que quando pegaram o ônibus
do Renato, já foram batendo no Careca e que podem ter pegado o ônibus errado Diz que a
galera está sabendo que o Roberto motorista que está trazendo e não justifica bater no
Careca como bateram. Derivaldo fala que Careca não se envolve com isso e Angela
concorda. Derivaldo fala que aquele bigodudo é meio esquisito Comenta que na época da
Nazaré, que ela tinha a Naza Tur, ele era ligeiro nessas coisas,  ele puxava direto Ângela
fala que a Dona Raimunda faz três semanas que parou de levá-lo. Comenta que um cara
comprou três quilos dele (Roberto) e falou para Edmilson Cabeça. Ele lhe contou isso e
disse que a parada é federal. Ângela diz que isso que faz o ônibus cair. Comenta sobre
outros assuntos, entre outros brigas entre guias. (e.422, AP_INQ_POL5, p.112-113)
DERIVALDO X ANDRÉ (CASO BRASÍLIA) (...)  16/9/2003 08:17:45(...)  André quer saber se
Derivaldo tem alguma notícia da Vera. Ele responde que saíram a uma e meia da manhã e
que ficou tudo. Informa que não foi denunciado. Foi fatalidade. André pergunta se não
contrataram os serviços de Derivaldo. Ele responde que sim, que mandou ela embora, mas
que demoraram para sair. Explica que, como ela falou, o problema foi o carro da RC Rio
que estava com uma denuncia. (e.422, AP_INQ_POL5, p.113)
EMERSON X HNI (...) 16/9/2003 15:16:27 (...)    Emerson conta como pegaram a (??)
ontem. Foi quinze minutos depois deles passarem. Diz ironicamente "o Batedor dela é bom
o Félix". Fala que Pitbull junto com os pretos(Polícia Federal) pegaram e deram cota zero.
Emerson diz que tem que trabalhar direito Fala que ele (Pit Bull) avisou Explica o porquê
de ter segurado HNI e soltado todo mundo junto Conta que ele (Pit Bull) estava na bronca
já a ai chegou outro lá e disse que tinha só um carro para mandar, falou para mandar vir e
disse que depois você acerta. Ele (Félix) acreditou, mandou vir e quando veio " a pica
entrou" . (e.422, ANEXO4, p.191)

Com base nos diálogos supracitados, somado às provas até então
apresentadas nos itens anteriores, ficou demonstrado que o esquema de
recebimento de vantagem econômica ilícita por policiais rodoviários federais
estava em pleno vigor no período de 11 a 16 de setembro de 2003, tanto no
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu (também denominado pelos
intercutores como "casa", "casinha", "mosquiteiro") como no Posto de Céu Azul
(também denominado "céu").
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Extrai-se ainda que, antes desse período de setembro, a negociação
do valor da "propina" variava entre trinta a cem reais por ônibus, conforme
a equipe de PRF's que estava de serviço. Após, alguns PRF's passaram a exigir
o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para "acerto prévio", pois,
do contrário, haveria o encaminhamento dos veículos à Receita Federal, como,
de fato, ocorreu no turno do réu no dia 11/9/2003 com o ônibus de "Floripa"
(e.422, ANEXO4, p.180-182).

No decorrer desta sentença será possível constatar que alguns guias,
motoristas e passageiros não aceitavam promover o acerto prévio, preferindo
"contar com a sorte" ou, segundo palavras de Derivaldo, "agiam no escuro"
(e.422, ANEXO4, p.181-182, diálogo do 11/9/2003, às 16h12min49s), sem
negociar previamente a passagem pela rodovia. Assim, estes assumiam o risco
de serem ou não fiscalizados e, não sendo fiscalizados, deixavam de promover o
pagamento de "propina" aos PRF's envolvidos. 

Na tarde do dia 11/09/2003, conforme dados extraídos das ligações,
dois ônibus sem acerto prévio foram encaminhados à Receita Federal por
PRF's do Posto de Santa Terezinha de Itaipu (um ônibus vinculado ao interlocutor
"David" e outro ao interlocutor "Zé"). E, no início da manhã do dia 12/09/2003,
o ônibus de Márcio de Goiânia (JS) também foi abordado pelos referidos PRF's,
mas logo após liberado mediante o pagamento de três mil reais, conforme
conversa entre Derivaldo e Márcio (às 06h39min) e Derivaldo e Zé (às
09h31min).

O réu estava escalado com o PRF ZWIEREWICZ  (conhecido por
batedores, guias, motoristas e passageiros como "Pit Bull") no Posto de Santa
Terezinha de Itapu quando o veículo de "Márcio" foi abordado. E este, em
conversa com o batedor Derivaldo, confirmou a presença do réu
(ADOLFO) durante a abordagem (12/9/03, às 06h39min):

DERIVALDO X MÁRCIO (JS) (...)  12/9/2003 06:39:04 (...)  Márcio diz que está no
"mosquiteiro" (modo como chamam o posto da PRF). (...) Derivaldo pergunta onde ele está
e Márcio confirma que está no mosquiteiro. (...) Derivaldo diz que é para falar que trabalha
com ele e pergunta se é o Adolfo. Márcio responde que é o Adolfo e o Pit Bull
(ambos PRFs). (...) (e.422, ANEXO4, p.186; AP_INQ_POL5, p.16; ; ANEXO6, p.155) 

Após, em conversa com "Zé" (12/9/2003, 09h31min37s),
Derivaldo informou que Márcio optou por pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) para
liberação de seu veículo. O "batedor" destacou, ainda, que no referido turno
precisou realizar o acerto prévio de todos os ônibus de seus clientes. Inclusive,
mencionou que o PRF SERRANO (supervisor) lhe garantiu que os veículos
acertados não seriam fiscalizados:

DERIVALDO X ZÉ (...) 12/9/2003 09:31:37  (...) Derivaldo: (...) Agora de manha, tá
ouvindo, sabe o Márcio de Goiânia, o JS, se acredita que ele tomou três mil reais na
chegada só porque o Márcio não tinha lista de passageiros, MPT (?), não tinha nada sabe,
mas tomou três mil, é um filho .... não dá vontade de empurrar um cara daquele e
denunciar ele no Ministério Público. (...) Derivaldo: nóis tivemo de paga tudo os carros
ontem ali, tívemo de pagá adiantado para não pará, porque o resto da equipe
não deixa pará daí. Eu fui, sabe o Serrano (PRF), o Serrano (PRF)  cê conhece
né. (...) Derivaldo: Mas os carro acertado ele não levava não. Eu falei pro Serrano.
Serrano falou não, os carro que oceis pagou, que oceis deixou as placa aqui, ele
não leva não que ele não é louco. Se ele leva ceís fala que ele já pegou dinheiro
pronto. (...) (e.422, AP_INQ_POL5, p.78-83)

Como se vê, nas duas conversas de Derivaldo, foram citados os
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nomes de dois PRF's que estavam no Posto de STI (réu e ZWIEREWICZ), bem
como do supervisor dos postos (Serrano), reforçando a tese de que o esquema
envolveu diversos PRF's.

No dia 15/09/2003, nota-se que também foram encaminhados à
Receita Federal dois ônibus, um de Brasília (vinculado a Vera, à interlocutora
Graça e ao batedor Derivaldo) e outro da empresa RC de Rio de Janeiro
(vinculado ao batedor/intermediador Felix). Conforme transcrições, um desses
veículos realizou o pagamento antecipado de R$ 100,00 (cem reais) para o
PRF Trípode , o que gerou muita discussão entre os PRF's, batedores e guias,
pois mesmo com a realização do acerto prévio o veículo foi apreendido. 

Extrai-se, ainda, das conversas que o ônibus da RC ia promover o
pagamento do "acerto" ao "Pit Bull" no posto da PRF em Santa Terezinha de
Itaipu, mas acabou sendo apreendido (diálogos 15/9/2003 -
23:19:12; 16/9/2003 - 15:16:27). O outro veículo apreendido, que tinha
promovido acerto prévio com o PRF TRIPODE, estava sob os cuidados de
Derivaldo (Caso Brasília).

Inclusive, verifica-se que a apreensão do RC foi realizada pela Polícia
Federal que estava no Posto de Santa Terezinha de Itaipu e, como o ônibus de
Brasília vinha logo atrás, também foi fiscalizado e encaminhado à Receita
Federal (conversa DERIVALDO X BOI, 15/9/2003 21:39:31). 

O PRF ADOLFO também foi citado por Derivaldo em conversa deste
com o batedor Antônio Carlos ("Boi", às 21h39min, dia 15/9/2003). Na ocasião,
Derivaldo mencionou que estava conversando com os PRF's ADOLFO e PRAINHA
quando o PRF ZWIEREWICZ retornou ao posto comunicando que a Polícia
Federal havia retido dois carros:

Derivaldo disse que parou no Posto (da PRF) para conversar com o Adolfo e o Prainha
(dois PRFs) e o Pit Bull chegou (e falou) vamos embora, a PF está lá já pegaram dois
carros e vamos levar para a Receita. Pegou os piá para levar os ônibus para a Receita.
(...) (e.422, ANEXO4, p.196; ANEXO6, p.130; ANEXO6, p.155-156)

Nesse dia, de fato, o PRF ADOLFO estava escalado no Posto de STI,
acompanhado dos PRF's TRIPODE, ZWIEREWICZ ("Pit Bull"), PRAINHA e do
supervisor de equipe SERRANO.

Da análise das conversas supramencionadas, não resta dúvida
quanto ao envolvimento da equipe de serviço do Posto de Santa Terezinha de
Itaipu naquele dia, inclusive ficou demonstrado que o réu chegou a manter
contato pessoal com o batedor Derivaldo em serviço (e.422, ANEXO4, p.196).

Como se vê, Derivaldo era conhecido do réu e ia pessoalmente
no Posto da PRF para tratar dos assuntos de seu interesse, bem
como o pagamento dos "acertos" com os PRF's.

Observa-se, ainda, que nessa escala o PRF ZWIEREWICZ tentou
negociar a saída dos ônibus a partir das 23h00min com os batedores Derivaldo e
"Boi", mediante o pagamento prévio de R$ 150,00 por ônibus, mas Derivaldo
preferiu negociar com o PRF TRIPODE, encarregado de equipe, que permitiu a
saída antes do referido horário, tanto que um dos veículos que estavam sob a
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responsabilidade dele foi apreendido pela Polícia Federal ("pretos") por volta das
19h17min, conforme se extrai da conversa de Derivaldo com a sua namorada
nesse horário (e.422, AP_INQ_POL5, p.144). Tal situação ocasionou uma intriga
entre os PRF's ZWIEREWICZ e TRIPODE, que foi resolvida pelo PRF SERRANO,
supervisor (Derivaldo x Dário, 15/9/2003, às 20h18min: "Serrano(PRF) que é o
inspetor já chegou e mandou: pode mandar que eu garanto esta (baixo
calão) aí.").

Chama a atenção o fato de que os referidos PRF's não somente eram
coniventes com a ação delituosa, como também proviam os meios para que o
ilícito fosse possível, chegando a determinar os horários em que os ônibus
deveriam iniciar o trajeto.

A seguir reproduzo transcrições de ligações realizadas nos dias 29 a
30 de outubro de 2003, período em que o PRF ADOLFO também esteve
escalado como "auxiliar" no Posto de Santa Terezinha de Itaipu  (e.02,
ANEXO473, p.80), juntamente com o motorista PRF ZWIEREWICZ (Vilmar ou
Pit Bull):

DERIVALDO X MNI (PRF Pit Bull)  (...)  29/10/2003 10:03:24 (...) MNI diz que está indo
com a Damares (...). MNI diz que deve chegar amanhã. Derivaldo manda vir com a
documentação toda certinha, pois quem está no "mosquiteiro" pára praticamente todos os
ônibus na chegada. Comenta que o bicho é um carniça (modo como ele trata o PRF
Vilmar). (...)  Derivaldo reitera que é para todo mundo vir com a documentação certinha
porque quem estará no Posto é o Pit Bull. Comenta que há algum tempo atrás mordeu 700
reais na Catarina, por causa de passageiro fora de lista. (e.02, ANEXO427, p.58)
DERIVALDO X HNI
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
29/10/2003 12:32:42      29/10/2003 12:34:03 00:01:21 (...)                                                 
      HNI pergunta quanto é para acertar em Céu Azul para passar tranquilo e Derivaldo
explica que é R$ 700,00 e HNI diz que era o que ele já calculava e pergunta quanto é para
acertar somente cm aqui em baixo (Posto Santa Terezinha). Derivaldo diz que é R$ 250,00.
Comenta também que vai a Céu Azul à noite. (e.02, ANEXO427, p.45)
DERIVALDO X EMERSON                                                                                                     
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
29/10/2003 14:57:48     29/10/2003 14:59:53 00:02:05                                                         
    (...) Derivaldo diz que tem 6 ou 7 por enquanto, Emerson diz que cem 5, Derivaldo diz
que está ótimo e pergunta se Emerson sabe quem está na casa, a cadelinha (PRF Vilmar).
Emerson pergunta se não tem um descontinho. Derivaldo diz que não, que ele (Vilmar) já
bateu o pé, e o Castoro (PRF Castorino) também, querem 150 por ônibus. Derivaldo conta
para Emerson que ontem ele tinha 20 documentos (20 ônibus para o acerto), diz que
chegou lá e pediu 1 de brinde e o Douglas (PRF) indagou quanto que Derivaldo já está
tirando em cima desses 20 e irredutivelmente falou que quer 3 pau (3.000,00 reais - 150
por ônibus). Derivaldo e Emerson falam que ele (PRF Douglas) é sujo. Falam a respeito dos
carros (ônibus) pegos em Cascavel. Derivaldo fala que os Rodoviários (PRFs) tiram os filés
e encaminham para a Receita só as bugigangas. (...) (e.02, ANEXO427, p.30)
BOI X PALETÓ                                                                                                                         
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
29/10/2003 16:22:55     29/10/2003 16:23:38 00:00:43      
Voz do BOI e do DERIVALDO ao fundo. BOI pergunta onde PALETÓ está e PALETÓ diz que
está no pedágio. BOI manda PALETÓ deixar outros carros irem embora na frente (para
servirem de isca), porque saiu uma Blazer e uma Marea lá de Medianeira, cheia de
Rodoviário, neste momento PALETÓ fala sujou ja aqui, no pedágio. PALETÓ orienta o
motorista "sair para cá, no meio...", BOI pergunta sujou??? e completa dizendo - Viu, fala
que é meu aí para os caras... (BOI pensou que se tratavam de PRFs abordando o ônibus,
mas na verdade eram Policiais Federais) (e.02, ANEXO427, p.53)
BOI X PALETÓ                                                                                                                         
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
29/10/2003 16:25:06      29/10/2003 16:25:38 00:00:32                                                       
      (...) PALETÓ avisa que a Polícia Federal pegou ele no pedágio já csiá dentro do carro e
já retomando levando eles embora, BOI se lamenta e pede para PALETÓ não falar nada do
nome dele, PALETÓ diz que não vai falar e pergunta se não tem jeito de fazer nada e Boi
pergunta se é a Rodoviária ou a Federal, Palito confirma que é a Federal e Boi diz que não
tem jeito. (ev.02, ANEXO426, p.34)
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BOI X AGDA                                                                                                                             
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
29/10/2003 17:15:14      29/10/2003 17:18:35 00:03:21                                                       
      (...) Comentam sobre o ônibus do Paletó que foi interceptado pelos policiais federais e
levado para ser fiscalizado na Receita. (...) Boi explica que foram os "pretos" (polidais
federais) e que lá ninguém cem acesso com eles.(...) Agda pergunta se não tem como Boi
fazer nada. Ele responde que com eles não tem como fazer nada e que ninguém tem
acesso. (...) Agda insiste em acordo e Boi diz que não tem não tem jeito e que não aceitam
nada. Insiste que com eles não há diálogo. Fala que com outros é diferente. (...) (e.02,
ANEXO426, p.34)
DERIVALDO X MNI                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
29/10/2003 17:52:39      29/10/2003 17:53:41 00:01:02                                                       
      (...) MNI pergunta se DERIVALDO acerta lá. Ele diz que ela é quem sabe, mas diz que
pode subir que não estão parando ninguém. Derivaldo diz que o PIT BULL que está lá mas
que conversou com ele. Segundo Derivaldo, Pit Bull falou: "Os que vocês quiserem deixar
comigo é 100%, agora os que não quiserem deixar eu não vou parar". Derivaldo diz que
ele não parou ninguém. Pede para deixar o negócio dele lá. (e.02, ANEXO427, p.30)
DERIVALDO X CARLINHO                                                                                                   
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
29/10/2003 20:26:09  29/10/2003 20:27:12 00:01:03                                                             
    (...) Carlinho avisa que Pitibull (PRF Vilmar) mandou voltar o ônibus dele e pergunta
como faz para acertar amanhã e Derivaldo diz que acerta para ele, ou se ele quiser hoje
pode ser porque ele (Pitibull) mandou voltar o da Junia e acertou com Pitbull (PRF
Vilmar) em "milão" (RS 1.000,00). (e.02, ANEXO427, p.30-31)
DERIVALDO X EDVALDO (caso Pit Bull)                                                                             
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                    29/10/2003
22:12:14      29/10/2003 22:12:26 00:00:12                                                            (...) Falam
a respeito do PRF Vilmar que está encrencando com o ônibus, pois tem 3 passageiros fora
da lista. (e.02, ANEXO427, p.55)                                               
29/10/2003 22:12:39    
(...) Edvaldo avisa que o homem quer identidade e está fazendo a maior onda. Derivaldo
manda ele ficar enrolando aí (Posto PRF) que ele já está indo. (e.02, ANEXO427, p.56)
29/10/2003 22:20:22                                                                                                                
    (...) Derivaldo reitera para Edvaldo enrolar, para dizer que está tudo em casa, pois ele
"Derivaldo" já está indo lá. (e.02, ANEXO427, p.56)                                                               
29/10/2003 22:22:20                                                                                                           
 (...) Edvaldo pede para Derivaldo acelerar para chegar antes do homem fazer a multa.
(e.02, ANEXO427, p.56)                                                                                                               
      29/10/2003 22:23:17                                                                                                        
          (...) Edvaldo acha que ele está meio irredutível, mas vão tentar acertar. Derivaldo diz
para Edvaldo aguardar, pois ele já está na Foztur. (e.02, ANEXO427, p.56)
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull)                                                                                         
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
30/10/2003 03:24:11      30/10/2003 03:26:27 00:02:16 (...) Derivaldo avisa que estava
com medo da documentação, mas a hora que ela passou ali (Posto PRF) o cara ali estava
dormindo (conforme visto em outras ligações refere-se ao PRF Vilmar "Pit Bull"), mas que
explica pessoalmente na sexta-feira. Comentam sobre outros guias. Derivaldo acha que o
carro do Willian vai hoje embora e conta que ele chegou a noíte, prenderam o carro deles
la no "Mosquiteiro"(Posto PRF). Diz que foi um rolo, tiveram que pagar dois mil reais
para tirar e depois conta pessoalmente. MNI pergunta se tinha passageiro fora da lei e
Derivaldo diz que tinha quatro. Conversam sobre outros assuntos, inclusive sobre número
de passageiros. (e.02, ANEXO427, p.56-57)
 DERIVALDO X BETE (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 09:36:10 (...) Derivaldo diz que ligou
no dia anterior para Bete porque estava na Polícia aquela hora e começou a chegar os
Belens (ônibus). Nesse momento começa a xingar porque tem um PRF que caso encontre
um passageiro fora de lista ele complica "meio mundo". Por isso tentou falar com Bete e
Catarina.(...) Bete pergunta sobre outro guia, o Nivaldo. Derivaldo fala que vai tirá-lo à
noite. Diz que ele esta no Buma (brancão, dinâo). Derivaldo fala que foi ele quem foi
preso na chegada e diz que havia oito pessoas fora de lista. Comentam que ele
gastou R$ 2000,00 (dois mil) para não pagar R$ 6400,00 (seis mil e quatrocentos).
Derivaldo diz que foi ele quem foi lá e conseguiu ajeitar. (...) Pede para Bete não comentar
com ninguém a respeito do assunto porque eles (PRFs) pediram. Aconselha a não vir com
ninguém fora da lista.Derivaldo comenta que, há um mês, a Catarina tinha um ou dois
passageiros fora de lista e eles queriam prender o ônibus. Diz que foi lá e Catarina teve de
pagar R$ 700,00 (setecentos). Fala que tem duas equipes que fazem isso. (...) (e.02,
ANEXO427, p.57).
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 21:53:49 (...) Derivaldo diz que mandou
ela ligar porque estava com medo daquele vagabundo pegar voce ali no Mosquiteiro e
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morder dinheiro. Pegaram o Edvaldo em um milão, ou melhor dois mil, MNI comenta que
só por causa de passageiro e Derivaldo diz que era seis mil e quatrocentos. Derivaldo
conta que Edvaldo já foi hoje e pede para MNI avisar o horário que vai amanhã. (e.02,
ANEXO427, p.57)

Conforme dados apresentados, observa-se que, no dia 29/10/03, o
PRF conhecido como "Pit Bull" estava abordando os ônibus que chegavam em
Foz do Iguaçu a fim de apurar irregularidades na lista de passageiros. Ocorreu
que, no veículo de "Carlinhos"6, foi exigido R$ 1.000,00 (mil reais) de
propina para liberação, pois constatado irregularidade na lista de
passageiros. O mesmo ocorreu com o ônibus de Edvaldo (e Nivaldo), que,
no entanto, teve que desembolsar R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os
referidos veículos foram liberados após o pagamento.

Na conversa de 29/10/2003, às 20h26min, "Carlinhos" informou a
Derivaldo que o ônibus de "Junia"7 também foi abordado, mas teve que voltar,
ou seja, Junia não cedeu à exigência de "Pit Bull". 

Ainda, nesse dia, em conversa com mulher não identificada,
Derivaldo mencionou ter conversado com "Pit Bull" e que este lhe garantiu
100% a passagem dos ônibus acertados previamente com ele (e.02, ANEXO427,
p.30)

Assim, como o PRF ADOLFO integrava a equipe do PRF Zwierewicz
(conhecido como "Pit Bull"), não é crível aceitar a alegação de desconhecimento
do esquema criminoso, até porque existem provas de sua participação desde
12/9/2003, na ocasião da abordagem e liberação, após "acerto", do ônibus de
Márcio JS (e.422, AP_INQ_POL5, p.78-83).

Além do mais, sendo a equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu
composta por quatro integrantes, entendo que três PRF's poderiam ter contido a
atitude de um. Ocorre que toda a equipe participou ativa ou passivamente na
prática do ilícito, tanto que não houve denúncia por parte de qualquer dos
policiais, uma vez que a operação foi desencadeada por denúncia de guias de
turismo e passageiros.

Reforço que a "Operação Sucuri" foi deflagrada meses antes da
"Operação Trânsito Livre", o que contribuiu para alertar os policiais envolvidos
a não deixarem rastro do ilícito, tanto que evitavam falar ao telefone com os
"batedores"/guias, proibiram a menção de seus nomes nas conversas telefônicas
realizadas entre os particulares (batedores/auxiliares, guias, motoristas e
passageiros) e deixaram de promover o depósito em suas contas bancárias dos
valores  provenientes desse ilícito.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano causado
ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a fim de
garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da operação,
poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes públicos
sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas, considerando a
grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por anos.
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As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio, realizada na sequência da
Operação Trânsito Livre, foram apreendidos aproximadamente 300 (trezentos)
ônibus de compristas que vinham frequentemente a esta região fronteiriça,
demonstrando a grandiosidade do esquema.

Destaco, ainda, que cabe ao réu provar os fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF ADOLFO, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios da
administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao combate
do crime na fronteira para facilitar, principalmente, o contrabando e
descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no
referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 15 (quinze) vezes a
remuneração do agente, auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu ADOLFO
CANDIDO WENCESLAU pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
nos termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e
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b) ao pagamento de multa civil no valor de 15 (quinze) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se os valores deduzidos a título de imposto
de renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.2 AILTON DE FREITAS BRAGA FILHO (PRF AILTON)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Ailton
de Freitas Braga Filho encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Ailton de Freitas Braga
Filho a prática dos seguintes fatos (e.02, ANEXO25, p.30-36):

PRF AILTON - Apelido "CARIOCA" - Telefones (45) 9975-3438, 9963-2151 e 9964-2151
- OS BATEDORES DERIVALDO E EMERSON ACERTARAM NO DIA 30/10/2003, NO POSTO DE
CÉU AZUL A PASSAGEM DO ÔNIBUS DE  PLACAS KCZ-8019, EM SEU PLANTÃO.
- O BATEDOR DERIVALDO DIZ A TONINHO (GUIA DE TURISMO - NÃO DEMANDADO) QUE
ESTÁ SOSSEGADO, E QUE NÃO ESTÁ SABENDO DE UMA BARREIRA DA RECEITA FEDERAL
NO POSTO DE PRF EM CÉU AZUL. FINALIZA DIZENDO QUE O PRF DENUZZI É GENTE BOA, E
AFIRMA QUE VAI LIGAR PARA ELE. LOGO APÓS, TONINHO (GUIA DE TURISMO - NÃO
DEMANDADO) LIGA PARA O PRF DENUZZI E PEDE A RESPEITO DE UMA EVENTUAL
BARREIRA DA RECEITA FEDERAL NA ENTRADA DE VERA CRUZ (CIDADE COM ENTRADA
APÓS O POSTO DE PRF EM CÉU AZUL). O PRF DENUZZI DIZ QUE NÃO ESTÁ SABENDO DE
NADA E QUE EM CÉU AZUL TONINHO DEVE FALAR COM O PRF AÍLTON (CARIOCA). TONINHO
DIZ QUE "ELE" (O PRF DENUZZI) DISSE QUE NÃO SABE DE NADA. DERIVALDO EXPLICA QUE
CONVERSOU ANTES E ELES FALARAM QUE NÃO SABIAM DE NADA. TONINHO DIZ QUE UM
CARA QUE VEIO PARA MEDIANEIRA, DIZ QUE TEM VIATURA PARADA DOS DOIS LADOS DA
PISTA E QUE TEM ÔNIBUS PARADO. AO FINAL, DERIVALDO AFIRMA QUE ELE PODE SUBIR.
QUE ESTÁ 100%, QUE GARANTE.                                                      - SANDRO E HAROLDO
COMENTAM AO BATEDOR "BOI" QUE O PRF "CARIOCA" COBROU 500 CONTOS (500 REAIS)
NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2003. CONTUDO, "BOI" ADVERTIU QUE OS OUTROS
CARROS (PEQUENOS) DERAM CINQUENTA E CEM, NO MÁXIMO DUZENTOS REAIS (FL. 206
DA DENÚNCIA).

O réu apresentou defesa prévia (e.02, PET178) e contestação (e.02,
CONTES386, p.01-100). Posteriormente, requereu produção de prova
testemunhal (e.199, 690, 902, 1358, 1423, 1913, 1918, 1996, 2246). Encerrada
a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2418),
defendendo a improcedência da ação, diante da inexistência de conduta
ímproba. Sustentou que várias testemunhas ouvidas tanto na esfera criminal
como administrativa negaram os fatos narrados na inicial.

Foi ouvida a testemunha SIDNEY DE OLIVEIRA NOVAES JUNIOR (e.
1358) e juntada prova emprestada em relação às testemunhas Roberto Ziglioli e
Paulo Cesar Neves (e.1918). O interrogatório criminal do réu foi anexado no
evento 510 (AUTO_QUALIFIC24). 

No Processo Administrativo nº 00190.020373/2008-72 (e.489,
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RELT34-35), a comissão concluiu pela responsabilização de AILTON DE FREITAS
BRAGA FILHO (e.489, RELT35, p.87).

Não foi localizado valor em espécie na posse do réu quando do
cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4/0000005-
96.2012.4.04.7002/PR), perante o juízo de primeiro grau, o réu Ailton de Freitas
Braga Filho foi absolvido pelo fato ocorrido no dia 30/10/2003, com fundamento
no artigo 386, II, CPC, e, quanto aos demais fatos, foi declarada nula a denúncia.
Em sede recursal, a sentença foi mantida, com modificação tão somente do
fundamento legal da absolvição (art.386, VII, CPC - e.899, INF2). Apresentado
recurso especial (RESP 1493637/PR), foi negado provimento, com trânsito em
julgado certificado em 18/08/2015, conforme consulta processual realizada no
site do STJ.

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria nas questões relacionadas ao réu, passo, então, à análise das
imputações atribuídas a ele neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF AILTON estava de serviço (e.02,
ANEXO473, p.72, 74, 77, 80):

a) na Ponte da Amizade (PIA) no dia 03, 11 e 19 de setembro de 2003  (das 08h00min
às 08h00min dos dias 04, 12 e 20) na função de motorista (encarregado de equipe PRF
GRIBELLER e Supervisor PRF SERRANO);
b) no Posto de Céu Azul nos dias 30 de agosto de 2003 e 30 de outubro de 2003 (das
08h00min até o dia seguinte no mesmo horário), na função de "auxiliar" (em agosto, o
encarregado foi o PRF CAMPOS e o Supervisor PRF SERRANO e, em outubro, a encarregada
de equipe foi PRF JOYCE e Supervisor PRF BENATTI);
c) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu no dia 27 de novembro de 2003 (das 08h00
às 08h00min), na função de motorista (encarregada de equipe PRF JOYCE e Supervisor
PRF BENATTI) .

O PRF AILTON foi citado em algumas conversas telefônicas, sendo
que, na maioria, houve menção ao apelido (carioca) que lhe foi atribuído pelos
"batedores e guias", conforme se verá a seguir:

BOI X SANDRO                                                                                                                         
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                      30/8/2003
22:19:55   30/8/2003 22:20:52 00:00:57 (...)  Sandro fala que o "carioca" lá de Matelândia
cobrou 500 contos (500 reais) e que em Céu Azul nao teria acerto seria mais 200 reais, Boi
diz que não pode dar dinheiro assim não, Sandro diz que os caras iam levar, Boi diz que
levar que nada, pois é só pressão. (e.02, ANEXO424, p.32)
BOI X HAROLDO                                                                                                                     
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
31/08/2003 11:17:54  31/08/2003 11:20:21 00:02:27                                                             
    Boi falou que o menino dele falou que o Carioca deu uma mordida lá e ali tinha que falar
não e acabou porque ele não pode fazer isso, porque se ele está fazendo isto é escondido,
ele tá "fudido", o cara tá pendurado no gancho. Haroldo diz que aí é foda, tem que mudar
o jeito de trabalhar, ele mordeu o Zezinho e um carro nosso . Boi diz que é foda,
Haroldo diz que ligou para dizer para ele como estava lá, o Zezinho passou e deu mil
conto lá, voce falou que o Zezinho passou beleza pô, Boi diz que o Zezinho não falou nada
e é voce que está me falando que o Zezinho deu isto. Pois é, daí um carro nosso tem
que dar 500 conto, Boi diz que eles devem ter ido para lá às 9 horas, porque o resto
passou e não pegaram ninguém, e pegaram vários carros mas tudo 50 e 100, no
máximo 200, porque ali eles não podiam mexer com carro grande, só os
pequenos. Se vocês batedores não se juntarem e ficarem ali na beira fica difícil.
Boi diz que é* foda né, ninguém esperava que estes caras fossem para lá é estão
envolvidos aqui embaixo né, ninguém sabia deste serviço deles, nem a equipe aqui de
baixo tanto é que ligaram lá para cima e disseram não, não. (e.02, ANEXO424, p.32)
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EMERSON X HNI                                                                                                DATA/HORA
INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                      4/9/2003 14:20:28  4/9/2003
14:25:10 00:04:42                                                                          Emerson está em contato
com a operadora TIM, mas também está falando com outra pessoa. Emerson fala que Pitt
Bul fez 10 carros voltar para trás e um ele levou para a Receita. Diz: o Carioca, este mês
eu não sei não, agora ele nao está lá mais nao, tomou quatrocentos paus. Emerson
contou para o Campos e este disse que ele (o Carioca) irá acabar com o seu plantão. O
chefe da equipe era o Campos e ele tem de saber o que está acontecendo. Emerson
comenta como funciona quando param os ônibus dele: duzentos, trezentos, cento e
cinquenta, duzentos, depende de como está estado do ônibus e vai embora. Fala
que é dele (Bambi - modo como é Emerson é tratado) e vai embora. Comenta que de
média é duzentos e cinquenta  Emerson comenta que ele (o Carioca) pegou um dele
(ônibus), que não irá falar qual é e tomou quatrocentos paus. Comenta que Campos diz
que que esse cara (Carioca) é um "filho da puta', por isso que ele estava olhando lá fora e
ele (Carioca) estava só conversando. Campos estava sentado lá dentro vendo um negócio
de um acidente. Emerson fala que Campos era o chefe e o Carioca é um "filho da puta". Aí
o Campos tentou ferrar ele e colocou uma regra- não pode cobrar mais que RS 250,00
(duzentos e cinquenta e nada mais disso). Campos comenta que ele (Carioca) irá destruir
sua equipe. Campos está lá em Céu Azul este mês de novo, mas não é chefe . O chefe
é o Angonesi, ele é muito chato. Emerson diz que lá (Céu Azul) é melhor de
negociar, aqui na primeira (Santa Terezinha) não é. (e.02, ANEXO424, p.32)
DERIVALDO X HNI                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
19/9/2003 23:08:38       19/9/2003 23:08:54 00:00:16                                                           
    HNI diz que pegaram um no trevo na frente dele, Derivaldo fala que estes são da ponte,
que já está pago, que não é para dar nada não. (e.02, ANEXO424, p.35; e.422
DERIVALDO X MÁRCIA                                                                                    DATA/HORA
INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                    19/9/2003 23:14:09      
19/9/2003 23:14:39 03:00:30                                                         Maria diz que pegaram um
no grampo. Diz que acabaram de pegar um carro ali no trevo. Derivaldo diz que é para
morder. Márcia diz que não sabe. Derivaldo pergunta que carro eles pegaram. Márcia fala
que foi um dino branco e não sabe se era um deles. Derivaldo manda eles irem embora.
Márcia diz que já está no trevo e despedem-se. (e.02, ANEXO424, p.35; e.422
DERIVALDO X HNI (PRF CARIOCA)                                                                                   
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
19/9/2003 23:13:26       19/9/2003 23:13:53 00:00:27                                                           
    Cita os PRFs Carioca e Guidugle. HNI diz que gritaram no rádio que pegaram ele (o cara)
e HNI não sabe onde foi. Derivaldo fala que é o Carioca (PRF Aílton) que está mordendo os
muambeiro ali no trevo e se eles (PRFs) te pararem é para dizer que já mandou pagar essa
(acerto PRF). Fala que é para xingá-lo (Carioca). Derivaldo diz que está o Carioca e o
Guidugle (PRF Guidugle). HNI pergunta se são apenas eles. Derivaldo confirma e diz que
"ali em cima e por sua conta". (e.02, ANEXO424, p.35)

Como se vê, a escala de serviço juntamente com os dados extraídos
da interceptação telefônica confirmam a participação do PRF Ailton ("Carioca")
no esquema criminoso.

No dia 30/08/2003, com escala de serviço no Posto de Céu Azul, o
PRF Ailton se deslocou até Matelândia onde abordou o ônibus de "Sandro", que
estava sob responsabilidade do batedor Antônio Carlos Neves da Cruz ("Boi").
Sandro declarou ter pago R$ 500,00 (quinhentos reais) para liberação do
ônibus e que, mesmo com esse pagamento, não estava garantida a livre
passagem pelo Posto da PRF em Céu Azul (e.02, ANEXO424, p.32).

Nota-se, portanto, que o PRF AILTON estava em um novo ponto de
abordagem de veículos para cobrança de propina, fato que deixou Sandro, "BOI"
e Haroldo indignados (conversas "BOI x Sandro" - 30/8/2003 22:19:55 e "BOI x
Haroldo" - 31/08/2003 11:17:54). Ainda se extrai das conversas que, no referido
turno, o PRF Ailton também abordou o ônibus de "Zezinho", que foi obrigado
a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) para continuar a viagem.

Na conversa de Derivaldo x Zé no dia 12/09/2003 (09h31min37s -
e.02, ANEXO 424, p.33-34; 422, AP_INQ_POL5, p.78-83), "Zé" comentou a
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respeito de sua revolta com a apreensão de seu ônibus pelo PRF ZWIEREWICZ
 ("Pit Bull") e na conversa fez referência pejorativa a pessoa do PRF Ailton
("carioca"):

(...) Zé: Não tenho culpa, não tenho culpa, não tenho culpa (referindo-se ao que dizia Pit
Bull). Tu já pegaste dinheiro meu quantos vezes rapaz.                                             
Derivaldo: Cê falou pra ele?
Zé: Falei na cara dele.                                                                                                             
(...) Zé: Tem de fazê uma cilada pra ele, tem de fazê pra ele paga igual ao Carioca
pagou (referindo-se ao PRF Aílton, conhecido como Carioca, envolvido e denunciado pelo
MPF por participar do esquema investigado durante a Operação Sucuri).                               
          Derivaldo: Exatamente, exatamente, vai acontecer com esse cara igual
aconteceu com o Carioca.                                                                                                 
                                (...) Zé: O Carioca tem até medo de chega perto do cara.
Derivaldo. O Carioca nem conversa muito com as pessoas
Zé: Não tem até medo.
Derivaldo: É, exato. (...) (e.02, ANEXO 424, p.33-34; 422, AP_INQ_POL5, p.78-83)

Tal fato esclarece o motivo pelo qual o réu decidiu agir fora na área
do Posto da PRF de Céu Azul, cobrando à parte, ou seja, separado das
cobranças exigidas por outros PRF's nos Postos de Santa Terezinha de Itaipu e
Céu Azul.

Ainda, no dia 04/09/03 (04/09/2003, 14h20min - e.02, ANEXO424,
p.32), o batedor Emerson ("Bambi") mencionou que estava difícil com o PRF
Ailton, pois este estava cobrando R$ 400,00 (quatrocentos reais) por ônibus,
enquanto a média era R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e que tal atitude
estava incomodando o PRF CAMPOS.

Em conversa de Derivaldo, gravada no dia 19/09/2003 (23h08min -
e.02, ANEXO424, p.35), o outro interlocutor comunicou que teve um veículo
abordado no trevo. Derivaldo disse que era a equipe da ponte (Posto da PRF
da Ponte Internacional da Amizade - PIA). Logo após (19/09/2003, às 23h13min),
outra pessoa conversou com Derivaldo dizendo que pegaram um carro e
Derivaldo disse que era o "carioca" ("Carioca (PRF Aílton) que está
mordendo os muambeiro ali no trevo e se eles (PRFs) te pararem é para dizer
que já mandou pagar essa (acerto PRF)" - e.02, ANEXO424, p.35). Nesse dia o
PRF Ailton, de fato, estava de serviço no Posto da PIA na função de
motorista.

Na sequência, em conversa com outra interlocutora (19/09/2003, às
23h14min), "Márcia" mencionou que um ônibus ("dino branco") foi abordado
no trevo e Derivaldo disse que foi "para morder" (propina).

Quanto ao dia 30/10/2003, reproduzo algumas transcrições das
gravações realizadas nesse dia em que o PRF Ailton estava escalado no Posto de
Céu Azul (e.422, ANEXO7, p.61-65, 128-129):

DERIVALDO X TONINHO                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
30/10/2003 18:41:24     30/10/2003 18:42:11 00:00:47                                                       
      DERIVALDO diz que está sossegado, TONINHO pergunta se está tendo alguma barreira
em Céu Azul (da PRF com a Receita), DERIVALDO diz que não está sabendo de nada,
TONINHO pergunta se o pessoal do posto não sabe, DERIVALDO diz que acabou de falar
com eles, TONINHO pergunta quem está ali, (no Posto da PRF), DERIVALDO fala que é o
DENUZZI, que é gente boa. TONINHO demonstra conhecer PRF DENUZZI e afirma que irá
ligar para ele. (e.02, ANEXO427, p.54). 
DENUZZI X TONINHO                                                                                                           
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
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30/10/2003 18:42:35      30/10/2003 18:43:28 00:00:53                                                       
      DENUZZI: Oi?                                                                                                                         
  TONINHO: Oi, ô DENUZZI! TONINHO....                                                                              (...)
TONINHO: Você sabe algum rolo lá pra cima, lá pra Céu Azul???
DENUZZI: Não...porque??? não...                                                                                             
TONINHO: O cara diz que veio de Cascavel pra cá, diz que tinha Polícia Rodoviária lá,
pegando lá na entrada de Vera Cruz, naquelas quebradas por lá!!!!!                         
        DENUZZI: Não tô sabendo veio...                                                                                       
      TONINHO: Diz que, diz que Rodoviária e Receita...                                                             
    DENUZZI: Não tô sabendo não...                                                                                           
    TONINHO: É... quem tá lá em Céu Azul hoje???                                                                     
 DENUZZI: Fala com...fala com o AÍLTON (PRF Carioca)                                              
     TONINHO: É... (...)                                                                                                                 
  DENUZZI: Beleza???                                                                                                                 
TONINHO: Beleza então!!!                                                                                                       
DENUZZI: Então valeu veio... (e.02, ANEXO 424, p.36; ANEXO427, P.54)
DERIVALDO X TONINHO                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
30/10/2003 18:43:48 30/10/2003 18:45:14 00:01:26                                                             
      TONINHO diz que "ele" (DENUZZI), diz que não sabe de nada, DERIVALDO explica que
conversou anies e eles falaram que não sabiam de nada, TONINHO diz que um cara que
veio para Medianeira, diz que tem viatura parada dos dois lados da pista e que tem ônibus
parado, DERIVALDO fala que Cascavel é uma caixinha de surpresa, pergunta se é na
entrada para Vera Cruz? TONINHO confirma, DERIVALDO fala que é porque eles estão
descobrindo que o pessoal está entrando ali, e continua, dizendo que não vem ao caso
porque se o ônibus entrar ali, eles não podem pegar mais (porque esta Rodovia não é
Federal), TONINHO responde que se eles alegarem perseguição eles podem entrar na
rodovia e pegar o ônibus, DERIVALDO concorda e pergunta e agora? TONINHO: fala que
agora embassou,
DERIVALDO aconselha a parar todo mundo em Matelândia e fazer "um acertinho
em Céu Azul" e passar direto TONINHO acha que tinha ir em Céu Azul dar uma olhada,
DERIVALDO aconselha a parar em Céu Azul, em um posto de gasolina, pegar um
táxi, ir lá e "acertar todos os ônibus lá e ir embora", TONINHO: diz que vai subir
agora, DERIVALDO diz para vir embora, que está 100% que aqui ele garante, TONINHO diz
que qualquer coisa ele liga (e.02, ANEXO427, p.31, 55)
BOI X DERIVALDO                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
30/10/2003 20:39:02      30/10/2003    20:40:29 00:01:27                                                     
    Boi avisa que esqueceu de colocar aquele (ônibus) no jornal (lista PRF) e o colega nosso
o Be(provavelmente PRF Bellon) falou que era nosso amigo e tinham fonte segura que está
todo mundo teclado, que está tudo tecladinho o nosso negocinho aqui o orelhão
(telefones grampeados) e pediu pelo amor de Deus se liguem e estava falando porque
ele é camarada e Boi disse falou Brother e Boi diz que não custa nada se cuidar e
Derivaldo diz que está  sempre se cuidando e Derivaldo diz que vai para Céu(Posto
PRF). (e.02, ANEXO427, p.31)
JOICY X VANAT                                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/10/2003 20:39:59  30/10/2003 20:40:50 00:00:51                                                         
Joicy avisa que está com papa fox ancorado(Policia Federal). Vanat pergunta se estão
caracterizados e no Palio e pede para avisar a hora que eles saírem.
BENATTI X JOICY                                                                                                                   
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/10/2003 20:45:13  30/10/2003 20:46:42 00:01 29                                                             
    Joicy avisa que coloca a televisão com o volume alto porque se tiver algum sisteminha
acoplado não cabe Benatti pergunta se estão os quatro e Joicy fala que estão os três, o
Alex está na aula e Benatti fala que então está ela. Aílton e Pedro Faria e os Papa Fox (
Policia Federal) Benatti pergunta se está tendo operação e Joicy diz não sabe, alega que
pararam e disseram que estão aguardando alguma coisa que talvez precise ser abordado
ou talvez não. Fala que é o pessoal da turma nova de Foz. Benatti diz que se é daqui beleza
e pede para fazer tudo certinho para as "inaudível" por precaução e Joicy diz que quando
possível vai contar o acontecido e diz se lembra daqueles nosso amigos que tomam
cafezinho com eles, fecharam na frente deles. (e.02, ANEXO424, p.36)
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull)                                                                                         
DATA/HORA INICIAL   30/10/2003 21:53:49                                                                        
(...) Derivaldo diz que mandou ela ligar porque estava com medo daquele vagabundo
pegar voce ali no Mosquiteiro e morder dinheiro. Pegaram o Edvaldo em um milão, ou
melhor dois mil, MNI comenta que só por causa de passageiro e Derivaldo diz que era seis
mil e quatrocentos. Derivaldo conta que Edvaldo já foi hoje e pede para MNI avisar o
horário que vai amanhã. (e.02, ANEXO427, p.57)
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Nota-se que o PRF DENUZZI (encarregado de equipe do Posto da PRF
em Santa Terezinha de Itaipu), em conversa com TONINHO, mencionou o PRF
AILTON como contato em Céu Azul para prestação de informações
sobre uma possível fiscalização que estaria sendo realizada pela Receita
Federal em Vera Cruz, cidade localizada entre o Posto da PRF de Céu Azul e
Cascavel. Após outras conversas, ficou demonstrado que se tratava da Polícia
Federal.

Na sequência, TONINHO conversou com Derivaldo, que sugeriu a
realização de "acerto" com o pessoal do Posto de Céu Azul (30/10/2003
18h43min = "DERIVALDO aconselha a parar em Céu Azul, em um posto de
gasolina, pegar um táxi, ir lá e acertar todos os ônibus lá e ir embora" - e.02,
ANEXO427, p.31, 55). O pagamento do acerto restou comprovado na conversa
entre BOI e DERIVALDO (30/10/2003, 20h39min - e.02, ANEXO427, p.31). 

Observa-se, ainda, que o PRF VANAT, que estava no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, contatou a PRF JOYCE, encarregada de equipe do Posto de
Céu Azul, para obter informações sobre os Policiais Federais que estavam no
Posto de Céu Azul, pois aguardava a saída deles para posterior autorização da
saída dos ônibus acertados (30/10/2003, 20h39min). Às 20h45min, o PRF
BENATTI, supervisor, também contatou a PRF JOYCE que confirmou naquele
momento a presença do PRF Ailton no Posto de Céu Azul e dos policiais
federais.

Segundo consta da fl.704 do inquérito policial (e.02, ANEXO478,
p.102), no dia 30/10/2003, por volta das 22h50min, foi filmada a chegada de
Derivaldo e Emerson no posto da Polícia Rodoviária Federal de Céu Azul/PR,
onde foram recepcionados pelo PRF AÍLTON DE FREITAS BRAGA FILHO.

No relatório da filmagem realizada pela Polícia Federal no Posto de
Céu Azul, foram reconhecidos pelo INSPETOR VIDAL os PRF's PEDRO MARQUES
FARIA e AÍLTON DE FREITAS BRAGA FILHO (Relatório e Auto de
Reconhecimento - e.02, ANEXO478, p.90-112; ANEXO479, p.0-40, 36-37; e.1065,
VIDEO4, início da filmagem). Tal informação foi reforçada pelas gravações
telefônicas e interrogatórios criminais do PRF Pedro Farias, Derivaldo e Emerson.

Conforme relatório policial, os batedores Derivaldo e Emerson
chegaram no posto da Polícia Rodoviária Federal de Céu Azul, passaram pelo
PRF AÍLTON , e entraram na unidade policial na companhia de PEDRO
MARQUES FARIA, sendo que a PRF JOYCE, encarregada, já se encontrava no
interior (Conversa do PRF BENATTI x JOYCE - 30/10/2003, 20h45min).

De acordo com os interrogatórios de Emerson e Derivaldo, estes
entraram no posto policial apenas para irem ao banheiro, o que não merece
crédito. O conjunto probatório anexado aos autos revela que a verdadeira
intenção dos referidos batedores, ao ingressarem nas dependências do Posto da
PRF de Céu Azul, foi promover o pagamento do "acerto" do ônibus de placas
KCZ 8019 (ônibus da empresa Transpuma, de Santa Isabel do Pará/PA, que
passou na frente do posto às 22h55mim, conforme registrado na filmagem),
bem como de todos os demais ônibus que solicitaram os serviços dos
batedores Derivaldo, Antônio Carlos e Emerson - "Bambi" naquele dia.
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Portanto, é possível concluir que a PF saiu do Posto de Céu Azul no
intervalo entre a conversa da PRF JOYCE com PRF BENATTI ( 20h45min) e a
chegada dos mencionados batedores no referido posto (22h50min - filmagem).

Apenas para reforçar a grandiosidade do esquema, destaco a
conversa entre Derivaldo e Emerson no dia anterior (29/10/2003, 14h57min -
PRF ADOLFO) na qual aquele mencionou que tinha 20 (vinte) ônibus para
acertar com os PRF's, número expressivo considerando que se referia a
apenas um dia e a um "batedor/intermediador". 

Quanto ao ocorrido no dia 27/11/2003, refere-se ao fato do batedor
"BOI", após a apreensão de alguns ônibus pela Receita Federal, ter se deslocado
ao Posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu/PR para
reclamar com os PRF's CIRO, JOECY e AÍLTON. Vejamos algumas transcrições do
dia:

(...) DERIVALDO X BOI
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 22:56:22     27/11/2003 22:56:39 00:00:17
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614      4591046827 4599646614
(...) Derivaldo: Oi, e aí aconteceu alguma coisa?
Boi: Sujou, caiu tudo os meus carro, cara.
Derivaldo: Meu Deus do Céu.
Boi (indignado): Tudo, tudo, tudo meus carro . Tá vendo cara. É bem assim mesmo. Ficou
ótimo pra mim agora.
DERIVALDO X CID - Op Receita posto PRF
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:01:17     27/11/2003 23:02:00 00:00:43
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614     4591041893 4599646614                                                      
(...) DERIVALDO pergunta o que está acontecendo e CID diz que pegaram os carros do Seu
ZÈ... do Toro  (referindo-se aos ônibus de Boi), que caçaram uns dele ali na barreira.
DERIVALDO pergunta se o "L" (L Tur)  dele passou, aquele "dinão" azul e CID diz que não
viu. CID diz que deve ter passado porque uns passaram, outros ficaram, mas os dele (BOI)
caiu bastante. DERIVALDO pergunta se pegaram muito e CID diz que uns cinco.
DERIVALDO diz que então era armação.
(...) DERIVALDO X PALETA - Op Receita na PRF
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:09:40     27/11/2003 23:11:09 00:01:29
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614      4591140297 4599646614
(...) DERIVALDO pergunta se PALETA está sozinho e se ele viu o estouro ali. PALETA diz que
sim e que o CACA ligou agora e avisou. DERIVALDO pergunta quem é o CACÁ e PALETA diz
que é o CACÁ PATROLER. DERIVALDO pergunta daquele "dino" azul e PALETA diz que caiu
tudo. DERIVALDO diz que os dois dele passaram, os dois Paradiso de Goiânia, os dois
primeiros. DERIVALDO diz que foram os "pretos" e PALETA diz que "menos mal".
DERIVALDO pergunta se o L TURISMO caiu também. PALETA diz para não falar nomes e
DERIVALDO fala que não tem problema, que caiu, caiu...PALETA diz que vai que numa
cagada...vamos se prevenir...diz que aquele lá ele não sabe, acha que caiu tudo.
DERIVALDO pede para ele ver ali e falar porque tem um negócio dele no ônibus mas é o
Carequinha que trabalha com eles.
DERIVALDO X ESPOSA - Op Receita
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:20:18      27/11/2003 23:21:29 00:01:11
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614     4591160182 4599646614
(...) DERIVALDO avisa que pegaram cinco carros do BOI, na barreirinha, numa emboscada
grande com carros particulares, gol verde, pálio cinza, pálio vermelho...
DERIVALDO X GENÉSIO - Op Receita na PRF
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:25:55  27/11/2003 23:26:54 00:00:59
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614       5191357058 5191357058
(...) GENÉSIO pergunta se ele está liberando alguém e DERIVALDO diz que está sujo.
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GENÉSIO diz que estão trazendo dois ônibus agora... DERIVALDO pergunta se ele não viu
"dinão" azul escrito "L" no meio, L TUR. GENÉSIO diz que o L TUR está lá e que estão
trazendo aquele "Barbarabela".
(...) DERIVALDO X CARLINHOS -Op Receita na PRF
DATA7HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:27:17     27/11/2003 23:28:24 00:01:07
(...) CARLINHOS diz: "É ele".
DERIVALDO fala que pegaram o "azulão", os "pretos" (PF), o "L" (L TUR), com a S-10 prata.
Diz que está lá parado e que estão trazendo mais outros dois, escoltados. Fala que não é
certeza que é do Carlinhos mas parece que viram o azulão lá na frente. DERIVALDO diz que
vai confirmar e depois liga.
@ Maconha - NINA X CLECI - Op Receita
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:28:34     27/11/2003 23:32:03 00:03:29
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599760184      4599750048 4599750048
(...) Cleci avisa que a Federal está levando dois "Barbarabela" e tem dois Ônibus parados
lá. NINA pergunta se nenhum ônibus é conhecido e CLECI pergunta de quem são os
"barbarabela", se é do bicha ou é dele (Derivaldo). NINA diz que é do BOI. CLECI diz que os
dois estão vindo escoltados, um golzinho verde não escuro, uma marea e uma blazer.
Comentam que foi a Polícia Federal e sobre os ônibus que foram pegos... NINA diz que é
tudo ônibus do BOI. CLECI pergunta quem falou para ela do "L TUR" e NINA diz: "Adivinha".
CLECI arrisca a ROSANE e NINA nega...CLECI diz: "ELE?" (DERIVALDO) e NINA confirma.
CLECI diz que o LTur também... NINA diz qua acha que o LTUR está cheio de maconha... A
ligação cai...
Maconha - NINA X CLECI - Op Receita
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:33:46     27/11/2003 23:38:51 00:05:05
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599760184     4599750048 4599750048
(...) NINA diz que o "Chaney" (ônibus) está chegando. CLECI diz que achou estranho porque
ele está bem na frente. Que os outros dois já vieram porque os faróis estão tudo livre a
esta hora, não entrou lá por cima e vieram direto pelo INPS. NINA diz que acha que deve
ter alguma coisa de errado com esse ônibus, não sabe porque... CLECI fala que porque
trouxeram só dois e dois ficaram lá parados...NINA diz que trouxeram dois e vão lá buscar
mais dois. NINA fala que amanhã ela conta porque não quer falar pelo telefone que está
com medo...diz que lá está cheio de "coisa"...aquela coisa lá...lá no "L". CLECI diz que no
"L" só carrega isso mesmo... NINA diz que é do CARLINHOS, aquele que era dono do
Hotel Chaminski, que é desse cara...que estava cheinho da coisa lá...do capeta...tudo
dentro...a coisa está tudo lá dentro. CLECI diz que sim e que a coisa é de...quem ela sabe,
de quem vai "naquele lugar"...   NINA diz que é do CARLINHOS, um moreno, irmão do
MARQUINHOS, do Hotel Chaminski, um que tinha uma motona, que pagava de "gatinho" na
vila. CLECI diz que o nome do hotel não é mais esse. NINA diz "pois é, só que é dele". NINA
fala que "ele" (Derivaldo) está ali, ligando desesperado para o "outro" a cada dois minutos,
para saber se caiu mesmo. CLECI diz que não entendeu porque esse ônibus saiu só agora e
NINA diz que os do DERIVALDO já tinham subido e este foi junto com os do BOI e caíram
todos. NINA comenta que esses "Barbarabela" só têm primeira linha, tem muito dinheiro.
Que a Federal foi no paradâo à tarde um monte de vezes. Diz que "eles (PF) não querem
pegar esses ônibus da tarde, querem pegar esses "BO" da madrugada. CLECI concorda que
quem sai cedo sai na boa. Falam amenidades... NINA diz que DERIVALDO está falando com
o CARLINHOS e o ônibus tá pego, que ele falou com o CIRO da Rodoviária, que tá
pego. NINA diz que DERIVALDO está desesperado porque o BOI fica xingando ele
porque só caíram os dele.
DERIVALDO X CARLINHOS - Op Receita                                                                             
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:40:21     27/11/2003 23:41:33 00:01:12
(...) DERIVALDO diz que é "ele mesmo" (o ônibus dele que caiu). Que pegaram esse L TUR,
os pretos. CARLINHOS diz que falou com o outro homem e que ele estava conversando
para ver se liberava e que vai ligar para ver. DERIVALDO diz para não ligar porque tem
gente dentro do carro, numa bobeira dessas... CARLINHOS diz que conversou com ele
agora a pouco e ele falou que era os "coisa preta" (PF). DERIVALDO diz que foi a "SO", com
o gol verde...com o corsinha sedan. Diz para cuidar com o que fala...
(...) DERIVALDO X PALETA
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/11/2003 23:49:09     27/11/2003 23:51:06 00:01:57
(...) PALETA fala que pegaram aquele azul que DERIVALDO falou. DERIVALDO diz que tinha
uma parada de um amigo dele, do CARLINHO do Chaminski. PALETA ainda fala outros
ônibus: JR, e os dois Bárbara e mais um quadrado, pergunta se foi algum dele, DERIVALDO
diz que não. PALETA diz que foram cinco dele e um daquele menino lá.
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De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO479, p.06-07):

"No dia 27 de novembro de 2003, às 2150h (hora 01:31:55 da 2ª fita) no Posto de PRF de
Santa Terezinha, observa-se mais uma vez uma grande movimentação e, em determinado
momento, o proprietário de uma caminhonete placas BSE 6622 conversa com o PRF CIRO e
adentra ao Posto por duas vezes para ser atendido (esse mesmo veículo aparece em
articulações no Posto Paradão em data de 29 de novembro de 2003). Às 22:35 horas,
começa uma barreira relâmpago da Receita Federal em frente ao Posto , sendo parados
alguns ônibus, dentre eles o "L" Tur 1100, dois da Empresa Isabel Turismo e um da
Empresa JR Turismo. Algum tempo depois, os ônibus abordados foram conduzidos, com o
auxílio dos Policiais Rodoviários Federais, ao pátio da Receita Federal  em Foz do Iguaçu.
Detalhe interessante é que, após o retorno dos Policiais ao Posto de PRF, às 23:43h, BOI
dirigiu-se até lá, sendo recebido pelo PRF CIRO, pela PRF JOYCE e pelo PRF AÍLTON (vulgo
Carioca), na frente do Posto, onde todos mantêm um longo diálogo. Após, em conversa ao
lado das instalações físicas, BOI, juntamente com os Policiais, confere as listas de prefixos
de placas dos ônibus adredemente repassadas, ao tempo em que reclama veementemente
do que aconteceu. Ao sair do Posto BOI ainda gesticula com um homem que, ao que
parece, também é batedor e que permanece conversando com a PRF JOYCE e com o PRF
AÍLTON.

Como se vê, no dia 27/11/2003, por volta das 22h35min, a Receita
Federal realizou uma fiscalização surpresa na frente do Posto da PRF de Santa
Terezinha de Itaipu, que resultou na abordagem de, no mínimo, quatro ônibus,
que , após, foram encaminhados à Receita Federal com a ajuda dos PRFs do
referido posto.

Da análise das conversas, nota-se que tais apreensões deixaram os
batedores "Derivaldo" e "BOI" (Antônio Carlos Neves da Cruz) muito
preocupados.

Às 23h43min, após retorno dos PRF's ao posto, a Polícia Federal
realizou filmagem do batedor  "BOI" no referido posto conversando com o PRF
CIRO, a PRF JOECY e o PRF AILTON, os quais foram reconhecidos pelo INSPETOR
VIDAL, conforme Auto de Reconhecimento (evento 02, ANEXO479, p.38-39),
escala de serviço (e.02, ANEXO 473, p.77 e 80) e interrogatório do PRF CIRO
(e.510, AUTO_QUALIFIC23, p.01-10).

É evidente que, se não houvesse envolvimento de policiais do Posto
da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, não teria havido motivo para "Boi" ter se
deslocado até o referido posto, uma vez que os objetos apreendidos e a
autoridade responsável pela apreensão não se encontravam mais no referido
recinto.

A testemunha ORLI ERNESTO DAVIES, que filmou "Boi" conversando
com os PRFs do Posto de Santa Terezinha de Itaipu logo após a apreensão,
relatou o que avistou (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA7, p.01-46):

(...) ADV: Excelência, se do local onde a testemunha estava filmando se a testemunha
ouviu claramente, ouviu claramente o diálogo a que se referiu sobre o Antonio Carlos
conversando com o Policial Rodoviário Ciro Se ele ouviu o diáloqo.  (...) J: O senhor
recorda do policial Boi conversando com o PRF, aliás, do Boi conversando com o
PRF Ciro? R: Sim J: Tá, então se o senhor ouviu o diálogo?  R: Não, esse dia não tem
como ouvir diálogo. (...) J: Dr. Oswaldo, Dra. Fernanda e Dra. Vanessa.  ADV: Se a
testemunha reconhece como sua a assinatura aposta à folha (...) J: Então, eu vou fazer
uma pausa para mostrar o documento para a testemunha. Bom, senhor Orlin, eu
lhe alcancei, há uma análise das fitas de vídeo que consta às folhas 692 a 730 do
IPL. Eu pergunto se o senhor primeiramente reconhece a assinatura que consta
ao final, folhas 730. R Sim. J: Sim? E as rubricas às folhas anteriores
especialmente 720 e 721. R: Sim. J: Sim? ADV: Durante o depoimento a testemunha
afirmou ao Juízo que na filmagem aparecia PRF Joecy. J: Hã-hã. ADV: Em companhia do
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PRF Ailton, do PRF Ciro e de alguém que ele disse ser chamado "Boi". Que estavam eles
fazendo de ato ilícito? J: Eu gostaria que o senhor me descrevesse as filmagens. R:
Sim. Isso ai consta realmente na filmagem. Eu acabava de chegar no ponto de filmagem
quanto vi a Receita fazendo aquela blitz, uma... J: Relâmpago. R: Relâmpago foi rápido.
De imediato a Receita utilizou os próprios policiais pra levarem os ônibus pra Receita, pra
Foz de Iguaçu pra... J: Então os policiais Joecy, Ailton, Ciro eles saíram do posto, é
isso? R: Certamente a Joecy e o Ciro... e o Ailton, sim. J: Saiu, saíram?  R: Foi Aí teve uma
correria, o Ciro corre para dentro de carro, sai, e tal, não sei pra onde foi. J: Eu não
entendi. O PRF Ciro entrou no carro e saiu de carro? R: É, ele saiu, deu uma saída,
com uma caminhonete X(F). Ai quando terminou a função dos ônibus, apareceu o Antonio
Carlos, o "Boi" e conversaram bastante. J: Quando o "Boi" apareceu, a Joecy, o Ailton
e o Ciro estavam no posto? R: Me parece que sim, está na filmagem, dá pra ver. J: Tá.
O senhor não recorda? R: Não recordo, mas estavam, estavam. O... tem uma certa, uma
conversa mais ou menos longa, alguns gestos. J: Do "Boi", isso?  R: Do "Boi" J: O senhor
não recorda exatamente com quem? R: Com a Joecy e com os três. J: Hã-hã. R: Tinha,
também, me parece que o Celso que ficou dentro do posto. O Celso era um dos que não. .
que não.. J: Não é réu na presente ação.  R: Não é réu (...) R: O "Boi" apareceu, tem
uma conversa, ele gesticula, bastante gestos e por fim ele se... fica o Ciro, o "Boi" e o
Ailton embaixo da marquise como conferindo um papel e olhando para a rodovia, bem no
finalzinho. J: O Ciro, o...  R. O Ailton, que é o Carioca. J: O Ailton. R: E o "Boi". J: O
"Boi". R: Sim. J: Eles ficam embaixo da marquise conferindo algum objeto...  R:
Vendo alguma coisa bem de perto e dali olhando para a rodovia. J: Hã-hã. R: E aí termina.
O problema foi que no outro dia e logo em seguida, as conversas, a interceptação do "Boi",
por haver perdido cinco ônibus ou quatro ônibus que eram todos deles. (...) J: Mas O
senhor diz que são placas em função do quê? R: Em função da, da atividade do "Boi",
que é só levar papel. (...) J: A análise das fitas? R: Sim, sim, isso foi feito depois, dias
depois, inclusive e, vendo as filmagens e, já com o conhecimento do áudio. (...)

Perante o Juízo Criminal, ANTONIO CARLOS ("Boi") declarou que
transitava às vezes na BR 277, mas que não tinha o costume de frequentar os
Postos da PRF. Todavia, as interceptações telefônicas e as filmagens provam o
contrário. Ainda, durante o seu interrogatório, ANTONIO CARLOS declarou
conhecer o PRF CIRO (e.510, AUTO_QUALIFIC2, p.1-13), fato também confirmado
por este em seu interrogatório (e.510, AUTO_QUALIFIC23, p.01-10).

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de alterar
o entendimento deste Juízo no que diz respeito à participação do réu no
esquema criminoso (e.1358 e 1918).

Diante das provas colhidas, é possível afirmar que o PRF AILTON  teve
envolvimento com "batedores/intermediadores", bem como teve participação do
esquema de facilitação de passagem de ônibus de compristas, abarrotados de
mercadorias contrabandeadas/descaminhadas, mediante recebimento/exigência
de vantagem ilícita, pela Rodovia Federal BR 277, entre Foz do Iguaçu e
Cascavel, pois sabia da vulnerabilidade dos particulares envolvidos, uma vez
que não poderiam recorrer à Autoridade Policial Federal, Militar ou Civil, na
medida em que, constatado o transporte de produtos
descaminhados/contrabandeados, estes seriam apreendidos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, não foi possível aferir/mensurar os valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano causado ao Erário,
uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a fim de garantir a
continuidade da investigação e, quando da deflagração da operação, poucos
valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes públicos sem
origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas considerando a
grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
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revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que vinham
semanalmente para esta região fronteiriça, a maioria mais de três vezes na
semana.

Destaco que cabe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF AILTON, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios da
administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao combate
do crime na fronteira para facilitar, principalmente, o contrabando e
descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no
referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal),  caso ainda esteja em atividade.
Isso porque a conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta
direta à dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se por de
trás do aparato institucional, voltado ao combate do crime na fronteira, para
facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato,
prossiga atuando no referido cargo público.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração do agente, auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a prática de ilícitos. Embora não tenha exercido função de
chefia (supervisor ou encarregado de equipe), ficou demonstrado que agia por
sua conta e risco inclusive fora dos Postos da PRF (trevos da BR 277 em Foz do
Iguaçu e Matelândia) atuando como se chefe fosse. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu para fixação do valor.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu AILTON DE
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FREITAS BRAGA FILHO pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
nos termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se os valores deduzidos a título de imposto
de renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.3 ANTÔNIO EDISON MIQUELÃO (PRF MIQUELÃO)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Antônio Edison Miquelão encontrava-se lotado na citada Delegacia desde
julho de 1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Adolfo Cândido
Wenceslau a prática dos seguintes fatos:

PRF MIQUELÃO - Apelido "MIQUE" - sem telefone
- O BATEDOR DERIVALDO CHAMA O PRF MIQUELÃO DE "GENTE BOA".              -
DERIVALDO PERGUNTA A "BOI" SE DEU CERTO, E QUEM QUE ERAM OS CARNIÇAS? BOI"
DIZ QUE ERA O PRF MIQUELÃO E DEU CERTO. DERIVALDO DIZ QUE VAI CHEGAR ALI A
VAI LARGAR AQUELE "H" LÁ (POSTO PRF), BOI" DIZ PARA JOGAR AQUELE "H" QUE ELE TEM
BASTANTE. "BOI" PERGUNTA QUEM É O MIQUELÃO, DERIVALDO EXPLICA QUE É GENTE
BOA. E "BOI" EXPLICA QUE SE DÁ BEM COM ELE, É AQUELE GRANDÃO, VOCÊ CHAMA
ELE DE "MIQUE", MEIO GORDINHO, ALTO EM TIPO UMA VERRUGA NO ROSTO.  POR
FIM. RESSALVA QUE O PRF MIQUELÃO E BOI/VAQUEIRO (BATEDOR) TRABALHAM
JUNTOS HÁ DEZ ANOS. MOTIVO PELO QUAL PEDE PARA DAR UMA AMENIZADA.                 
                                                                            - NO DIA 21/11/2003, ENCONTRAVAM-SE EM
PLANTÃO NO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA OS PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO,
DOUGLAS E FREITAS, SOB A SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO. APÓS PASSAR PELO POSTO DE
PRF, A POLÍCIA FEDERAL APREENDEU O ÔNIBUS DE PLACAS BYF-2237, DA EMPRESA
WILCLATUR, O QUAL ESTAVA ABARROTADO DE MERCADORIAS E COM DEZ KG DE
MACONHA (FL. 37).                                                                                  - UTILIZANDO-SE DO
TELEFONE DO POSTO DE SANTA TEREZINHA, O PRF MIQUELÃO CONVERSA COM O PRF
SILAS, O QUAL PERGUNTA SE AQUELE ÔNIBUS JÁ HAVIA PASSADO PELO POSTO DE SANTA
TEREZINHA (DENÚNCIA - FL. 39).                                                                                               
                                        - NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR "PALETA" ARRECADOU O
DINHEIRO DO ACERTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3703, DA GRÉCIATUR, PLACAS KRA-
1345, PLACAS AIC-8779 DA COLOR TUR, E PLACAS BYE-8074, NO POSTO PARADÃO, SENDO
OBJETO DE FILMAGEM PELA POLÍCIA FEDERAL, A FIM DE QUE NÂO FOSSEM FISCALIZADOS
NO POSTO DE SANTA TEREZINHA E CÉU AZUL. NESTE DIA E HORÁRIO ESTAVAM DE
PLANTÁO PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS (SANTA TEREZINHA) , E
DUCHESQUI, PASQUALINI, PEDRALLI E ROBSON (EM CÉU AZUL), SOB A SUPERVISÃO DO PRF
ROGÉRIO.

O réu apresentou defesa prévia (e.02, PET178) e contestação (e.02,
CONTES386, p.101-201). Posteriormente, requereu produção de prova
testemunhal (e.199, 690, 902, 1358, 1423, 1893, 1889, 1902, 1913, 1918, 1937,
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1996, 2035, 2096 2122, 2246, 2252). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o
réu apresentou alegações finais (e.2425), defendendo a improcedência da ação,
diante da inexistência de conduta ímproba.

No que diz respeito à prova testemunhal, foi juntada prova
emprestada nos eventos 2092 (IVONEIDE SCALIA DA CUNHA), 1918 (BEATRIZ DE
FÁTIMA PORFÍRIO DA SILVA ALVES) e  2122 (JOACI DOS SANTOS FERREIRA -
e.1996) e oitiva de JOSÉ BELMIRO DE OLIVEIRA (e.2096 e 2252). Quanto às
demais testemunhas, houve desistência da prova (1423, 1889 e 2246). O
interrogatório criminal do réu foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC22). 

Foi realizado Laudo de Exame Financeiro (Laudo nº 1253/08 -
NUTEC/DPF/FIG/PR - e.02, PET185, p.02-08) para análise comparativa entre os
valores declarados pelo réu e sua esposa (Vanderléia Baffa Clavero Miquelão) a
título de imposto de renda pessoa física e os valores movimentados em suas
duas contas correntes nos anos de 2002 e 2003, que concluiu pela não
identificação de incompatibilidade entre renda e variação patrimonial declarada.

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.58), a comissão concluiu pela inocência de Antônio Edison
Miquelão (RELT29, p.12-18).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000139-0/0000139-07.
2004.404.7002/PR), perante o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a
denúncia em relação ao réu Antônio Edison Miquelão, com fundamento no artigo
564, inciso IV, do Código de Processo Penal (fatos ocorridos nos dias 21 e 25 de
novembro de 2003 - e.899, INF6).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria nas questões relacionadas ao réu, passo, então, à análise das
imputações atribuídas a ele neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF MIQUELÃO estava de serviço 
no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (e.02, ANEXO473, p.74, 77):

a) nos dias 10 e 14 de setembro de 2003 (entrada às 08h00min, até o dia seguinte
n o mesmo horário - p.74), na função de motorista, juntamente com  PRF ROGERIO
(Supervisor), PRF MAGALHÃES (encarregado de equipe), PRF SILAS (auxiliar), PRF FREITAS
(auxiliar) e PRF KNIPHOFF (auxiliar).
b) nos dias 21 e 25 de novembro de 2003 (entrada às 08h00min, até o dia seguinte
no mesmo horário - p.77), na função de "motorista" (e.02, ANEXO473, p.77), juntamente
com o PRF ROGERIO (Supervisor), PRF GASPARINI (encarregado de equipe), PRF DOUGLAS
(auxiliar) e PRF FREITAS (auxiliar).

A seguir transcrevo diálogos relacionados a interceptações
telefônicas realizadas no dia 10/09/2003 (e.489, RELT29, p.71-75):

4599776489 Antônio Carlos das Neves                                                                                     
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO                                                          
BOI X HNI                                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
10/9/2003 11:41:28  10/9/200311:43:21 00:01:53 (...)                                                           
    HNI avisa que entrou um carro na frente deles e eles atropelaram e agora vai ter que
fazer uma ocorrência e Boi diz que quem chegar lá(PRF) é só falar o nome dele. HNI avisa
que ainda não chegou a Rodoviária(Polícia) e Boi diz que deve aparecer um Japonezinho
(PRF Hirata) e pergunta se não dá para acertar direto com o cara e HNI diz que não. Quem
chegar lá é para ligar direto e HNI diz que estão chegando e vai ver o nome dele, diz para o
Boi que é o Miquelão e Boi diz que este não é muito chegado, mas já liga de volta.
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BOI X DERIVALDO                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
10/9/2003 11:43:42  10/9/200311:44:12 00:00:30 (...)                                                           
    Boi pergunta quem é o Miquelão, Derivaldo explica que é gente boa, ele(Boi) se dá bem
com ele pra cacete cara, é aquele grandão, você chama ele de Miq meio gordinho, alto tem
tipo uma verruga no rosto. Boi lembra.
BOI X HNI                                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
10/9/2003 11:44:22  10/9/200311:44:55 00:00:33 (...)                                                           
    Boi diz para HNI chamar ele (Policial Rodoviário Miquelão) de Mique e chamar ele
de ladinho e dizer que o Vaqueiro pediu para amenizar a situação para mim que nós 
trabalhamos há dez anos juntos. Pode dizer que Boi pede encarecidamente.
DERIVALDO X ZÓIO                                                                                                               
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
10/9/2003 12:39:01  10/9/200312:40:02 00:01:01 (...)                                                           
    Zoio avisa que falou com o Marco e morderam ele em umas 6 onças (R$600,00) ali
no mosquiteiro, Derivaldo quer saber se é carro pequeno ou grande e Zóio diz que
grande(ônibus) e Derivaldo quer saber quem era e Zóio diz que não sabe quem está ali
mas falou(Marco) que era equipe diferente. Derivaldo diz que hoje só tem gente daqui da
casa (Posto PRF), o Magal, "o Miquelão" e é gente boa.
DERIVALDO X BOI                                                                                                                
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                      10/9/2003
12:52:16 10/9/200312:52:41 00:00:25 (...) Derivaldo pergunta se deu certo, quem que
eram os carniças? Boi diz que era o Mique mesmo(PRF Miquelão) e deu certo. Derivaldo diz
que vai chegar ali e vai largar aquele H lá(Posto PRF), Boi diz para jogar aquele H que ele
tem bastante. Derivaldo diz que se for mais a gente pula.

O PRF MIQUELÃO foi mencionado pelos batedores "BOI" (conversa
10/09/2003, às 11h44min) e Derivaldo (conversa 10/09/2003, às 12h52min)
como um dos PRF's que colaborava para o esquema criminoso em questão.
Derivaldo, inclusive, referiu-se ao réu como "gente boa" (conversa 10/09/2003,
às 11h39min). Em uma das conversas (12h52min), "BOI" informou ter ido até o
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu ("Mosquiteiro") para promover o
acerto e confirmou a presença do PRF Miquelão ("Mique") naquele local a
Derivaldo.

Nesse mesmo dia (10/9/2003, às 12h40min), pessoa identificada
como "Zóio", em conversa com Derivaldo, relatou ter conversado com uma
pessoa chamada "Marco" que mencionou que seu ônibus foi fiscalizado pela
equipe do Posto de STI (Mosquiteiro) e que precisou pagar R$ 600,00 para
prosseguir viagem ("Zoio avisa que falou com o Marco e morderam ele em umas
6 onças (R$600,00) ali no mosquiteiro"). Nota-se que Derivaldo estranhou a
situação, pois, segundo ele, só tinha gente conhecida ("Derivaldo diz que hoje só
tem gente daqui da casa (Posto PRF), o Magal, "o Miquelão" e é gente boa").

Na conversa gravada às 11h44min, "BOI" deixou claro que era para o
outro intercolutor procurar o PRF Miquelão para negociação ("chamar ele
(Policial Rodoviário Miquelão) de Mique e chamar ele de ladinho e dizer que o
Vaqueiro pediu para amenizar a situação para mim que nós trabalhamos há dez
anos juntos").

Ademais, na referida conversa, "BOI" deixou a entender que já vinha
trabalhando com Miquelão há 10 (dez) anos, sendo que o ingresso deste na PRF
ocorreu em julho de 1994, ou seja, 9 anos e 2 meses até a data da
interceptação da referida conversa (10/9/2003). No entanto, no interrogatório do
réu e de Antônio Carlos ("Boi") ambos alegaram não se conhecerem (e.510,
AUTO_QUALIFIC2 e AUTO_QUALIFIC22), contrariando a robusta prova em sentido
contrário.
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Oportuno destacar que, da análise de uma única conversa, não é
possível compreender o funcionamento de todo o esquema criminoso
apresentado, o que motivou a apresentação de uma abordagem inicial de toda a
operação para melhor compreensão da responsabilização de cada réu.

Ainda, com base nas interceptações telefônicas, ficou demonstrada a
utilização pelos envolvidos de falas breves/abreviadas, utilização de codinome
(intuito de mascarar) e cognome, justamente para não fazer menção ao nome
dos PRF's envolvidos. Tal cautela é observada na maioria das conversas
realizadas entre os batedores, intermediadores, guias, motoristas e passageiros.

O PRF MIQUELÃO também foi citado na conversa do dia 14/09/2003,
à s 21h57min (e.489, RELT29, p.75-76), ocasião em que estava escalado
juntamente com o PRF SILAS no Posto de Santa Terezinha de Itaipu:

HNI X MIQUELÃO X JACARÉ                                                                                               
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
14/9/2003 21:57:09  14/9/2003 21:59:39 00:02:30 (...) HNI fala com MIQUELÃO e o
chama de traíra, pois não passou nada para ele hoje. MIQUELÃO diz que ele (HNI) que não
passou nada (fala rindo). HNI procura por JACARÉ (PRF Silas). JACARÉ (PRF Silas) pergunta
se HNI já parou (de trabalhar, de mandar os ônibus) e ele diz que sim, por enquanto.
JACARÉ diz que aquele (ônibus) que HNI tinha dito já passou. JACARÉ diz que se tiver algo
no decorrer do tempo é para avisá-lo e HNI diz que sim.

No referido dia o pagamento de propina a policiais rodoviários
federais estava em pleno funcionamento, conforme se extrai das conversas de
Derivaldo e BOI a seguir transcritas:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DERIVALDO X NINA (NAMORADA)                                                                               
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
14/9/2003 15:21:04    14/9/2003 15:22:49 00:01:45                                                               
DIÁLOGO                                                                                                                     
            Nina avisa que é uma camionete azul e tem um da receita e um da PF
(Polícia Federal) dentro e Derivaldo diz que então é, e pergunta se a placa é Brasil. Nina
diz que não, que é placa de São Paulo, Derivaldo acha que não é e diz que vai ligar nos
guardas (PRF) ali e depois liga de volta. (E. 2 - ANEXO427, p.22)
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DERIVALDO X CARECA                                                                                                 
    DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                 
14/9/2003 15:38:10    14/9/2003 15:38:49 00:00:39                                                               
  DIÁLOGO                                                                                                                   
              Careca avisa que não tem nada haver, tudo legal, 100%, deixei a outra paradinha
lá (posto PRF) agora e está tranquilo, se tem esta camionete aí faz parte. Derivaldo
pergunta quem que é os botinas lá (PRFs) e Careca diz que não sabe os nomes, mas
é tudo gente nossa, gente boa, Derivaldo diz que está beleza entã o.(E. 2 -
ANEXO427, p.22)
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DERIVALDO X CARECA                                                                                                 
    DATA/HORA INICIAL   DATA/IIORA FINAL DURAÇÃO                                                 
14/9/2003 15:41:22    14/9/2003 15:41:36 00:00:14                                                               
  DIÁLOGO                                                                                                                               
Careca avisa que um que faz parte da equipe e aí você vai saber quem é o "si", "lá" e a
última letra é "s"(PRF SILAS). (E. 2 - ANEXO427, p.22)

Na última conversa, "Careca" confirmou a "Derivaldo" que o
pagamento foi realizado no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, tanto que
mencionou que a equipe do posto era a do PRF SILAS (e.02, ANEXO473, p.74).

Já, na madrugada do dia 15/09/2003 (01h45min), "BOI" estava no
Posto de Céu Azul, tendo mencionado que estava com os "meninos", PRF's
PEDRALLI e PEDRO (e.02, ANEXO473, p.74), gente boa, mas que era para
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acelerar a passagem dos ônibus:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
MNI X BOI (PEDRALI E PEDRO)
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/9/2003 01:45:07       15/9/2003 01:46:16           00:01:09
DIÁLOGO                                                                                                                     
     MNI pergunta onde está HNI e este responde que está com os "meninos" (PRF). MNI
pergunta para BOI como está o movimento e este diz para acelerar e subir. BOI diz que
estão PEDRALI e PEDRO, são gente boa, pode ficar tranquila.  (E. 2 - ANEXO 426, p.
20)

Como se vê, na escala de serviço do dia 14/09/2003 (08h00min às
08h00min do dia seguinte) restou claro que houve "acerto" nos dois postos da
PRF (Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul).

Ainda, de acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.109-112; ANEXO479, p.01-05):

(...) No mesmo dia 21 de novembro de 2003, a partir das 17:00 horas (minuto 47:11 da fita
n° 02), no Posto Paradão aparecem SÍLVIO (que aparece levantando um camiseta amarela)
e provavelmente CID (camiseta vermelha), além de outros batedores ainda não
identificados. Às 17:11 h, ocorre uma reunião de batedores (organização criminosa), com a
presença de BOI, EMERSON, CID, um adolescente e outros ainda não identificados. Às
1721h, nota-se a parada do ônibus placas JJD 8685, e o contato com Cid (camiseta
vermelha) que gesticula autorizando o seu deslocamento. As 17:49h, o ônibus placas BYF
2237 - Empresa Wilclatur, para e entrega dinheiro para CID no posto Paradão. Observa-se
que, logo em seguida, este mesmo ônibus foi apreendido logo após o Posto de PRF
de Santa Terezinha do Itaipu, e levado por Policiais Federais para a Receita
Federal em Foz do Iguaçu onde foi encontrada no seu interior, além de
mercadoria de procedência estrangeira irregular, mais de 10 quilos de maconha ,
conforme conta no Auto de Prisão em Flagrante (...).
DERIVALDO X POLACO (BOLÃO)                                                                                       
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/11/2003 20:44:48     21/11/2003 20:45:28:: 00:00:40                                                         
  (...) POLACO avisa que os pretos desceram para casa deles (PF voltou para delegacia), e
conta que tinha maconha no ônibus, por isso que foi denunciado, e diz que
conversou com os passageiros na frente. (...)
DERIVALDO X PALETA (BOLÃO)                                                                                         
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/11/2003 18:26:42     21/11/200318:26:53 00:00:11 (...)                                                     
  PALETA avisa que o kinder ovo, pegou o Icla (ICLA TUR) do viado (Emerson), e fala onde
está no momento, (na verdade foi um viatura pálio da PF que pegou o ônibus). (...)
EMERSON X HNI (Bolão)                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/11/2003 18:18:23     21/11/2003 18:19:05 00:00:42 (...)                                       
Apreensão de maconha em ônibus de turismo. DIÁLOGO Emerson avisa que pegaram o
Bolão no pedágio. (...)
EMERSON X RICARDO (Bolão)                                                                                             
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/11/2003 19:16:01     21/11/2003 19:18:31 00:02:30 (...)                                                     
  Emerson avisa que foi denunciado de novo e comenta sobre o Palio que pegou eles e
avisa que foi para a Receita. Emerson conta que também tinha mercadoria lá (dentro do
ônibus) e vão ver como fica mais tarde. (...)
EMERSON X BOLÃO                                                                                                               
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/11/2003 00:17:12 22/11/2003 00:17:38 00:00:26 (...)                                                   
Bolão avisa para abrir os olhos porque apertaram ele para saber quem foi o
batedor do
ô n i b u s .                                                                                                         
(...)                                                                                                                              
No dia 25 de novembro de 2003, às 17:34 horas (hora 01:10 da fita 2), mais uma vez é
possível verificar uma reunião dos integrantes da organização criminosa no Posto Paradão,
próximo às bombas de combustível, mais precisamente EMERSON, CID e SÍLVIO MACHADO,
dentre outros, além de alguns adolescentes. Às 18:56 horas, ainda no Posto Paradão,
próximo à placa "24 horas" é possível visualizar BOI, PALETA e CID, gesticulando e
negociando a passagem dos ônibus previamente "acertados" para que passem sem a
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devida fiscalização nos Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul. Especialmente
PALETA, às 19:04 horas (hora 01:12:07 da fita 2), faz contato com 05 ônibus, sendo um não
identificado, um da empresa GRÉCIA TUR, placas BYE 3703, um placas KRA 1345, outro da
empresa COLOR TUR placas AIC 8779 e o último placas BYE 8074 , que param e
repassam dinheiro para ; ele. Nota-se que, às 20:56 horas, no Posto Paradão, chega o
ônibus da Empresa San Julian, placas BYD 7328 e, após acertar com Derivaldo, sai e é
escoltado por ele, que utiliza seu veículo Vectra Azul marinho, através da BR 277:
(...) #EMERSON X HNI                                                                                                         
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
25/11/2003 19:15:11      25/11/2003 19:15:34 00:00:23                                                           
  (...) HNI avisa que passou a Policia Rodoviária e Emerson diz para não falar o nome.
DERIVALDO X MANUEL                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/11/2003 20:09:27      25/11/2003 20:10:15 00:00:48                                                       
(...) Manuel avisa que vai no Paradão conversar com ele e queria fazer um negócio sem
parar na casa e Derivaldo manda entrar bem na bomba.
DERIVALDO manda vir embora.                                                                                               
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                 
25/11/2003 20:14:38     25/11/2003 20:14:59 00:00:21                                                         
(...) DERIVALDO fala que se parar é para dizer que é dele, que tá na lista.
(...) DERIVALDO X PALETA Síderatur.                                                                       DATA/HORA
INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/11/2003 20:15:11     25/11/2003 20:15:36 00:00:25                                                         
(...) DERIVALDO avisa que "os pretos" (PF) engatou um ônibus, que ele acha que é dele e
pede para PALETA verificar se está escrito SIDERA (TUR), e ver o carro dos
"Pretos" (viatura da PF), que está levando.
(...) DERIVALDO X VERA                                                                                  DATA/HORA
INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                  25/11/2003 20:19:19    
25/11/2003 20:23:10 00:03:51                                                          (...) Vera pergunta o que
está acontecendo e Derivaldo diz que ficou pasmado e nem sonhava que ela estava lá
(Hotel onde foi feita operação Receita e Policia Federal). Vera diz que roubaram o
rádio amador do carro e pede para Derivaldo arrumar um e Derivaldo diz que não tem.
Derivaldo avisa que todo o dia vão derrubar um hotel forte e pode ficar tranquilo e neste
hotel que eles não fazem operação no mesmo hotel sempre. Derivaldo pergunta se quer
que acerte ali e Vera diz que sim e passa a Placa JJC 1860.
(...) DERIVALDO X GUGU sideratur                                                                                       
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
25/11/2003 20:25:55    25/11/2003 20:26:55 00:01:00                                                             
  (...) DERIVALDO conta que a FEDERAL pegou o NELCIONE, que tem uma denúncia de
100kg de maconha no carro, DERIVALDO pede para GUGU ligar para o NELCíONE e falar
para ele não citar o nome dele, e depois retornar a ligação.
(...) DERIVALDO X MILTON                                                                                                   
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                 
25/11/2003 20:33:48     25/11/2003 20:34:34 00:00:46                                                           
  (...) Derivaldo manda sair e pergunta se conhece Nelcione do Síderatur lá do sul (explica
detalhes do ônibus - 'quadradão, "bonito"). Comenta que a federal pegou ele e diz que tem
100 KG de maconha.          
No dia 26 de novembro de 2003, fica visível a forma com que os ônibus são organizados
em comboio para que passem em frente aos postos de fiscalização, especialmente os
Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul, sem que sejam fiscalizados. (...)

Seguem outras conversas gravadas nos dias 21 e 25 de novembro de
2003:

DERIVALDO X SOMBRA                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                   
21/11/2003 17:17:43        21/11/2003 17:18:17 00:00:34                                                         
  Derivaldo avisa já deixou o documento aqui (Posto PRF) e qualquer coisa você é
meu, vem embora e avisa que lá no céu é gente finíssima  é o bigode lá, da hora e
Sombra comenta, o Duchesqui e Derivaldo diz hiiiii, tem que falar o nome e avisa que
qualquer coisa fala que eu mandei o papel lá porque não pude ir lá . (e.422, ANEXO10,
p.35)
DERIVALDOXHNI                                                                                                                   
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/11/2003 19:42:25        21/11/2003 19:43:16 00:00:51                                                 
Falam em código. DERIVALDO se gaba dizendo que  está jogando bola todo dia
(soltando ônibus), que ele não precisa se preocupar com "estas paradas" (que
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não precisa se preocupar com as operações), HNI pergunta se vai dar para "jogar bola"
hoje, DERIVALDO diz que vai ter mais 4/5 uns pelas 22/23 , e durante o dia já foi uns
15, HNI fala beleza 22/23 vai ler jogo (provavelmente HNI quer sair neste horâno), e
pergunta se DERIVALDO marcou este número, DERIVALDO responde que com certeza.
(e.422, ANEXO10, p.05)
DERIVALDO X CAÇULA                                                                                                         
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                                     
25/11/2003 19:45:07  25/11/200319:46:25 00:01:18 (...)                                                       
    Caçula diz que teve um problema no mosquiteiro (posto da PRF em Santa
Terezinha), diz que os caras (PRFs) não conseguiram achar seu ônibus na lista  e
foram atrás dele, diz que pararam ele e disseram que se não conseguirem falar
com Derivaldo, ele (Caçula), vai ficar em Céu Azul (será parado pelos PRFs daquele
posto de fiscalização). Derivaldo pergunta se Caçula está na lista e este diz que sim,
Derivaldo diz que vai lá no mosquiteiro resolver a situação Caçula diz que passou o
pedágio. Derivaldo pede p/ ele ligar de Medianeira, pois ele está indo no Mosquiteiro agora.
Caçula pede p/ Derivaldo ir lá, que os caras (PRFs) acreditaram na sua palavra (palavra de
Caçula), mas que se eles não conseguirem entrar em contato com Derivaldo, ele vai ficar
em Céu Azul. Derivaldo diz que vai lá agora e que é pra Caçula seguir despreocupado.
Caçula passa a placa 6845 , Derivaldo diz que a placa está ali, que não marcou errado,
que uma cópia está com ele e a outra com eles (PRFs), 6845, que está na mão dele e que
está indo lá agora. (e.422, ANEXO10, p.35)
CAÇULA X DERIVALDO                                                                                                         
25/11/2003 20:05:07         25/11/2003 20 06:55       00:01:48                                   
DERIVALDO diz que foi lá, e o GASPARINI, magrão narizudo mandou pedir desculpa, porque
a lista tinha ficado com o outro chefe do Posto, ele (GASPARINI), falou que foi atrás de
você. CAÇULA diz que sim, que parou quase no pedágio. DERIVALDO diz que GASPARINI
falou pra ficar tranquilo, que está sossegado e que sábado eles estarão ali e que pra falar
com ele (CAÇULA). DERIVALDO diz que mostrou o 6845 e ele falou que ameaçou so pra
fazer pressão. CAÇULA diz que na viagem passada aconteceu a mesma coisa no
MOSQUITEIRO, que não conseguiam achar a placa de jeito nenhum. DERIVALDO diz que
eram muitos carros, tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá . (e.422, ANEXO10, p.38)
DERIVALDO X ZÉ                                                                                                                   
DATA/HORA ÍNICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/11/2003 20:43:04        25/11/2003 20:49:37 00:01:33  (...)                                             
      Derivaldo pede quem ficou para ir e pede para Carlinho ligar e Zé diz que acabou de
sair. "Derivaldo comenta ao fundo que pegaram o dele o Sideratur" (ônibus pego pela PF e
levado para a Receita Federal para ser fiscalizado). Derivaldo manda todo mundo sair o
quanto mais rápido melhor. (e.422, ANEXO10, p.06)

Da análise das conversas acima transcritas, resta claro que o
esquema criminoso estava em pleno funcionamento nos dias 21 e 25 de
novembro de 2003.

No dia 21/11/2003, por volta das 17h49min, o ônibus de placa BYF-
2237, da WILCLATUR, parou no Posto Paradão, na BR-277, em Foz do Iguaçu/PR,
e alguém desceu do carro e entregou dinheiro para "CID" (apelido de Sedeney
de Souza Coutinho). Posteriormente, esse ônibus foi retido pela Polícia Federal
após passar pelo Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, sob o fundamento
de estar transportando grande quantidade de mercadorias de procedência
estrangeira sem prova de importação regular e dez quilogramas de maconha.

No dia 25/11/2003, por volta das 19h00min, no mesmo Posto
Paradão, a Polícia Federal filmou "PALETA" (apelido de Ivan Marques)
arrecadando valores de cinco ônibus de compristas (placas BYE-3703 da GRÉCIA
TUR, placas KRA-1345, AIC-8779, da COLOR TUR, o de placa BYE-8074 e um não
identificado). Todos os veículos pararam e repassaram dinheiro para "PALETA".
Após, por volta das 20h56min, parou o ônibus de placa BYD-7328, da SAN
JULIAN, e uma pessoa fez acerto com DERIVALDO, que escoltou o ônibus pela BR
277 em um veículo Vectra, passando pelos postos da PRF.

Ainda, às 19h45min do dia 25/11/2003, "Caçula" relatou um
problema com a equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu ("mosquiteiro"),
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pois teve o seu ônibus retido por PRF's do referido posto até comprovação do
acerto prévio, pois a placa do ônibus não estava na lista repassada aos
PRF's por Derivaldo. Às 20h05min, resolvido o problema, Derivaldo esclareceu a
"Caçula" que provavelmente o pessoal do mosquiteiro (Posto PRF STI) se
atrapalhou com as placas, pois estava controlando uma lista com 29 (vinte e
nove) ônibus e que o PRF GASPARINI disse que a lista tinha ficado com outra
pessoa, mas que agora ia ficar tranquilo. "Caçula" ainda mencionou que na
viagem passada aconteceu a mesma coisa.

Nota-se  que a retenção do ônibus de "Caçula" ocorreu fora da área
do Posto de Santa Terezinha de Itaipu, pois, conforme se extrai da conversa, o
ônibus foi parado próximo ao pedágio (de São Miguel do Iguaçu), ou seja, o
ônibus foi abordado pela viatura da PRF, o que permite concluir que o PRF
MIQUELÃO participou da abordagem, pois era o motorista da equipe.

Repiso que, nos dias 21 e 25 de novembro de 2003 (08h00min as
08h00min do dia seguinte), o réu estava no Posto de Santa Terezinha de Itaipu
na função de "motorista" (e.02, ANEXO473, p.77) e o PRF GASPARINI na função
de encarregado de equipe, sob a supervisão do PRF ROGÉRIO.

Diante do exposto, ficou evidenciado que, ao menos, os batedores
Derivaldo, Antônio Carlos ("Boi") e Emerson mantiveram contato com os
policiais (PRF) do Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos dias 21 e 25/9/2003.
Nesses dias não houve menção ao nome do réu, mas ficou demonstrado que
ocorreram "acertos" com os PRFs daquele posto, tanto que Derivaldo enfatizou
em uma de suas conversas que se o ônibus fosse parado era para dizer que era
dele (conversa do dia 25/11/2003, às 20h14min).

É evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento ilícito e dano
ao Erário, mas, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano causado ao Erário,
uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a fim de garantir a
continuidade da investigação e, quando da deflagração da operação, poucos
valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes públicos sem
origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas considerando a
grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio, realizada na sequência da
Operação Trânsito Livre, foram apreendidos aproximadamente 300 (trezentos)
ônibus de compristas que vinham a esta região fronteiriça, demonstrando a
grandiosidade do esquema.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão,
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foi localizado o valor de R$ 2.514,73 (dois mil quinhentos e quatorze reais e
setenta e três centavos) em espécie na posse do réu (e.02, ANEXO456, p.23-24)
cuja origem não restou comprovada.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de alterar
o entendimento deste Juízo no que diz respeito à sua participação no esquema
(e.1889, 1918, 2035, 2092, 2122 e 2252).

Destaco que cabe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF MIQUELÃO, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira para facilitar, principalmente, o
contrabando e descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal),  caso ainda esteja em atividade.
Isso porque a conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta
direta à dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se por de
trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira, para
facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato,
prossiga atuando no referido cargo público.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes a
remuneração do agente, auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu para fixação do valor.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar o réu ANTÔNIO
EDISON MIQUELÃO pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I, II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos
termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a remuneração
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por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se os valores deduzidos a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.4 CARLOS ROBERTO GASPARINI (PRF GASPARINI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Carlos
Roberto Gasparini encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Carlos Roberto Gasparini
a prática dos seguintes fatos:

PRF GASPARINI (Apelido "Gaspa" e Telefone (45) 9967-7363)                                              -
NO DIA 21/11/2003, OS PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS, SOB A
SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO, FOI APREENDIDO O ÔNIBUS DE PLACAS BYF-2237, DA
WILCLATUR, O QUAL ESTAVA ABARROTADO DE MERCADORIAS E COM DEZ KG DE
MACONHA, LOGO APÓS PASSAR PELO POSTO DE PRF (FL 37).                                                 
                                                                                            - NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR
"PALETA" ARRECADOU O DINHEIRO DO ACERTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3703, DA
GRÉCIA TUR, PLACAS KRA-1345, PLACAS AIC-8779, DA COLOR TUR, E PLACAS BYE-8074,
NO POSTO PARADÃO, SENDO OBJETO DE FILMAGEM PELA POLÍCIA FEDERAL, A FIM DE QUE
NÃO FOSSEM FISCALIZADOS NO POSTO DE SANTA TEREZINHA E CÉU AZUL NESTE DIA E
HORÁRIO ESTAVAM DE PLANTÃO PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS
(SANTA TEREZINHA), E DUCHESQUI, PASQUALINO PEDRALLI E ROBSON (EM CÉU AZUL),
SOB A SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO.                                                                                       
                                  - A PARTICIPAÇÃO DO PRF GASPARINI É ESCLARECIDA NO SEGUINTE
DIÁLOGO: "DERIVALDO DIZ QUE FOI LÁ, E O GASPARINI, MAGRÃO NARIZUDO
MANDOU PEDIR DESCULPA, PORQUE A LISTA TINHA FICADO COM O OUTRO
CHEFE DO POSTO, ELE (GASPARINI), FALOU QUE FOI ATRÁS DE VOCÊ. CAÇULA DIZ
QUE SIM, QUE PAROU QUASE NO PEDÁGIO. DERIVALDO DIZ QUE GASPARINI FALOU
PRA FICAR TRANQUILO, QUE ESTÁ SOSSEGADO E QUE SÁBADO ELES ESTARÃO
ALI E QUE PRA FALAR COM ELE (CAÇULA). DERIVALDO DIZ QUE MOSTROU O 6845 E ELE
FALOU QUE AMEAÇOU SÓ PRA FAZER PRESSÃO. CAÇULA DIZ QUE NA VIAGEM PASSADA
ACONTECEU A MESMA COISA NO MOSQUITEIRO, QUE NÃO CONSEGUIAM ACHAR A PLACA
DE JEITO NENHUM. DERIVALDO DIZ QUE ERAM MUITOS CARROS, TINHA 29 PLACAS P/ELES
OLHAREM HOJE LÁ."

O réu apresentou defesa prévia (e.02, PET178) e contestação (e.02,
CONTEST368). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.199,
690, 902, 1358, 1423, 1893, 1902, 1918, 2092, 1918 e 2246). Encerrada a fase
de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2427), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O réu
desistiu da oitiva de EDMILSON GUIMARÃEZ VITAL (e.1889 e 1927) e IVAN
TULINO (e.1880 e 1924), quanto às demais testemunhas, foram substituídas por
prova emprestada (MÁRCIO FERNANDES TEKEIRA - e.1893, 1902 e 2092;
DAGUIMAR AUGUSTA FONSECA - e.1893 e 1902 e 2092; JORGE PICOLI FILHO -
e.1892, 1922 e 2092; e ADEMAR ARI SACKS - e.1918).

O interrogatório criminal encontra-se anexado no evento 510
(AUTO_QUALIFIC41). O réu, e outros, juntou documentos (depoimentos no
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âmbito criminal e laudo pericial particular - e.02, PET393-394, OUT398-399,
OUT403-406, 410-413, OUT416).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.58), a comissão concluiu pela responsabilização de Carlos
Roberto Gasparini (RELT29, p.41 e 42).

No âmbito criminal (Ação Penal nº2004.70.02.000139-0/0000139-07.
2004.404.7002/PR), perante o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a
denúncia em relação ao réu Antônio Edison Miquelão, com fundamento no
art.564, inciso IV, do Código de Processo Penal (fatos ocorridos nos dias 21 e 25
de novembro de 2003 - e.899, INF6).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria nas questões relacionadas ao réu, passo, então, à análise das
imputações atribuídas a ele neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF GASPARINI estava de serviço 
no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos dias 21, 25 e 29 de novembro de
2003 (das 08h00min às 08h00min do dia seguinte), na função de encarregado
de equipe, juntamente com o PRF MIQUELÃO (motorista) e PRF DOUGLAS
(auxiliar). (e.02, ANEXO473, p.77).

De acordo com conversa interceptada no dia 25/11/2003, às
19h45min, "Caçula" relatou a Derivaldo um problema com a equipe do Posto de
Santa Terezinha de Itaipu ("mosquiteiro") . Mencionou que o seu ônibus foi
abordado e retido por PRF's do referido posto até comprovação do acerto prévio,
pois a placa não estava na lista repassada por Derivaldo (numeração da placa
6845). Às 20h05min, resolvido o problema, Derivaldo conversou novamente com
"Caçula" para esclarecer que a equipe do mosquiteiro (Posto PRF STI)
provavelmente se atrapalhou com as placas, pois estava controlando uma
lista com 29 (vinte e nove) ônibus, mas que o PRF GASPARINI lhe
garantiu que isso não voltaria a acontecer e que poderiam ficar
tranquilos. No entanto, "Caçula" mencionou que na viagem passada aconteceu
a mesma coisa.

A seguir transcrevo diálogo que fez referência ao nome do réu:

CAÇULA X DERIVALDO                                                                                                         
25/11/2003 20:05:07         25/11/2003 20 06:55       00:01:48                                   
DERIVALDO diz que foi lá, e o GASPARINI, magrão narizudo mandou pedir desculpa, porque
a lista tinha ficado com o outro chefe do Posto, ele (GASPARINI), falou que foi atrás de
você. CAÇULA diz que sim, que parou quase no pedágio. DERIVALDO diz que GASPARINI
falou pra ficar tranquilo, que está sossegado e que sábado eles estarão ali e que pra falar
com ele (CAÇULA). DERIVALDO diz que mostrou o 6845 e ele falou que ameaçou só pra
fazer pressão. CAÇULA diz que na viagem passada aconteceu a mesma coisa no
MOSQUITEIRO, que não conseguiam achar a placa de jeito nenhum. DERIVALDO diz que
eram muitos carros, tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá . (e.422, ANEXO10, p.38)

Tal situação já foi analisada quando da responsabilização do PRF
MIQUELÃO, ocasião em que ficou constatado que a abordagem do ônibus de
"Caçula" foi realizada pelos PRF's que estavam na viatura da PRF, pois,
conforme se extrai da conversa, o ônibus foi abordado já nas proximidades do
pedágio em São Miguel do Iguaçu, confirmando a participação do PRF
MIQUELÃO, que era o motorista da equipe. Derivaldo também mencionou a
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participação do PRF GASPARINI nessa abordagem ("ele (GASPARINI), falou que
foi atrás de você. CAÇULA diz que sim, que parou quase no pedágio. DERIVALDO
diz que GASPARINI falou pra ficar tranquilo, (...) ele falou que ameaçou só pra
fazer pressão"), que era o encarregado de equipe do Posto de Santa Terezinha
de Itaipu.

Mesmo com a "Operação Clandestino"8, realizada na primeira
quinzena de novembro de 2003, o esquema de pagamento de propina a
policiais rodoviários federais continuou entre os dias 16 a 30 de novembro de
2003 (e.422, ANEXO10, p.04-26), inclusive constam filmagens dos Postos de Céu
Azul e Santa Terezinha de Itaipu, bem como do Posto Paradão (ponto de
encontro para realização dos acertos dos passageiros/guias com os batedores)
em Foz do Iguaçu/PR (e.1065). O relatório das filmagens foi anexado no evento
02 (ANEXO478, p.109-112; ANEXO479, p.01-05).

Da análise das filmagens, observa-se que era significativa a
movimentação de pessoas nos postos da PRF (Céu Azul e STI). Nota-se,
ainda, que os PRF's demonstraram conhecer boa parte dessas pessoas por meio
de suas atitudes/condutas, uma vez que ficavam bem à vontade na presença
delas (exemplifico com o VIDEO4 do evento 1065, referente a fato ocorrido na
madrugada do dia 21/11/2003, a partir dos 18min32s, e VIDEO5). Essa
tranquilidade não condiz com a conduta que se esperaria de policiais em serviço
diante de pessoas estranhas, ainda mais no período noturno (madrugada).

Ainda, para reforçar o contexto fático dos dias 21 e 25/9/2003, já
mencionado no item anterior (2.2.4.3), no dia 21/11/2003, às 11h30min,
Derivaldo, em conversa com DERCI (que demonstrou preocupação com as
operações que estavam sendo realizadas), disse que "acertando" dava para
levar cigarro nos ônibus e que, inclusive, já tinha encaminhado um para
Imperatriz/Maranhão com 470 caixas de cigarro naquele dia (e.01, INIC19,
p.06). Às 18h18min, Emerson conversou com pessoa não identificada e
comentou que pegaram o ônibus do "Bolão" (guia) no pedágio.  Às 20h44min,
Derivaldo e "Polaco" comentaram que tinha maconha no carro do "Bolão"
(e.422, ANEXO10, p.09-12).

Da análise do auto de prisão em flagrante nº IPL 2280/03, observa-se
que, realmente, o ônibus de placa BYF 2237 da Wilclatur do guia "Bolão" (Ecio
Suave) foi apreendido no período da tarde do dia 21/11/2003, no pedágio de
São Miguel do Iguaçu, ou seja, após a passagem pelo Posto da PRF de STI
(e.02, ANEXO478, p.37-44), com grande quantidade de mercadorias
descaminhadas e droga.

Às 19h42min do dia 21/11/2003, em conversa com pessoa não
identificada, Derivaldo, por meio de códigos, falou que já tinha enviado 15
(quinze) ônibus e pediu para o outro interlocutor não se preocupar com
as operações. Ao final, confirmou ter anotado a placa e agendou a saída do
ônibus para às 22h00min/23h00min (e.422, ANEXO10, p.5).

Às 00h17min do dia 22/11/2003, a pessoa ouvida na Polícia Federal
referente ao carro de Bolão pediu para "Emerson" ("batedor") ficar atento, pois
a polícia queria saber quem era o batedor (e.01, INIC19, P.12):
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TELEFONE NOME DO ALVO
4599774429 Emerson (Batedor)
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
@@EMERSON X HNI
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/11/2003 00:17:12        22/11/2003 UO: 17:38 00:00:26
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599774429       455238659 4599774429
DIÁLOGO
HNI (passageiro do ônibus fiscalizado) avisa para abrir os olhos porque apertaram ele para
saber quem foi o batedor do ônibus.

No dia 25/11/2003, às 07h51min, Derivaldo comentou com Márcia
que, no dia 24/11/2003, foram apreendidos 4 (quatro) ônibus e que, no sábado,
"pegaram" o Marquinhos, mas que tiraram apenas o veneno (droga) e
mandaram embora. Derivaldo ainda afirmou que, no dia anterior, liberou a saída
de um ônibus com 200 caixas de cigarro e que estava tranquilo para quem
queria levar cigarro. Também esclareceu que quem tinha cigarro ou estava
carregado de mercadorias fizeram uso de um desvio por Vera Cruz/PR, para
evitar a passagem por Cascavel/PR, conforme conversa do dia 25/11/2003, às
07h51min (e.422, ANEXO10, p.05-06).

Às 20h48min do dia 25/11/2003, em conversa com Zé, Derivaldo
comentou que pegaram o dele (Sideratur - ônibus abordado pela PF e
encaminhado à RF) e pediu para todo mundo sair rápido (e.422, ANEXO10,
p.06).

No dia 30/11/2003, Derivaldo teve problemas com a equipe do Posto
da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, especificamente em relação aos PRF's
DOUGLAS e GASPARINI, que não estavam aceitando negociar com Derivaldo.
Após insistência deste, foi negociada a passagem dos ônibus que estavam sob a
sua responsabilidade pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme se
extrai das conversas a seguir:

DERIVALDO X BOI                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/11/2003 00:59:44 30/11/2003 01:01:31 00:01:47 (...)                                     
DERIVALDO diz que está muito chateado, pois chegou ali (PRF STA. TEREZINHA) e o
DOUGLAS chegou empurrando ele, chutando as mesas e dizendo que o combinado, que o
BOI já esteve lá e pagou, mas combinaram só que seriam só os carros dele (BOI), só do
Paraná e que os carros de DERIVALDO não tinham nada a ver com Paraná. DERIVALDO diz
ainda que vai ter que ir atrás de dinheiro  p/ levar para eles e que o GASPARINI
meteu a boca nele e quase o tirou a tapa do Posto. BOI pergunta como é que é.
DERIVALDO diz que DOUGLAS estava chutando as paredes e dando murro nas portas
dizendo que era só os carros do BOI, do Paraná, que os dele (DERIVALDO) não tinham nada
com Paraná. BOI fica espantado e diz que falou os carros, que não falou do Paraná.
DERIVALDO diz que DOUGLAS falou que não foram combinados os carros dele, só do BOI,
ou eram 10 de cada um. BOI diz que é sacanagen deles e pergunta se DERIVALDO pagou o
normal, o combinado. DERIVALDO diz cento e cinquenta , cento e cinquenta, que vai ter
que levar, senão vai pular, diz que DOUGLAS falou para não se folgar, que o combinado
foram só os carros do BOI, do Paraná, que ele (BOI) já passou aqui e disse que só os dele
eram do Paraná, DERIVALDO diz que DOUGLAS é muito vagabundo. BOI diz que não falou
com ninguém, que só passou lá entregou na mão do cara e saiu vazado. DERIVALDO diz
que tem que avisar o viadinho (BAMBI) que se quiser é p/ ir lá falar com eles (PRFs), diz
ainda que vai subir p/ céu (Céu Azul)vazado, que o bicho dele está na frente. (e.02,
ANEXO424, P.42-43)
DERIVALDO X EMERSON - briga com PRF                                                                         
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
1/12/2003 13:33:05  1/12/2003 13:35:46 00:02:41 (...)                                               
Derivaldo pergunta se Emerson ficou sabendo o que aconteceu no sábado. Diz que quando
chegou lá para pagar o Boi já tinha acertado os dele e os caras falaram "negativo, só foi os
do Boi". Que era só os paranaense e que os canos do Derivaldo eram tudo "bombado".
Derivaldo diz que ele e o Douglas quase se pegaram lá dentro, que o Douglas
deu chute nas portas, chutou as cadeiras... Derivaldo diz que fez o maior escândalo e

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT1, Página 93



falou que ninguém era mais homem que ninguém para dar chutando e dando murro nas
paredes... Derivaldo diz que o Douglas falou que estará mais um mês aqui. Derivaldo diz
que chamou o Gasparini e perguntou como era o combinado... Gasparini disse que
era só os do Boi... Derivaldo retrucou que eram só vinte (Ônibus) "dele...vinte
paranaense, que não falou que eram vinte dele e vinte de fulano. ..que ele não
falou...Que Gasparini disse que o Boi falou que era só os vinte dele "agora Minas
Gerais virou Paraná". Derivaldo diz que ligou para o Boi ...blá, blá,blá (gritos) e desligou
o telefone... Derivaldo diz que não é moleque e que vai começar a trabalhar sozinho, que
toda vez faz o esquema para ele e nunca cobrou, nunca sacaneou ele, que fala "é eu e o
Boi, ou e o Boi juntos". Derivaldo fala que o Douglas começou a dar murros nas paredes e
o Gasparini, que estava deitado, levantou...Douglas disse que se Derivaldo nâo quisesse
pagar não pagasse mas ali ele não passava mais. que Douglas iria derrubar, que não era
moleque.
Derivaldo falou que também não era moleque e que se Douglas quisesse ele traria o
dinheiro até às quatro da manhã ao que Douglas respondeu que ele teria até as
oito da manhã para trazer o dinheiro, caso contrário não aceitava mais. Derivaldo diz
que então ligou para o Boi, foi atrás e arrumou mais "milão" e às quatro horas levou o
dinheiro para ele, que falou que isso era papel de moleque. Derivaldo diz que o Douglas
falou que foi um mal entendido do Boi, que Derivaldo chegou junto com o Boi e este
falou que eram vinte carros "meus" à cem contos, dois mil reais , tudo paranaense.
Que ele jura de pés juntos, que iria pegar o Boi e Derivaldo juntos. Que quarta-feira eles
estão de novo ali. Derivaldo diz que depois elos conversam pessoalmente... (e.02,
ANEXO424, P.42-43)

Repiso que o PRF GASPARINI estava de serviço  no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu nas escalas dos dias 21, 25 e 29 de novembro de 2003 (das
08h00min às 08h00min do dia seguinte), na função de encarregado de equipe,
juntamente com o PRF MIQUELÃO (motorista) e PRF DOUGLAS (e.02, ANEXO473,
p.77).

Diante dos fatos apresentados, restou demonstrado que o PRF
GASPARINI era uma pessoa que mantinha contato direto com os "batedores"
(exemplifico, Derivaldo e Antônio Carlos - "BOI"), que, por sua vez, repassavam
informações privilegiadas para os "guias de ônibus" acerca da existência de
operações e fiscalizações na rodovia, intermediando o acerto prévio (pagamento
para evitar a abordagem policial) com os PRF's.

Nota-se pelas conversas de Derivaldo que ele não ficava preocupado
com as operações surpresas que eram realizadas, justamente porque tais
informações eram repassadas imediatamente para ele e demais
intermediadores que atuavam juntamente com os PRF's envolvidos. Prova disso
é que pouquíssimos ônibus que estavam sob a responsabilidade de Derivaldo
foram apreendidos.  Vale lembrar que só no início da madrugada do dia
30/11/2003, Derivaldo negociou a passagem de 20 (vinte) ônibus no turno do
réu e que, momentos antes, Antônio Carlos ("Boi") já havia negociado 20 (vinte)
ônibus, o que dificultou a negociação para Derivaldo, que estava sendo obrigado
a pagar um valor a mais pelos seus.

Lembro mais uma vez que a denúncia que desencadeou toda a
operação adveio de guias de turismo/passageiros dos ônibus e não de policiais
rodoviários federais.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão,
foi localizado o valor em espécie de R$ 2.578,90 (dois mil quinhentos e setenta
e oito reais e noventa centavos) na posse do réu, que, em seu interrogatório,
declarou tratar-se de economias para a manutenção da atividade agrícola de
sua propriedade de 4 alqueires (e.510, AUTO_QUALIFIC41). Todavia, não fez
prova de suas alegações.
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Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano causado
ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a fim de
garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da operação,
poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes públicos
sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas considerando a
grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de alterar
o entendimento deste Juízo no que diz respeito à sua participação no esquema.

Destaco que cabe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF GASPARINI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira para facilitar, principalmente, o
contrabando e descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.
Isso porque a conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta
direta à dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se por de
trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira, para
facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato,
prossiga atuando no referido cargo público.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
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remuneração do agente, auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a ilicitude. Importante destacar que o PRF GASPARINI, na
condição de encarregado de equipe, tinha que manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, servindo de exemplo para
os demais integrantes da equipe. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu e a função que  ele exercia.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar o réu CARLOS
ROBERTO GASPARINI  pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I, II, III, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 40 (quarenta) vezes a
remuneração por ele auferido à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se os valores deduzidos a título de imposto
de renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.5 CLAUDIO BELLON (PRF BELLON)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Claudio Bellon encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Claudio Bellon a prática
dos seguintes fatos:

PRF BELLON (sem apelido e telefone 45-9967-9952)                                                              -
O PRF BELLON E O PRF BENATTI RECEBERAM DINHEIRO DE DERIVALDO - GUIANDO A BESTA
DE PLACAS ALO-1890 PARA LIBERAR O ÔNIBUS DA EMPRESA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME
ATESTA A FILMAGEM REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL.                                                         
                                            - O BATEDOR "PALETA" RECEBEU DINHEIRO DE TRÊS ÔNIBUS -
UM DELES, GRÉCIA TUR, PLACAS CYB-6878. NO MESMO DIA 22/10/2003, FORAM
ACERTADOS OS ÔNIBUS FALUBA E YANÁ TUR, PLACAS ABC-4402, OS QUAIS FORAM
APREENDIDOS PELA PF. O ÔNIBUS DA EMPRESA FALUBA FOI APREENDIDO,
HAVENDO A DISCRIMINAÇÃO DE TODAS AS MERCADORIAS ARRECADAS NO
INTERIOR DO COLETIVO, NOS TERMOS DO OFÍCIO DE FLS. 3034-3058 (16°
VOLUME) ENCAMINHADO PELA RECEITA FEDERAL. CONFIRA-SE: SEGUNDO O
RELATÓRIO: "NA NOITE DO MESMO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003, NO POSTO DE
PRF DE CÉU AZUL, A PARTIR DE 22:45 HORAS, PODE-SE VER O PRF BELLON E OUTROS,
ONDE PÁRA, ÀS 23:05H, O ÔNIBUS FALUBA TURISMO, SENDO QUE SEU GUIA DESCE E
ENTRA NO POSTO DE PRF. NA SEQUÊNCIA, O ÔNIBUS PLACAS ABG 4402 - YANATUR,
TAMBÉM PÁRA E UM DOS PASSAGEIROS, PROVÁVEL GUIA, DESCE E ENTRA NO
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POSTO DE PRF, PASSANDO PELO POLICIAL BELLON SEM QUE, AO MENOS, FOSSE
INDAGADO SOBRE SUA ATITUDE DE ENTRAR NAQUELE LOCAL. NO INTERIOR DO
POSTO, VAI ATÉ O LOCAL PRIVATIVO DOS POLICIAIS, DEMONSTRANDO MAIS UMA
VEZ INTIMIDADE COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS". A FILMAGEM DA POLÍCIA
FEDERAL REVELA QUE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2003, POR VOLTA DAS 18H30MIN, NO
POSTO PARADÃO, "BOI" REUNIU-SE COM SEUS CÚMPLICES DERIVALDO, 'PALETA",
EMERSON, "CID" E SÍLVIO. MINUTOS DEPOIS, "BOI" ENTROU NO ÔNIBUS DE PLACA
ABC-4402, DA YANA TURISMO (FL. 746), E NEGOCIOU A PASSAGEM DO VEÍCULO,
RECEBENDO DINHEIRO, QUE GUARDOU NO BOLSO. POUCO DEPOIS, ESTE ÔNIBUS
FOI INTERCEPTADO PELA POLÍCIA FEDERAL E PELA RECEITA FEDERAL, COM
MERCADORIAS CONTRABANDEADAS E DESCAMINHADAS (FLS. 742-748). A ESCALA
DE SERVIÇO (FL. 188 DO IPL 2359/03) CONFIRMA QUE O PRF BELLON ESTAVA DE PLANTÃO
NOS DIAS 22 PARA 23 E 26 PRA 27 DE NOVEMBRO DE 2003.                                                   
                                                          - O PRF BELLON CONVERSA COM O PRF VANAT ACERCA
D O MOMENTO EM QUE OS PASSARINHOS - CÓDIGO QUE CHAMAM OS ÔNIBUS -
SAÍRAM DA GAIOLA, DECLINANDO QUE ESTÃO EM SANTA TEREZINHA AINDA,
HAVENDO UNS TRÊS (ÔNIBUS) "DESGARRADOS" DO PRF DENUZZI, OS QUAIS JÁ
REPASSARAM AS PLACAS (FL.44).                                                                - O PRF BELLON
AVISA PARA A SUA "TURMA" QUE VAI HAVER UMA OPERAÇÃO DEPOIS DO ALMOÇO (FL 45).
CONFIRA-SE: "BELLON AVISA 'EM CÓDIGO' PARA HNI QUE DEPOIS DO ALMOÇO
HAVERÁ PROBLEMA (PROVÁVEL OPERAÇÃO) E FALA PARA HNI AVISAR O
PESSOAL DELE."          - O PRF BELLON CONVERSA COM O GUIA GILSON (GIL - NÃO
DEMANDADO) E AVISA QUE ESTÁ SUBINDO E QUE ESTÁ NA ESTRADA (FL. 46). VEJA-SE:
"PRF BELLON; PRONTO. GIL: BOM DIA. PRF BELLON: BOM DIA. GIL: TUDO NA PAZ. PRF
BELLON: TUDO TRANQUILO. GIL: É O GIL. PRF BELLON: PODE VIM. GIL: BELEZA.
PRF BELLON: TÁ BOM. GIL: TRANQUILO. PRF BELLON: FALO VEIO. GIL: EU DÔ UMA
PARADA AÍ. PRF BELLON: TÁ BOM. (...)                            - SEGUE OUTRO DIÁLOGO, NO
QUAL SE VERIFICA QUE O PRF BELLON ESTÁ DE PLANTÃO NO POSTO DA PRF NA PONTE DA
AMIZADE (ONDE TUDO COMEÇA) E MESMO ASSIM REPASSA AS INFORMAÇÕES DA
ESTRADA, CONFIRA-SE: "BELLON: BELEZA. HNI: COMO QUE TÁ AS COISAS? BELLON:
TRANQUILO. HNI: TÁ TRABALHANDO? BELLON: TAMO TRABALHANDO. HNI: E AÍ,
COMO É QUE TÁ AMANHÃ? BELLON: AMANHÃ... VOCÊ JÁ ESTÁ EM FOZ, OU NÃO?
HNI: JÁ, JÁ. BELLON: É. E VAI EMBORA QUANDO? HNI: AMANHÃ NAQUELE  
HORÁRIO   DE   SEMPRE. BELLON: OLHA, EU NÃO ESTOU ALI, EU TÔ AQUI
EMBAIXO, NO PRIMEIRO AQUI, ONDE TUDO COMEÇA. ENTENDEU? A GENTE NÃO
SE FALA MAIS. ALI NO PRIMEIRO... ESTÁ UM DOS QUE TAVAM COMIGO NO MÊS
RETRASADO. CERTO? GENTE BOA ALI. TRANQUILO. BELEZA? NO LADO DE CIMA TÁ
AQUELE LÁ QUE É DO ESTADO PERTO DO TEU LÁ. MORENO AQUELE... QUE
GOSSSSTA DE PRAIA, E TAL. E TAMBÉM É GENTE BOA. NÃO VAI TER PROBLEMA NENHUM.
HNI: TÁ, BELEZA. BELLON: SOSSEGADO, ENTÃO?"                                                        -
CONFORME DESCRITO NA DENÚNCIA:"(...) O VEÍCULO BESTA AZUL, PLACAS ALO 1890,
PERTENCENTE A DERIVALDO (SEGUNDO INFORMAÇÃO DE FL 1018, BEM COMO NA
INFORMAÇÃO DE FL. FLS- 688-689 DO IPL), ESTÁ PARADO NO POSTO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU. CONFORME SE VERIFICA DA
LIGAÇÃO RESUMIDA À FL. 1020 DOS AUTOS, DERIVALDO AFIRMOU AO TELEFONE QUE IRIA
CHEGAR NO MOSQUETEIRO (MODO COMO CHAMAM O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL). A FILMAGEM EM COMENTO, POR SUA VEZ, SEGUNDO INFORMAÇÃO DE FL 1018
DOS AUTOS, SE DEU MINUTOS APÓS A LIGAÇÃO ACIMA REFERIDA, COM A FILMAGEM DO
VEÍCULO PERTENCENTE A DERIVALDO. ASSISTINDO À FILMAGEM, É POSSÍVEL VERIFICAR
QUE O PRF BELLON (IDENTIFICADO PELA INFORMAÇÃO DE FL. 1018) RECEBE UM
OBJETO DO MOTORISTA DO VEÍCULO BESTA (DERIVALDO), NA PRESENÇA DOS
PRF'S DOLINSKI E BENNATTI (TAMBÉM IDENTIFICADOS NA INFORMAÇÃO DE FL 1018),
OS QUAIS ESTAVAM SENTADOS PRÓXIMO AO LOCAL. É POSSÍVEL VERIFICAR, AINDA, QUE
AO SE DISTANCIAR DO VEÍCULO O PRF BELLON ENTREGA PARTE DO OBJETO
RECEBIDO AO PRF DOLINSKI, IGUALMENTE NA PRESENÇA DE BENATTI. [...] EM
SEGUIDA, É POSSÍVEL; VISLUMBRAR O PRF BELLON FAZENDO GESTOS SIMILARES AO DA
CONTAGEM DE DINHEIRO, GUARDANDO OS OBJETOS CONTADOS NO BOLSO DA CALÇA E
RASGANDO OUTROS OBJETOS SEMELHANTES A PAPÉIS. TUDO ISSO, NA PRESENÇA DO PRF
BENATTI.
- O BATEDOR DERIVALDO FALA QUE O GUIGUI (PRF GUIDUGLI) ANOTOU NA MÃO DELE
AQUELAS DUAS PLACAS, E AVISA QUE O DELE JA PASSOU E VAI TER QUE SAIR DALI (POSTO
DA PRF). FALA QUE   ESTÁ VACA (PRF ?) E O PITIBULL (PRF) PARANDO OS CARROS
PEQUENOS LÁ NA PISTA. DERIVALDO FALA PARA ACOMPANHÁ-LOS E FAZER JUS AO SEU
TRABALHO. EMERSON DIZ QUE UM JÁ ESTÁ CHEGANDO. DERIVALDO FALA PARA DEIXAR
VIR E QUE ALI ELES NÃO VÃO MEXER. DERIVALDO PEDE PARA O BATEDOR EMERSON LIGAR
PARA O PRF GUI E FALAR QUE QUALQUER COISA ESTÁ NA SUA LISTA. DERIVALDO DIZ
AINDA QUE O PRF GUIDUGLI ESTÁ COM O PAPEL NA MÃO. DERIVALDO FALA QUE O DELE JÁ
PASSOU DO PEDÁGIO CONFORME CONSTA DA ESCALA, ESTAVAM DE SERVIÇO NO POSTO
DE CÉU AZUL, OS PRF'S BELLON, GUIDUGLI E SILAS.

O réu apresentou defesa prévia (fls.997-1002) e contestação (e.02,
CONTES217). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.600,
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676, 1051, 1356, 1423, 1466, 1531, 2246). Foram ouvidas as testemunhas 
OSVALDO CESAR MARIOTTI, LUIZ CARLOS DA SILVA, ORLI ERNESTO DAVIES
(e.1051) e ALGACIR MIKALOVSKI (e.1466). O réu requereu a desistência da oitiva
da testemunha Dalvina Marques e a substituição da testemunha Cinésio
Guerche pela testemunha Carlos Valter Lima (ouvida no evento 1356). Foi
homologada a desistência da oitiva das testemunhas Edino Mariote e Osmair
Francisco. O réu também apresentou agravo retido no evento 901 em face do
despacho proferido no evento 424, que deferiu a utilização de prova emprestada
do processo criminal.

Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações
finais (e.2441), defendendo, em síntese, a improcedência da ação, diante da
inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal do réu foi anexado
no evento 510 (AUTO_QUALIFIC18).

No Processo Administrativo nº 00190.020375/2008-61 (e.489,
RELT36-37), a comissão concluiu pela responsabilização de Cláudio Bellon
(e.489, RELT37, p.76-77).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000138-8/ 0000138-
22.2004.404.7002/PR - e.899, INF5), perante o juízo de primeiro grau, o réu
Claúdio Bellon foi absolvido pelo fato ocorrido no dia 23/10/2003, com
fundamento no artigo 386, VII, CPP, e, quanto ao fato do dia 23/11/2003, foi
declarada nula a denúncia (p.52). Em sede recursal, foi condenado, mas,
posteriormente, foi extinta a punibilidade em virtude do reconhecimento da
prescrição pela pena em concreto (13/05/2016).

Não foi localizado valor em espécie na posse do réu quando do
cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão.

Foi realizado Laudo de Exame Financeiro (Laudo nº 2374/2008 -
NUTEC/DPF/FIG/PR - e.600, LAUDO3) para análise comparativa entre os valores
declarados pelo réu e sua esposa a título de imposto de renda pessoa física e os
valores movimentados em suas contas correntes nos anos de 2002 e 2003, que
concluiu pela não identificação de incompatibilidade entre renda e variação
patrimonial declarada. Todavia, ficou constatado que o réu teve rendimentos
(receitas e lucros) decorrentes de atividade rural declarados que não
transitaram ou transitaram em quantia pequenas pelas contas bancárias do réu
e de sua esposa (p.10). Destaco a seguir trecho da perícia (p.9):

(...) Merece destaque o fato de o Sr. Cláudio Bellon haver declarado a obtenção de
receitas da ordem de R$ 87.948,67 no ano-base de 2002 e R$ 105.738,44 no
ano-base de 2003, decorrentes de atividade rural, que frente aos dados registrados na
Tabela 04, não transitaram, ou transitaram em quantia muito pequena, pelas contas
bancárias dos investigados. Entretanto, conforme comentado anteriormente, os signatários
não possuem elementos suficientes para corroborar ou não a autenticidade das
informações atinentes à atividade rural dos investigados. (...) (negritei)

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria nas questões relacionadas ao réu, passo, então, à análise das
imputações atribuídas a ele neste feito.

A prova da intensa participação do réu no esquema espúrio está
inserida no fluxograma de elos de ligações , elaborado a partir dos extratos
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telefônicos dos terminais utilizados pelos réus no período das investigações,
revelando a sua profunda e estreita ligação com diversos outros réus na ação
civil de improbidade, conforme se verá a seguir.

Nos dias 12 a 13 e 16 a 17 de setembro de 2003 (08h00min a
08h00min), o PRF BELLON trabalhou no Posto da PRF de Céu Azul na
função de motorista (e.02, ANEXO473, p.74), juntamente com o PRF BENATTI
(supervisor), PRF DENUZZI (encarregado de equipe) e PRF VANAT (auxiliar).

Em relação a esse período merecem destaque as seguintes
conversas que confirmam o envolvimento de Policiais Rodoviários Federais nos
Postos de Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul na facilitação da prática de
crimes de contrabando e descaminho, inclusive do PRF BELLON:

DENUZZI X SANDRO (VANAT E BENATTI) (...) (13/9/2003 00:58:57   (...) Sandro diz que é o
negócio do insulfilme e que o cara ligou novamente para ele. Denuzzi pergunta se ele não
quer tirar nem o insulfilme. Sandro diz que "ele" tem um uísque lá e pergunta se
Denuzzi quer. Denuzzi, rindo, diz que é o Vanat que  está fazendo . HNI pergunta se é o
Vanat ou o Benatti que está trabalhando Denuzzi diz que está ele o Benatti e o
Vanat. Sandro diz que com o Vanat não tem conversa. Denuzzi diz que irá falar com ele
(Vanat). Sandro pede para dizer que é do Denuzzi e não falar que é dele. Denuzzi reforça
que irá falar com Vanat. Sandro diz que eles (PRF s) irão tomar cerveja porque "ele vai dar,
viu!". Denuzzi concorda e Sandro diz que irá falar para ele dar umas três caixinhas "pra
vocês, aí" Denuzzi concorda dizendo "beleza", agradece e se despede. (e.02, ANEXO4,
p.203-204).
EMERSON X MNI (BELON) (...) 13/9/2003 03:05:54  ( . . . )                                           
Emerson pergunta onde MNI está e ela diz que está no pedágio. Emerson pergunta se MNI
já sabe (o que fazer) quando chegar em Céu. MNI pergunta quem esta lá (no posto da
PRF). Emerson diz é o Belon (PRF) e aquele pessoal loirinho que ele já havia
falado. MNI pergunta o que é para falar e Emerson diz que é para dizer que o
numero dela já está lá. Emerson diz que não vai nem parar porque ele já deixou
o número (da placa) dela lá. MNI diz que quando passar lá ligará para Emerson e o
mesmo recomenda cuidado em São Paulo para MNI. (e.422, ANEXO9, p.37)
PRF VANAT X PRF DENUZZI  (...) 16/9/2003 11:59:02 (...)                                               PRF
VANAT - Ó cabula tá onde? PRF DENUZZI - No castelinho. PRF VANAT avisa :- Seguinte...
agiliza ai, que comaçou a chover por aqui, meio forte, viu 3 (leia-sa qua está começando a
passar um comboio,)  PRF DENUZZI - Tâ bom, eu vou rapidinho aqui.  PRF VANAT (diz em
código) - Sem condições deee... 20%, de DOLINSKI (nome de um PRF e em tese referência
a valor de acerto), dai para mais. PRF DENUZZI - Tá, com 20 min eu tô resolvendo. PRF
VANAT - E por aqui... tudo... passou batida chuva, viu!  PRF DENUZZI: Tá bom e vocês vão
vir que horas para cima?    PRF VANAT diz; - Lá por três e meia quatro horas, cara, não
adianta ir antes. PRF DENUZZI - Então tá bom, eu vou fazer rápido aqui. (....) (e.422,
ANEXO8, p.04)
(...)  HNI  (celular VANAT) X PRF BELLON  (...)  16/9/2003 12:44:40  (...)                   Belon
(PRF), atende saudando o José Luiz (VANAT). HNI diz que não é ele (José Luiz VANAT) e diz
que os três passarinhos primeiros saíram da gaiola. Belon (PRF) pergunta se faz tempo. PRF
do celular do VANAT diz que não, - Santa Terezinha, agora (neste momento). Belon (PRF),
pergunta se antes só tinha um desgarrado. PRF do celular do VANAT, responde que tem
uns passarinhos (ônibus) no meio do caminho e arremata dizendo que estes três é o que o
DENO (DENUZZI), está sabendo, (porque as placas já foram passadas). Belon responde -
Há...tá, beleza então e desligam o telefone. (e.422, ANEXO7, p.199; e.422, ANEXO8, p.05).
PRF VANAT X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 13:15:07  (...)                                                   
PRF VANAT: ô veio ta onda?
PRF DENUZZI: Eu tô no posto.                                                                                                 
PRF VANAT: Observar bem, que daqui pra frente tem dez que passou por aqui que é tudo
bactéria, ficar am QAP e tem que..
Aquela listagem não passou ainda.
PRF DENUZZI: A é?
PRF VANAT: (concorda)                                                                                                           
PRF VANAT; Então tem uns Sauro*s Tur da vida e companhia limitada.      
PRF DENUZZI: (concorda) (...)                                                                                            PRF
VANAT: lililii, 20%, de repente 30% de Dolinski acho que tá de bom tamanho, hein?
PRF DENUZZI: É?                                                                                                                PRF
VANAT: O veio do jeito que tá, vislumbrando!
PRF DENUZZI: É? Mais nada? (...)                                                                                      PRF
DENUZZI: Então tá, tenho que dá uma pensada ai.                                                      PRF
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VANAT: Então tá. A hora que terminando aqui o Benat (PRF) vai saí e me dá uma carona.
Despedem-se. (e.422, ANEXO8, p.04)
DERIVALDO X EMERSON  (...) 17/9/2003 02:16:46  (...) Emerson avisa que está chegando.
Derivaldo pergunta se ele falou Lá (Posto da PRF) e Emerson responde que sim e
manda o Boi esconder o negócio branco (caminhonete) dele lá atrás . Derivaldo fala
que ele nem esta por lá. (e.422, AP_INQ_POL5, p.11)
PRF DENUZZI X PRF JOICY (...) 17/9/2003 02:27:26    17/9/2003 02:30:07 00:02:41 (...) PRF
Denuzzi pergunta com está o tempo lá, se está chovendo (código para saber como
estão as coisas), PRF Joicy diz que até que está bom,  não está garoando nem nada,
porém de diferente é que tem varias equipes da Polícia Federal estão procurando quem
matou o Policial, trouxeram um retrato falado, estão parando alguns carros, mas está
começando a melhorar. (e.422, ANEXO4, p.204)
DERIVALDO X BOI (JOICY) (...) 17/9/2003 02:32:14  (...)                                                     
Derivaldo pergunta se ele passou lá na frente(Posto PRF) umas duas ou três vezes e Boi
diz que não. Derivaldo diz que o nosso amiguinho aqui (referindo-se a Emerson)
conversou com a sapata lá (Joicy) e ela falou para o fulano parar de ficar
desfilando com aquela branquela (referindo-se a caminhonete de Boi)  lá que os
caras já deram um cutucão aqui quando ele passou aqui na frente e já zoaram sobre ele.
Boi diz que não foi lá nenhuma vez e Derivaldo diz que (PRF Joicy) citou o nome dele.
Derivaldo diz que passou com a dele de iá para cá apenas uma  vez porque foi em casa
deixou a azulona em casa (Besta) e pegou a branqueia (caminhonete). Boi fala que não foi
lá nem uma vez Derivaldo diz que ela (PRF Joicy) falou para mandar um por um. Boi diz
que não vai. Derivaldo fala que ela garante e que o negócio ali e outro. Comenta que eles
estão com um caminhão e diz que sabe o que eles querem. Explica que procuram o cara
que fez o serviço lá não sei aonde no coitado do colega deles (assassino do APF Gláucio).
Boi pergunta sobre o ônibus dele e Derivaldo diz que aquela era outra equipe, mas já se
internou (foi para casa) Fala que agora tem estas três que é 24 horas, não vai parar.  Ela
(Joicy) falou que agora subiu três até a naba. Derivaldo diz que subiu o Ricardo e uma
"renca". (e.422,  AP_INQ_POL5, p.12-13)
DERIVALDO X BOI (...) 17/9/2003 02:51:05  (...) Derivaldo avisa para subir para ir lá
conversar com o pessoal (Posto PRF) que ela(PRF Joicy) mandou o veadinho(Émerson) falar
para nós irmos lá conversar com ela. (e.422,  AP_INQ_POL5, p.14)
DERIVALDO X JESUS (PRF JOICY E ROSANE)  (...) 17/9/2003 04:01:51   (...)        Derivaldo
diz que o pessoal garantiu que não tem nada haver, falou que tá minado deles,
mas não tem nada haver com este negócio de vocês, que é só o assassinato do
cara. Questionou porque aquele carro(ônibus)caiu lá e eles disseram que é com a outra
equipe que trabalha com a Receita. Fala que não tem nada haver com o pessoal que está
trabalhando em cima da investigação do  assassinato do cara. Derivaldo fala "A Joicy (PRF)
falou e a Rosane (PRF) pode mandar que eu garanto Então tá eu garanto" Derivaldo diz
para Jesus que então pode se arrumar e ligar para ele na saída. (e.422, AP_INQ_POL5,
p.10)
PRF VANAT X  PRF PASQUALINI (...) 17/9/2003 04:45:53 (...) Vanat pergunta se está
chovendo por lá (código para saber como estão as coisas - até mesmo porque não tem
chovido nestes dias). Vanat pergunta se tá tranquilo por lá. Pasqualini diz que começou a
chover, (demonstra engano) e diz que não está chovendo não, que começou a clarear.
Pasqualini (fala baixo e rápido) que vai subir bastante (ônibus). Vanat diz: 'tranquilo".
Pasqualini pergunta sobre o "acidente" e Vanat diz que não procede Pasqualini diz que
entendeu e alerta pare Vanat ficar em QAP (aguardando). (e.422, ANEXO8, p.05)
BOI X HNI (Costa Campos e Belon) (...) 17/9/2003 09:05:10 (...)
HNI diz que está quase resolvendo. Boi não entende e pergunta o que HNI disse. HNI diz
que está quase resolvendo, diz que o Belon (PRF) chegou agora.  Boi diz que já está
chegando. HNI pede para Boi fazer de conta que não foi chamado. HNI diz que vai ver se
consegue passar com duas "onças" (duas notas de cinquenta reais). (e.422, ANEXO9, p.63).

Com base nas referidas conversas, verifica-se que o PRF BELLON foi
indicado pelo intermediador/batedor Emerson da Silva Carvalho ("Bambi") como
um de seus contatos no Posto da PRF em Céu Azul no dia 13/9/2003, às
03h05min, e este ainda mencionou ter realizado "acerto" com a referida equipe
("Emerson diz é o Belon (PRF) (...) Emerson diz que é para dizer que o numero
dela já está lá. Emerson diz que não vai nem parar porque ele já deixou o
número (da placa) dela lá" - e.422, ANEXO9, p.37)

Duas horas antes (13/9/2003, às 00h58min), uma pessoa
identificada pelo nome de SANDRO ligou para o PRF DENUZZI na tentativa de
liberar um de seus ônibus abordado pelo PRF VANAT - que estava criando
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empecilhos para a liberação - e, ao final da conversa, ofereceu três caixinhas de
cerveja de "brinde" para a equipe. Na referida conversa, o PRF DENUZZI
confirmou a presença do PRF VANAT e PRF BENATTI no Posto e mencionou que
iria conversar com o VANAT ("Denuzzi, rindo, diz que é o Vanat que  está
fazendo. (...) Denuzzi diz que está ele o Benatti e o Vanat . Sandro diz que
com o Vanat não tem conversa. Denuzzi diz que irá falar com ele (Vanat).
Sandro pede para dizer que é do Denuzzi e não falar que é dele" - e.02,
ANEXO4, p.203-204).

Nota-se que, nas conversas, houve menção ao nome de três
integrantes da equipe do Posto de Céu Azul, DENUZZI, VANAT e BELLON, bem
como do supervisor do dia BENATTI. Tal fato só reforça a ideia de que era ampla
a participação dos PRF's no esquema criminoso em questão. Vale lembrar,
 conforme já mencionado nos itens anteriores, que nesse período também
restou demonstrado o envolvimento no ilícito de PRF's escalados no Posto de
STI.

Ainda, no dia 16/9/2003, escala seguinte do PRF BELLON, nota-se
que a equipe manteve controle dos ônibus acertados que passavam pela
rodovia, conforme se extrai da conversa entre BELLON e VANAT (12h44min - "os
três passarinhos primeiros saíram da gaiola. (...) Belon (PRF), pergunta se antes
só tinha um desgarrado. PRF do celular do VANAT, responde que tem uns
passarinhos (ônibus) no meio do caminho e arremata dizendo que estes três é o
que o DENO (DENUZZI)"), bem como das conversas entre VANAT e DENUZZI
(16/9/2003, às 11h59min e 13h15min). 

Na madrugada do dia 17/9/2003, nota-se que o esquema continuou,
embora os "batedores" tenham ficado inicialmente preocupados com uma
possível operação, em virtude da grande movimentação da Polícia Federal nas
proximidades do Posto de Santa Terezinha de Itaipu, mas foram tranquilizados
após a PRF JOYCE noticiar que os policiais estavam buscando informações
acerca do assassinato de um policial federal9 (conversas do dia 17/9/2003, às
02h27min, 02h32min e 04h01min).

Na sequência, em conversa entre o PRF VANAT e PRF PASQUALINI,
ficou demonstrado que os PRF's sabiam que o movimento de saída de ônibus de
Foz do Iguaçu ia aumentar após às 04h45min do dia 17/9/2003 ("Pasqualini (fala
baixo e rápido) que vai subir bastante (ônibus). Vanat diz: 'tranquilo".), pois só
estavam aguardando a saída dos policiais federais do Posto de STI.

De 18 a 19 de outubro de 2003 (08h00min a 08h00min), o PRF
BELLON trabalhou no Posto de Santa Terezinha de Itaipu na função de motorista
(e.02, ANEXO473, p.80), juntamente com o PRF BENATTI (supervisor), PRF
DENUZZI (encarregado de equipe), PRF VANAT (auxiliar) e PRF DOLINSKI
(auxiliar).

DERIVALDO X EMERSON (OPERAÇÃO) (...) 18/10/2003 15:38:55  (...) Derivaldo comenta
ao fundo: "o Bellon falou que eles tem uma meta, na hora que eles pega a meta
deles nóis vamo pode trabalhar". Derivaldo pergunta para Emerson onde ele está. Ele
responde que está na BR. Derivaldo diz que já está levando lá (lista de placas para os
PRFs) e Emerson enrola demais. Discutem pelo fato da demora de Emerson.(e.422,
ANEXO7, p. 51).
DENUZZI X BENATTI  (...) 18/10/2003 21:13:50  (...) Denuzzi avisa que a lista dos códigos
(provável lista de placas de ônibus acertados) está aqui com o Bellon das multas e
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pergunta se ele vai precisar e Benatti avisa que está passando uns ali (Posto PRF) e
Denuzzi diz que se for multar ele vai precisar e pede ao Freitas (PRF) para vir pegar aqui e
Benatti avisa que ele saiu para jantar e Denuzzi diz que ele é um cabeçudo do "caralho" e
Benatti pergunta se eles vão demorar e Denuzzi diz que eles levam lá então rapidinho e
Benatti diz para jantarem primeiro e Denuzzi preocupado diz que estão preparando o
esquema e vai que precisa e Benatti diz que está meio parado ainda, passou um só
e Denuzzi diz que tinham de dar um jeito de segurar isto aí. Bellon comenta ao
fundo para falar inaudível. .(e.422, ANEXO7, p. 66).
VANAT X MARLI  (...) 18/10/2003 19:15:56 (...)                                                                     
VANAT. Quer falar com quem?                                                                                                 
MARLI: Queria falar com Vanat.                                                                                               
VANAT Fala. Marli.                                                                                                                   
MARLI: ô Vanat E ai?                                                                                                                 
VANAT: Não. (...)                                                                                                                       
MARLI: Se nao sabe ainda se hoje vai dar ou não.
VANAT: É, qualquer coisa depois eu te ligo. dai.
MARLI: Cê me liga
VANAT: Sim, tá
MARLI. Então tá bom. Despedem se. (e.422, ANEXO8, p.05-06)
VANAT X MARLI (...) 19/10/2003 01:20:49   (...)                                                               
Conversa em código: na madrugada do dia 18 para 19 não estava chovendo. Referem-se a
Operação de Fiscalização desenvolvida com PRFs de outras regiões. (...)                               
MARLI Oi Vanat. Tudo jóia?                                                                                         VANAT:
Limpou o tempo aqui Marli, tudo tranquilo.                                                    MARLI: Ta limpo
o tempo?                                                                                           VANAT: isso. Parou
de...                                                                                              MARLI. Parou de
chover                                                                                             VANAT. Isso. Se
quiser vir pra toma um café com nóis ai.
MARLI. Então tá. Eu vou passa ai para tomar um café.
VANAT: Tá jóia. Ate mais. (...) (e.422, ANEXO8, p.06).
PRF BELLON X GILSON (...) 19/10/2003 05:08:47  (...)                                                     
Gilson pergunta se beleza e Bellon responde que está tranqüilo. Gilson diz que então está
subindo. Bellon pergunta se já está na estrada. Gilson diz que está no Hotel e que irá
passar em outro Hotel para pegar os coreanos e ira embora. Despedem-se.  (e.422,
ANEXO7, p. 53).

Observa-se que o PRF Bellon foi contatado às 05h08min do dia
19/10/2003 para prestar informações acerca da situação da pista/rodovia, ou
seja, se tinha operação ou não para saída de ônibus da cidade de Foz do Iguaçu.
Horas antes (21h13min), o PRF DENUZZI conversou com o PRF BENATTI e
mencionou que a lista (com numeração das placas dos ônibus acertados) estava
com o PRF BELLON. Nota-se que no momento da conversa ainda estava baixo o
movimento de ônibus na rodovia, mas DENUZZI demonstrou preocupação com a
movimentação que poderia ocorrer ("Denuzzi preocupado diz que estão
preparando o esquema e vai que precisa e Benatti diz que está meio parado
ainda").

À 01h20min do dia 19/10/2003, a rodovia estava livre para passagem
dos ônibus de compristas, conforme se extrai da conversa entre o PRF VANAT e
Marli (e.422, ANEXO8, p.06).

No dia 22/10/2003, o PRF BELLON também trabalhou no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu, na função de motorista (das 08h00min às 08h00min
do dia seguinte - e.02, ANEXO473, p.80), na companhia do PRF DENUZZI, PRF
VANAT e PRF DOLINSKI.

De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.90-93):

Em data de 23 de outubro de 2003, por volta da 00:12 horas (...), verifica-se a chegada do
veículo do Batedor Derivaldo (Besta azul ALO 1890) no Posto de Polícia Rodoviária Federal
de Santa Terezinha de Itaipu (a partir do minuto 16:10 da fita de vídeo). Neste local,
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podemos notar que o PRF BELLON se aproxima do veículo e, inclinando-se para o seu
interior, fala calma e detalhadamente com Derivaldo, pega possivelmente dinheiro e um
pedaço de papel, o que seria, conforme tudo indica, uma lista contendo os prefixos das
placas de ônibus, incluindo a placa do ônibus que contem em sua parte traseira a inscrição
"São Sebastião", o qual, posteriormente, vai passar na frente do Posto de PRF. Após pegar
a lista e o dinheiro, o PRF BELLON entrega o pedaço de papel para o PRF DOLINSKI que
aguarda, sentado a chegada do ônibus, ao lado do PRF BENATTI, o qual assiste a tudo com
calma e tranquilidade. Pouco antes da passagem do ônibus, o PRF DOLINSKI levanta e
segue em direção ao interior do Posto de PRF. Note-se que o veículo Besta ainda
permanece no mesmo lugar. Após a passagem do ônibus "São Sebastião", Derivaldo sai
com a Besta da frente do Posto. Na sequência, Bellon conta as cédulas de dinheiro e rasga
o papel que recebera minutos antes. O presente fato relativo ao ônibus "São Sebastião"
pode ser notado nos seguintes trechos de degravação telefônica: (...)
DERIVALDO X PEREIRA (filmagem)  (...)
22/10/2003 21:49:52     22/10/2003 21:50:18 00:00:26 (...)  Derivaldo comenta ao fundo
que tem um carregando, aquele São Sebastião e que ele quer sair às onze e meia.
Derivaldo avisa para Pereira que pegaram 20 carros (ônibus) em Cascavel e diz para avisar
o pessoal dele.
(...) DERIVALDO X FLÁVIO (filmagem).  (...)
22/10/2003 23:53:57     22/10/2003 23:56:41 00:02:44 (...)                                         
FLÁVIO pergunta a que aconteceu em Cascavel e DERIVALDO diz que derrubaram vinte
carros na Receita Federal, inclusive da Dona Izete de Goiânia lá, o meu, e a Júnia de
Brasília,  da Júnia só tiraram o cigarro e mandaram embora. Diz que è a mesma equipe de
ontem à noite, que estava pegando os carros na chegada. FLÁVIO diz que queria aquele
"esqueminha" para levá-lo até lá em cima (Cascavel). DERIVALDO diz "Ai meu Deus. ir em
Cascavel hoje". FLÁVIO pede para tirar ele daqui e DERIVALDO diz: tirar eu tiro, garantido,
o problema é ir lá em Cascavel hoje. Se você quiser eu te levo , mas com essa operação
que teve hoje lá não vai ter uma alma penada na estrada. FLÁVIO diz que acha que eles
vão querer dinheiro e é bom ir na frente "acertar". DERIVALDO diz que vão estar
todos envolvidos com a operação da Receita, diz que vai se informar com os guardas no
posto (PRF) que eles devem saber e lhe fala. FLÁVIO pergunta sobre aquela entrada ali
para Toledo e DERIVALDO diz que teve uns carros dele que passaram por ali ontem e hoje.
Diz que o cara (guia) gastou só RS 50,00, que uma PM (Vera Cruz do Oeste) pediu R$ 50,00
e ele foi embora. DERIVALDO diz que por ali é o lugar mais certo e que ali foi um comboio
de carro por ali, que o pessoal do Maranhão passa tudo por ali. DERIVALDO diz que quando
FLÁVIO estiver pronto é para ligar que ele vai até aí (hotel).                                                   
                                                                                                                                         
DERIVALDO X FLÁVIO (filmagem) (...)
23/10/2003 00:21:04      23/10/2003 00:21:38 00:00:34 (...)                                                 
      Flávio avisa que em 10 minutos pode ir até lá e Derivaldo avisa que lá em cima
está tranquilo e vai ligar para uma pessoa para saber e HNI pergunta se ele não quer
pegar e fazer tudo lá para nós e Derivaldo diz que quando chegar, eles conversam.
(...) DERIVALDO X FLÁVIO (filmagem) (...)
23/10/2003 00:51:01  (...) Derivaldo avisa que está no portão dos fundos.
(...) DERIVALDO X FLÁVIO (filmagem) (...)
23/10/2003 01:17:53   (...) Derivaldo diz que está tudo bem e que o está esperando.
Flávio pergunta se pode ir e ele responde que sim.
(...) DERIVALDO X HNI (filmagem) (...)
23/10/2003 01:27:02       23/10/2003 01:27:18 00:00:16 (...)                                       
Derivaldo avisa que beleza e que é só para dar um toque que está tudo sossegado .
Diz "eu falei com os piás aqui e ele falou que tá um abandono total aí pra
dianteira pode ir despreocupado". HNI fala "beleza então" e Derivaldo diz para ele "vai
com Deus" e deseja boa sorte.
No mesmo dia, por volta da 00:46 horas, é possível ver que realmente ocorrem "acertos"
no Posto de PRF de Santa Terezinha de Itaipu, que funciona exatamente como um dos
escritórios da organização criminosa. Assim como outras pessoas o fazem, é possível
observar uma mulher (ainda não identificada), utilizando-se do veículo Siena placas CCP
7757, acompanhada de uma outra pessoa, sendo recebida naquele local e, a seguir,
adentrando as suas instalações físicas juntamente com o PRF (neste caso o PRF Bellon),
quando as luzes são apagadas (a partir do minuto 25:27 da fita). Ao sair, a mulher fala com
o PRF DOLINSKI e, logo em seguida, o PRF BELLON rasga outro papel e o dispensa (ver
comentários na página 02 deste
relatório sobre a escala apresentada pelo Chefe da Delegacia da PRF).

Na filmagem realizada pela Polícia Federal (e.1065, VIDEO2), verifica-
se que, no dia 23/10/2003, às 00h15min, no Posto da PRF de Santa Terezinha de
Itaipu, o PRF BELLON apareceu de costas para a rodovia, debruçado na janela
do motorista de um veículo Besta, desprovido do mínimo de cautela que se
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esperaria de um policial em serviço, ainda mais no período noturno,
que exige atenção redobrada. A falta de observância do dever de cuidado
exigido na espécie revela a despreocupação do agente com possíveis resultados
danosos na abordagem, o que permite afirmar que o policial conhecia o
motorista do veículo Besta.

Às 00h15min11s, BELLON pegou algo com o motorista da "Besta" e
guardou na jaqueta e, às 00h15min15s, ele pegou um papel (branco) com esse
motorista - que permaneceu com o veículo parado e ligado - e, na sequência,
entregou para o PRF DOLINSKI, na presença do PRF BENATTI. Nota-se que estes
dois também estavam bem à vontade, sentados, do lado de fora do Posto da
PRF de STI. Após, BELLON entrou no posto.

Às 00h19min10s, DOLINSKI levantou rápido e ficou na entrada no
Posto. Às 00h19min28s, apareceu BELLON saindo de um cômodo de dentro do
posto, sentido saída do posto, e imediatamente apareceu um ônibus na
filmagem, passando na frente do referido posto. Às 00h19min39s, foi possível
visualizar a traseira desse ônibus com a identificação "São Sebastião".
Na sequência (00h19min58s), o veículo Besta deixou o posto. Às 00h20min15s,
foi possível avistar o PRF BELLON do lado de fora contando uns papéis, sendo
que, às 00h20min20s, ele guardou um maço de papel "enrolado" no bolso da
calça (que, segundo a investigação policial, tratava-se de dinheiro) e, na
sequência, rasgou alguns papéis brancos (que, de acordo com as investigações,
correspondiam às listas/anotações das placas dos ônibus - numeração -) e
foi em direção à parte de trás do posto.

A testemunha ANTONIO CARLOS RUVENAL FARIAS, Inspetor da PRF,
ouvido no processo criminal em favor da acusação, participou do cumprimento
do(s) mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no Posto da PRF
em Céu Azul (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA9) e declarou que foram encontrados
documentos rasgados no lixo na parte de fora do posto com anotação de
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numeração de placa de veículo:

J: Com relação aos objetos apreendidos no posto, o senhor recorda de
algum, de, de encontrar (...), papéis com anotações que pudessem
identificar número de placas de veículos? R: Sim, aí recordo sim... J: Sim,
é... R. É nessa parte, foi a parte que eu justamente que eu fiquei, foi na parte
de fora, que nós achamos alguns documentos com placas de, de veículos
alguns (...) já rasgados, documentos rasgados dentro lixo e alguns outros
documentos que todos eles foram entregues ao pessoal da Polícia Federal. (...) 

Tal informação reforça a tese de que o papel rasgado tratava-se de
anotação de numeração de placas, enquanto o maço de papel guardado no
bolso da calça do PRF BELLON trata-se de dinheiro, tanto que restou
demonstrado pelas conversas interceptadas que o pagamento de acerto a PRF's
estava em funcionamento no turno do réu.

Em seu interrogatório (e.510, AUTO_QUALIFC18, p.137), BELLON
confirmou o nome dos PRF's que apareceram na filmagem, mas
apresentou outra versão para o fato acima, que não ficou evidenciado nos autos.

Duas testemunhas arroladas pelo réu, OSVALDO CESAR MARIOTTI e
LUIZ CARLOS DA SILVA, ambos motoristas de ônibus da empresa "São
Sebastião", declararam que tinham conhecimento de acertos com policiais para
passagem de ônibus sem fiscalização na rodovia, mas que o ônibus da empresa
nunca foi objeto de acerto. Todavia, todo o contexto fático levantado pela Polícia
Federal demonstrou o contrário. Não havia motivos para Derivaldo ter
aguardado a passagem do ônibus, pois, após o acerto com os PRF's, já poderia
ter saído com o veículo. Todavia, permaneceu no local por mais quatro minutos
como garantia de que o ônibus passaria sem ser abordado/fiscalizado.

Prova da participação do ônibus da empresa "São Sebastião" se
extrai da conversa entre Derivaldo e Pereira às 21h49min do dia 22/10/2003,
sendo que este mencionou da pretensão do motorista da referida empresa de
sair às 23h30min, sendo que o registro da passagem do referido ônibus pelo
Posto de Santa Terezinha de Itaipu ocorreu logo após às 00h20min:

(...) DERIVALDO X PEREIRA (filmagem) (...)
22/10/2003 21:49:52     22/10/2003 21:50:18 00:00:26 (...)                                        
Derivaldo comenta ao fundo que tem um carregando, aquele São Sebastião e que ele quer
sair às onze e meia. Derivaldo avisa para Pereira que pegaram 20 carros (ônibus) em
Cascavel e diz para avisar o pessoal dele. (e.02, ANEXO478, p.91)

Pelo Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02, ANEXO478, p.90-
93), o condutor e proprietário do veículo Besta (cor azul), placa ALO 1890, era o
batedor Derivaldo, que, em seu interrogatório, confirmou utilizar o veículo
"Besta" (e.510, AUTO_QUALIFIC1, p.590, 592) e, às vezes, cedê-lo a um terceiro,
"Carlinhos":

(...) J: Hã, hã... O senhor participou da introdução de mercadorias introduzidas ilicitamente
no pais de alguma forma? R: Não. eu trabalho com a van, eu transporto pessoal do
Paraguai pra cá eu não sei como é interpretado na Justiça isso aí. J: Hã, hã, qual é a placa
da sua van? R: ALO 1890. J: Hã, hã. Por ocasião da busca e apreensão na sua residência,
foram encontrados outros dois veículos, dois Vectras no caso. O senhor também utiliza,
utilizava esses veículos na sua atividade? R: Não J: Hã, hã. R: Era um Vectra que eu tinha
em casa. J: Um Vectra? R: Que era da meu cunhado que trabalha na Ministério Público de
Saúde. J: Hã, hã, ele mora com o senhor? R: É irmão da minha esposa J: Hã, hã, e o outro
Vectra encontrado? R Não tinha outro Vectra, tinha caminhoneta. J: Hã, hã, qual a placa
desse Vectra? R Eu não me lembro agora.  J:... E essa pick-up, era de sua propriedade?  R:
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Da minha (...) não me recordo entregando objeto para eles J: O senhor utiliza
normalmente qual veiculo? R: A Besta. J: Só ela? R: Só ela J: O senhor tem por
hábito emprestar os seus veículos? R Não, ela é locada, ela é da firma é locada, tanto ela
trabalha comigo como trabalha com outra pessoa, nê? J: Quem é essa outra pessoa? R: 2,
3 dias da semana ela é locada para, a firma loca para o Carlinho, um outro motorista que
trabalha, né? São os dias que eu não posso trabalhar porque eu tenho que trabalhar na
chácara. J: Hã, hã. R: Na granja, no caso J: A firma loca para quem, Carlinhos? R: Sempre
eu sei que é ele que estava locando ultimamente. J: Carlinho é o.... Quem é? R: é o
motorista, tipo eu (...)

Portanto, ainda que não fosse Derivaldo o condutor do veículo Besta
na noite mencionada, poderia ter sido Carlinhos, a serviço daquele.

Ainda, conforme conversa gravada às 23h53min do dia 22/10/2003,
Flávio solicitou a Derivaldo que o levasse até Cascavel, preocupado com uma
possível operação da Receita Federal, e pediu que ele fosse a frente para acertar
com os PRF's. Derivaldo, então, respondeu que iria se informar com os "guardas"
(PRF's). Na filmagem - que iniciou vinte minutos após essa conversa -,
observa-se que o veículo Besta já estava no Posto da Polícia Rodoviária
Federal de Santa Terezinha de Itaipu (23/10/2003, 00h13min) e lá
permaneceu até às 00h20min.

Às 00h21min (Flávio x Derivaldo), Derivaldo informou que lá em cima
estava tranquilo, ou seja, no Posto de Santa Terezinha de Itaipu . Depois Flávio
perguntou a Derivaldo se ele não poderia "fazer tudo", ou seja, acertar também
em Céu Azul e acompanhá-lo até Cascavel/PR. Por volta das 00h51min,
Derivaldo se encontrou com Flávio, conforme se extrai das conversas gravadas
às 00h21min ("Flávio avisa que em 10 minutos pode ir até lá (...) Derivaldo diz
que quando chegar, eles conversam." ) e 00h51min ("Derivaldo avisa que está
no portão dos fundos").

À 01h17min, Derivaldo autorizou a saída do ônibus de Flávio e
disse que o estava esperando, provavelmente no Posto da PRF em Santa
Terezinha de Itaipu, tanto que, dez minutos após (01h27min), Derivaldo
disse "eu falei com os piás aqui e ele falou que tá um abandono total aí pra
dianteira pode ir despreocupado".

Conforme interrogatório de Derivaldo, Carlos Valter Lima
("Carlinhos") também fazia uso do veículo Besta. Em seu depoimento (e.1356),
Carlos informou ser a pessoa quem conduzia o referido veículo quando da
passagem do ônibus da empresa "São Sebastião", mas informou ter parado no
Posto da PRF apenas para entregar uma placa de um veículo monza que estava
trafegando em zigue-zague na rodovia. Ocorre que tal informação não restou
demonstrada nos autos, mas sim a conclusão da Polícia Federal de que o veículo
estava a serviço de Derivaldo para entrega de lista de veículos previamente
acertados e para acompanhamento da passagem do ônibus da empresa "São
Sebastião".

Ainda, no referido turno, nota-se que teve abordagem de veículo às
07h25min pelo PRF VANAT, que estava de serviço com BELLON:

VANAT /BABALOO X MNI (...)
23/10/2003 07:25:09    23/10/2003 07:26:26 00:01:17(...) HNI avisa que aqui no
Mosquiteiro teve um guarda que pegou ele. Babaloo pergunta se é o Pit (PRF Pitibull)
ou o Hirata (PRF) e HNI avisa que é o Vanat(PRF). Babaloo manda falar que é dele e
HNI diz que falou. Babaloo manda falar que é do Roberto e HNI pergunta sequer falar com
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ele e Babaloo manda ele mesmo falar que é do Roberto. HNI avisa que ele mandou
encostar no Patio e Babaloo manda falar que é do Roberto para ele dar uma mão e
qualquer coisa ale vai até lá (Posto PRF). (e.422, ANEXO8, p.06)
BABALOO X HNI  (...)
23/10/2003 07:28:29    23/10/2003 07:26:48 (...)                                                                 
HNI avisa que não tem jeito e Babaloo diz que vai ate lá. (e.422, ANEXO8, p.06)
BABALOO(César) X HNI (...) 23/10/2003 07:33:13 (...)                                                         
Vanat fala ao fundo que é para ele não vir, que está liberado e HNI avisa que |a resolveu lá,
e por engano criama Babaloo de Benatti, depois retifica e diz que César poda voltar.
Babaloo pergunta se resolveu com ele ali. HNI diz que já resolveu. Babaloo pergunta se
deu alguma coisa para ele e HNI diz que ele não deu uma colher de cha, deu um balde.
Babaloo pergunta se falou que era dele e HNI diz que "é, pode ser. beleza, ta jóia". (e.422,
ANEXO8, p.06)

Uma pessoa não identificada (PNI), provavelmente guia de
compristas, pediu ajuda a Júlio César Marins (Apelido "Babaloo", batedor) para
liberação de um ônibus, o qual a orientou a dizer que o veículo era dele e, como
não surtiu o efeito esperado, pediu para dizer que o veículo era de Roberto.
"Babaloo" chegou a dizer que iria até o posto para conversar com VANAT, mas,
na sequência, essa pessoa retornou a ligação dispensando a presença do
batedor no local, tendo em vista que o veículo havia sido liberado pelo PRF
VANAT mediante acerto ("Babaloo pergunta se deu alguma coisa para ele e HNI
diz que ele não deu uma colher de cha, deu um balde.")

É possível concluir que o referido ônibus não tinha realizado o acerto
prévio, motivo pelo qual foi preciso promover o pagamento de um valor bem
superior à pratica normal para fins de liberação do ônibus (expressão utilizada
pelo interlocutor para dizer que pagou um valor elevado:"deu um balde"),
conforme se extrai de outros casos já relatados.

No tocante ao envolvendo do PRF GUIDUGLI, na madrugada do dia
22/10/2003 (00h52min), em que Derivaldo mencionou que este PRF anotou na
mão duas placas (e.422, ANEXO7, p.53), não se verificou a participação do PRF
BELLON, uma vez que este não estava de serviço, pois escalado no dia
22/10/2003 das 08h00min às 08h00min do dia seguinte (e.02, ANEXO473, p.80).

No dia 30/10/2003, o PRF BELLON estava de serviço no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu, na função de motorista (das 08h00min às 08h00min
do dia seguinte - e.02, ANEXO473, p.80), juntamente com o PRF DENUZZI
(encarregado da equipe), PRF VANAT e PRF DOLINSKI.

Nesse dia, conforme já exposto quando da análise da
responsabilização do PRF AILTON,  restou demonstrada a participação da equipe
do Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu no esquema criminoso, conforme
dados a seguir:

DERIVALDO X TONINHO (...) 30/10/2003 18:41:24 (...) DERIVALDO diz que está
sossegado, TONINHO pergunta se está tendo alguma barreira em Céu Azul (da PRF com a
Receita), DERIVALDO diz que não está sabendo de nada, TONINHO pergunta se o pessoal
do posto não sabe, DERIVALDO diz que acabou de falar com eles, TONINHO pergunta
quem está ali, (no Posto da PRF), DERIVALDO fala que é o DENUZZI, que é gente
boa. TONINHO demonstra conhecer PRF DENUZZI e afirma que irá ligar para ele. (e.02,
ANEXO427, p.54). 
DENUZZI X TONINHO (...) 30/10/2003 18:42:35  (...)                                                           
DENUZZI: Oi?                                                                                                                           
TONINHO: Oi, ô DENUZZI! TONINHO....                                                                              (...)
TONINHO: Você sabe algum rolo lá pra cima, lá pra Céu Azul???
DENUZZI: Não...porque??? não...                                                                                             
TONINHO: O cara diz que veio de Cascavel pra cá, diz que tinha Polícia Rodoviária lá,
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pegando lá na entrada de Vera Cruz, naquelas quebradas por lá!!!!!                         
        DENUZZI: Não tô sabendo veio... (...)  (e.02, ANEXO 424, p.36; ANEXO427, P.54)
DERIVALDO X TONINHO  (...) 30/10/2003 18:43:48 (...) TONINHO diz que "ele"
(DENUZZI), diz que não sabe de nada, DERIVALDO explica que conversou antes e eles
falaram que não sabiam de nada, (...) DERIVALDO aconselha a parar todo mundo em
Matelândia e fazer "um acertinho em Céu Azul " (...) TONINHO: diz que vai subir agora,
DERIVALDO diz para vir embora, que está 100% que aqui ele garante , TONINHO
diz que qualquer coisa ele liga. (e.02, ANEXO427, p.31, 55)
DERIVALDO X EMERSON (filmagem) (...) 30/10/2003 21:24:22     30/10/2003 21:25:16
00:00:54 (...) Derivaldo avisa que vai alé Céu Azul e convida Emerson para ir junto.
Emerson pergunta quem é o chefe aqui e Derivaldo diz que é o Denis. (e.02, ANEXO478,
p.103)

Observa-se que o PRF DENUZZI encarregado de equipe do Posto da
PRF em Santa Terezinha de Itaipu foi contatado por TONINHO para repasse de
informações acerca da existência de operação no Posto de Céu Azul, em virtude
da presença de Policiais Federais naquele posto, fato confirmado pela PRF Joyce,
encarregada de equipe do Posto de Céu Azul (conversa de PRF VANAT X PRF
JOYCE às 20h39min; e PRF BENATTI X PRF JOYCE às 20h45min - e.02,
ANEXO427, p.31, 55).

Inclusive, Derivaldo demonstrou tranquilidade com relação à equipe
do Posto de Santa Terezinha de Itaipu nas conversas do 30/10/2003, às
18h43min e 21h24min.

Em conversa de "Boi" com Derivaldo, aquele acabou citando Bellon
de forma abreviada ("Be"):

BOI X DERIVALDO (...) 30/10/2003 20:39:02  (...) Boi avisa que esqueceu de colocar
aquele (ônibus) no jornal (lista PRF) e o colega nosso o Be (provavelmente o PRF
Bellon) falou que era nosso amigo e tinham fonte segura que está todo mundo teclado, que
está tudo tecladinho o nosso negocinho aqui o orelhão (telefones grampeados) e pediu
pelo amor de Deus se liguem e estava falando porque ele é camarada e Boi disse falou
Brother e Boi diz que não custa nada se cuidar e Derivaldo diz que está sempre se
cuidando e Derivaldo diz que vai para Céu (Posto PRF). (e.422, ANEXO9, p.71)

De 14 a 15, 18 a 19 e 22 a 23 de novembro de 2003  (08h00min
a 08h00min), o PRF BELLON prestou serviço no Posto da PRF em Céu Azul na
função de motorista (e.02, ANEXO473, p.77), juntamente com o PRF CASTORINO
(supervisor), PRF ANGONESE (encarregado de equipe), PRF GUIDUGLI (auxiliar) e
PRF SILAS (auxiliar).

Em conversa com ADILSON JOSÉ CAVALHEIRO, Investigador da Polícia
Civil (residente em Santa Terezinha de Itaipu), Derivaldo mencionou o PRF
BELLON como um de seus contatos no Posto de Céu Azul e afirmou que ele
era "gente boa":

DERIVALDO X CAVALHEIRO (PRF Bellon) (...)                                              
15/11/2003 01:40:41 (...) Derivaldo diz que quem está lá é o Belo (PRF Bellon). Avisa
que é gente boa. (e.422, ANEXO10, p.30)

PRF BELLON, ainda, conversou com "Gil" ("Gilson" - telefone fixo 11-
3328-6800 e celulares 11-99802874 e 45-9108-8581 - e.422, ANEXO7, p.53; e
ANEXO10, p.33) que solicitou informações acerca da existência de operação
policial na rodovia:

PRF BELLON X GIL (caso Gil) (...)
17/11/2003 12:11:36 (...) GIL pergunta se pode falar e BELLON diz que "meio que
daquele jeito né, sem dizer certo o que você quer falar...". BELLON pergunta se GIL quer
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saber da situação aqui embaixo. GIL pergunta se acabou ''esse negócio ai" e BELLON diz
que acha que acha que vai até quarta. BELLON fala que se GIL quiser dar uma
ligadinha tipo... diz que vai estar de serviço amanha, para ele ligar amanha" que
dai ele vai estar de serviço e sabe das fofocas. GIL diz que está querendo ir e...
"deixa eu saber"... BELLON diz "não... é, por que se não, tá louco, vem aqui é só para
tomar ferro mesmo". Despedem-se. (e.422, ANEXO 10, p.32)
PRF BELLON X GIL (caso GIL) (...) 18/11/2003 17:17:09 ( . . . )                                               
PRF Bellon fala que está confirmado que a operação vai até amanhã só. Gil diz que falaram
que o bicho pegou feio hoje. Bellon disse que já tinha avisado a ele, que não sabe se
amanhã ainda vai ter ou não. Fala para Gil ligar para ele amanhã para saber como estão as
coisas. (e.422, ANEXO10, p.33)
BELLON X GIL (caso GIL) (...) 21/11/2003 19:32:14  (...)                                                 
      Gil pergunta como estão as coisas e se tudo voltou ao normal. Bellon diz que está
quase normal, mas que não vê problemas para Gil, cita alguns exemplos do que seria
proibido. Bellon pergunta que horas Gil virá e ele responde que chegará amanhã pela
manhã, antes das 8. Bellon diz que começará trabalhar amanhã às 08 da manhã e que
sairá ás 08 horas da manhã do domingo e pede para Gil dar uma ligadinha para ele. Gil
diz que está tudo beleza e que passará domingo no horário em que Bellon estiver
trabalhando. Bellon diz que estará trabalhando do posto de Céu Azul. Despedem-
se. (e.422, ANEXO10, p.33).

Na madrugada do dia 23/11/2003, PRF BELLON repassou informações
acerca da tranquilidade da rodovia para "GIL" (inexistência de operação),
autorizando a saída deste da cidade de Foz do Iguaçu rumo à Grande São Paulo
(DDD 11 - 3328-6800 e celular 11-99802874):

DATA/HORA INICIAL (...)
23/11/2003 04:57:10        23/11/2003 04:58:07 00:00:57                              
                       (...)  PRF Bellon: Tudo Tranqüilo.  GIL: É o Gil. PRF Bellon: Pode vim. GIL:
Beleza. PRF Bellon: Tá bom. GIL: Tranqüilo. PRF Bellon: Falo veio. GIL: Eu dô uma parada ai.
PRF Bellon: Tá bom. GIL: Falô! Tchau. PRF Bellon: Já saiu de Foz? GIL: Tô saindo agora. PRF
Bellon: Então tá. (...) (evento 422 - ANEXO10, p.34)

Com base no Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO479, p.01):

Na noite do mesmo dia 22 de novembro de 2003, no Posto de PRF de Céu Azul, a partir de
22:45 horas, pode-se ver o PRF BELLON e outros, onde pára, às 23:05h,  o ônibus
FALUBA TURISMO, sendo que seu guia desce e entra no Posto de PRF. Na sequência, o
ônibus placas ABG 4402 - YANATUR, também pára e um dos passageiros, provável guia,
desce e entra no Posto de PRF, passando pelo Policial BELLON sem que, ao menos, fosse
indagado sobre sua atitude de entrar naquele local. No interior do Posto, vai até o local
privativo dos policiais, demonstrando mais uma vez intimidade com os funcionários
públicos que ali prestam serviço à sociedade (este tipo de atitude é narrado por Maria
Regina10, de Itu/SP, nas duas ligações anexas a este relatório nas páginas 10 a 12).

No mesmo dia, às 23h08min, BELLON conversou com pessoa não
identificada e mencionou que, no caso dos acertos, teria que dar mais para
os "caciques", chefes, e que, após a divisão, ficava um "farelo" (pouco
para cada).

BELLON x PC ?  (...)
22/11/2003 23:08:52        22/11/2003 23:10:55 00.02:03 (...)                                        
            Bellon : Vê como é que é as coisas né e nós temos outros rolos né, nós temos o
nosso cacique também né.                                                                                                         
            HNI: Sim, mas aqui também eu te expliquei como é que eu tive que fazer né.           
              Bellon : Eu sei, eu sei.                                                                                                   
              HNI : Meu Deus do Céu deu um reboliço do caralho porque aqui nós somos em
cinco né, dois são diferentes mas nada não dá para deixar.                                                     
                  Bellon: E tem que dar mais para o cacique e para aquele cara lá que não pode
ser usado né.    HNI: Então ficou do mesmo tamanho, nós a que virou em Pizza.                   
                          Bellon: Um farelo. (...)                                                                                       
                        Bellon : Daquele negócio inicial o que que ficou no final pro rapaz lá
embaixo.                      HNI: Seria quatro.                                                                                   
                                    Bellon: Como é que é? (...)                                                                     
                                    HNI: Quatrocentos.                                                                                 
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                                    Bellon: Para cada.                                                                                   
                                    HNI: Para os dois.                                                                                     
                                  Bellon: Ha é, então tá bom, tranqüilo eu falo para o pessoal aqui, você
vai trabalhar quarta. (...) (evento 422, ANEXO10, p.35)

Diante do quadro fático exposto, restou demonstrado que o PRF
BELLON mantinha contato direto com "batedores"/intermediadores, exemplifico,
Derivaldo (18/10 e 23/10/2003), Antônio Carlos - "BOI" (30/10/2003) e Emerson
(13/09/2003). 

A decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.020375/2008-61 corrobora tais informações (e.489, RELT36, P.71-77;
RELT37, p.01-110).

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano causado
ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a fim de
garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da operação,
poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes públicos
sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas, considerando a
grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Além do mais, a prova testemunhal produzida pelo réu não teve o
condão de alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua
participação no esquema criminoso.

Destaco que cabe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF BELLON, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios da
administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao combate
do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que impede
que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
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autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.
Isso porque a conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta
direta à dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se por de
trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira, para
facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato,
prossiga atuando no referido cargo público.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração do agente, auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a ilicitude. Nesse sentido, levo em consideração a conduta
praticada pelo réu para fixação do valor, uma vez que restou demonstrado que
ele tinha ligação direta com batedores, negociando e recebendo valores como
se chefe fosse.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar o réu CLAUDIO
BELLON pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do art.
11, I, II, III, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos da
fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes  a remuneração
por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se os valores deduzidos a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Sentença continua no documento 700008137282

Documento eletrônico assinado por SERGIO LUIS RUIVO MARQUES, Juiz Federal na Titularidade
Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 700008614847v24 e do código CRC 1280fb30.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SERGIO LUIS RUIVO MARQUES
Data e Hora: 19/5/2020, às 16:14:54
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1. Consta das fls. 365 a 532 do Procedimento Administrativo MPF/FI/PR nº 1.25.003.000203-2003-01
(e.02, ANEXO482, p.101-141), relatório de passagem de alguns dos veículos envolvidos no esquema
criminoso em questão pelo Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu (divisa com Foz do Iguaçu), emitido
pelo Sistema Integrado Nacional de Identificação de Veículos em Movimento - SINIVEM.
2. À fl. 576 do PA MPF/FI/PR nº 1.25.003.000203-2003-01 (e.02, ANEXO482, p.101 a ANEXO485, p.141;
ANEXO495 a ANEXO499, p.117), consta informação dos rendimentos líquidos dos PRF's baseada no mês
de julho de 2004, conforme Ofício nº 133/2004/SRH/7ªSPRF/PR.
3. BRASIL. Ministério Público Federal. MPF/PR: 14 policiais rodoviários federais foram demitidos.
Disponível em : <http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-pr-operacao-transito-livre-
14-policiais-rodoviarios-federais-foram-demitidos-1>. Acesso em: 17 jan.20.
4. De acordo com o Ofício nº 1432/2004-SEANA do Serviço de Controle Aduaneiro da Delegacia da Receita
Federal em Foz do Iguaçu, no ano de 2003, foi registrada na referida delegacia 07 (sete) apreensões e 39
(trinta e nove) retenções a ônibus durante as ações de fiscalização de combate ao contrabando e
descaminho (fl.3388 do 8º Volume da Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4; e.02, ANEXO458, p.50).
5. TV RECEITA. Curta metragem: Comboio Nacional. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?
v=UKJoWgTqQvk>. Acesso em: 17 jan.20.
6. Apreensão de ônibus" da L TURISMO no dia 27/11/2003 era de um amigo de DERIVALDO, chamado
"CARLINHOS, irmão de MARQUINHOS do (ex)Hotel CHAMINSKI" (fls. 722, 724-725 dos diálogos).
7. - JUNIA REGINA DA ROCHA REIS, brasileira, divorciada,comerciante, RG 885.361 SSP-DF, com endereço
QR 201,Conjunto C, LT. 01, Santana Maria-DF; (e.1894, 1897, 1913 e 2092)
8. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-11-11/fiscalizacao-apreende-27-
onibus-com-contrabando-do-paraguai>. Acesso em: 10 mar.2020. "Brasília, 11/11/2003 (Agência Brasil -
ABr) - Em um dia e meio de fiscalização, 27 ônibus que transportavam mercadorias do Paraguai foram
apreendidos em Foz do Iguaçu. Entre CDs e cigarros, a fiscalização encontrou 20 quilos de maconha. Os
ônibus estão sendo fiscalizados nas entradas e saídas do Paraná e de São Paulo."
9. Disponível em: <http://www.folhadelondrina.com.br/cidades/policial-e-executado-com-4-tiros-na-
cabeca-462453.html>; <https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/apos-tiroteio-pf-prende-suspeitos-
de-matar-agente-462859.html>. Acesso em: 12 dez.19.
10. evento 02, ANEXO478, p.100-101 (conversa do dia 1/11/2003, às 20h24min e 20h39min)
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(...)

2.2.4.6 DOMINGOS DOUGLAS PEREIRA (PRF DOUGLAS)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Domingos Douglas Pereira encontrava-se lotado na citada Delegacia desde
julho de 1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Domingos Douglas
Pereira a prática dos seguintes fatos:

PRF DOUGLAS (sem apelido e telefone (45) 9975-2506)                                                        -
NO DIA 21/11/2003, OS PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO. DOUGLAS E FREITAS. SOB A
SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO, FOI APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL O ÔNIBUS DE
PLACAS BYF-2237 DA WILCLATUR, O QUAL ESTAVA ABARROTADO DE MERCADORIAS E
COM DEZ KG DE MACONHA (FL. 37).            - NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR "PALETA"
ARRECADOU O DINHEIRO DO ACERTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3773 DA GRÉCÍA TUR
(APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME FL. 3035-3058 - 16° VOLUME), PLACAS
KRA-1345, PLACAS AIC-8779, DA COLOR TUR. E PLACAS BYE-8074 (APREENDIDO PELA
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RECEITA FEDERAL, CONFORME FL.3035-3058 - 16° VOLUME), NO POSTO PARADÃO,
SENDO OBJETO DE FILMAGEM PELA POLÍCIA FEDERAL, A FIM DE QUE NÃO FOSSEM
FISCALIZADOS NO POSTO DE SANTA TEREZINHA E CÉU AZUL NESTE DIA E HORÁRIO
ESTAVAM DE PLANTÃO PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS (PRF SANTA
TEREZINHA), DUCHESQUI, PASQUALINI, PEDRALLI E ROBSON (PRF CÉU AZUL), SOB A
SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO.                                                                                          - NO
DIA 30 DE JULHO DE 2003, FORAM APREENDIDOS TRÊS ÔNIBUS ESTACIONADOS NO HOTEL
FOZ CATARATAS, ABARROTADOS DE MERCADORIAS CONTRABADEADAS DO PARAGUAI,
PELA RECEITA FEDERAL. FORAM IDENTIFICADOS A PARTICIPAÇÃO DOS PRF'S COSTA
CAMPOS, DOUGLAS E VILMAR (PIT BULL).                                                                                 
      - APOS CONVERSAR COM O BATEDOR DERIVALDO, O PRF DOUGLAS REVELA QUE VAI
"PEGAR" DOIS CARROS "SAGRADOS", ENTÃO DERIVALDO RESOLVE NÃO ARRISCAR, POIS
TEM VINTE ÔNIBUS PARA SAIR (DENÚNCIA - FL.53).          - O BATEDOR DERIVALDO CONTA
PARA EMERSON QUE ONTEM ELE TINHA VINTE ÔNIBUS PARA O ACERTO, E QUE CHEGOU
LÁ E PEDIU 1 DE BRINDE, SÓ QUE O PRF DOUGLAS INDAGOU QUANTO DERIVALDO JÁ
ESTAVA TIRANDO EM CIMA DESSES 20 E IRREDUTIVELMENTE FALOU QUE QUER 3 PAU (RS
3.000.00 REAIS - 150 POR ÔNIBUS). CONFORME DIÁOLGO DESCRITO NA DENÚNCIA - FL
56.                                                                                                                                               
- O PRF HIRATA (ZOINHO - SUPERVISOR DA EQUIPE) DIZ AO BATEDOR DERIVALDO QUE
NÃO VAI DAR PARA "JOGAR" AGORA. PORQUE ESTÁ SUJO, MAS O ZOINHO VAI AUTORIZAR
A ARRANCADA. O RESTO DA EQUIPE É O PRF DOUGLAS, COSTA CAMPOS E PEDRO.             
      
- O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM O GUIA DE TURISMO TONINHO (NÃO
IDENTIFICADO), O QUAL DESEJA ACERTAR A PASSAGEM DO ÔNIBUS, DIZENDO QUE TEM
UNS ONZE CARROS E QUE JÁ REPASSOU AS PLACAS NO POSTO DE PRF. APÓS RESOLVER
DAR UMA OLHADA NO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA: DERIVALDO AFIRMA QUE
COM O PRF DOUGLAS NÃO TEM ERRO, E TAMBÉM AVISA QUE ESTÁ LÁ O PRF COSTA
CAMPOS - GENTE BOA PARA CARAMBA.

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES369 e 371). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.199, 690, 902, 1316, 1420, 1423, 1518, 1531, 1689, 1839, 1883, 1884, 1996,
2003, 2122, 2246), mas, ao final, desistiu da prova testemunhal e promoveu a
juntada de prova emprestada (e.1883, 1996 e 2122). Encerrada a fase de
instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2422), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal encontra-se anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC20).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.58), a comissão concluiu pela responsabilização de
Domingos Douglas Pereira (RELT29, p.26-42).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000137-6), perante o
juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
Domingos Douglas Pereira (e.899, INF4).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF DOUGLAS integrou as
seguintes equipes (e.02, ANEXO473):

a) no mês de junho e julho de 2003, ficou à disposição da Delegacia da PRF (p.67 e 70).     
  b) no mês de agosto de 2003, integrou a equipe de Santa Terezinha de Itaipu na função
de motorista, juntamente com os PRF's TOZZI, CELSO e PEDRALLI, tendo trabalhado na
escala do dia 29/08 até às 08h00min do dia seguinte (p.72).                                                 
    c) no mês de setembro de 2003, integrou a equipe da Aduana da Ponte Internacional da
Amizade (p.74)                                                                                                                           
d) no mês de outubro de 2003, integrou a equipe de Santa Terezinha de Itaipu, na função
de auxiliar, juntamente com os PRF's MAGALHÃES, ROZZI, COSTA CAMPOS e ROBSON
(p.80) e foi escalado nos dias 20 e 28, entre outros.                                                               
    e) no mês de novembro de 2003, integrou a equipe de Santa Terezinha de Itaipu, na
função de auxiliar, juntamente com os PRF's GASPARINI, MIQUELÃO e FREITAS (p.77) e foi
escalado nos dias 21, 25 e 29, entre outros.
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Em relação ao réu, destacam-se as seguintes conversas telefônicas
interceptadas (e.422, ANEXO8, p.81-87):

DERIVALDO X CEZAR (...) 
4/6/2003 13:12:24   4/67200313:13:54 00:01:30 (...)                                                               
  DERIVALDO pergunta se está tudo certo e CEZAR diz que Sim. CEZAR pergunta que horas
eles vão trabalhar hoje e DERIVALDO diz que está pensando em ir depois das 16:00 e
CEZAR faia deles se juntarem e mandarem todos juntos. CEZAR fala para cuidar da saída
deles e DERIVALDO fala em cuidar das "três letras" e ver se eles estão lá dentro (PRF) e
ficar alguém em outro lugar vai ficar todo mundo bem. DERIVALDO diz que conversou
com o PITBUL (CACHORRÃO) e que ele não vai trabalhar hoje e fala para cuidar
do DOUGLAS (PRF?) por que no dia que caiu o ônibus do DERIVALDO eles não
eram para ninguém trabalhar e o DOUGLAS foi aparecer para a RF. CEZAR diz
que falaram para ele não vão trabalhar hoje mas se alguém for eles vão ter "que
mostrar serviço". DERIVALDO disse que o JESSÉ que falou para ele ontem que
hoje eles não vão trabalhar hoje mas para cuidar do DOUGLAS "que ele é mais
carniça". O PITBUL (JESSÉ?) garantiu que ele não vai trabalhar hoje.  (e.422,
ANEXO8, p.81)
DERIVALDO X HNI                                                                                                                 
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
4/6/2003 13:41:14   4/6/2003 13:42:33 00:01.19 (...)                                               
DERIVALDO diz que a GPE (PRF) nao vai trabalhar hoje e que ontem falou com o PITBUL
na "casinha" (posto da PRF em Santa Terezinha) PITBUL (PRF) teria dito que na
quarta feira passada também era folga da GPE e o DOUGLAS "se embucetou lá
ligou para o auditor (da RF) pegou a GPE ..." e pegaram dois carros. PITBUL
garantiu que não vai trabalhar, só na sexta talvez. HNI fica com medo da receita ir sozinho
a DERIVALDO diz que a RF não vai sozinha, só com "eles" (PRF). (e.422, ANEXO8, p.81-87)
DERIVALDO X HNI  (...)
4/6/2003 13:42:43    4/6/2003 13:43:35 00:00:47 (...)                                                             
  HNI diz que deixou o piá lá na boca, nas três letras (GPE DA PRF) a que ela vai ficar
cuidando. DERIVALDO que falou com o CACHORRO (ou PIT BULL - PRF) que ele ele não vai
mexer mais e que ô para cuidar do "casca de ferida" (PRF DOUGLAS) (e.422, ANEXO8,
p.82)
ROSÂNGELA X DERIVALDO (...) 18/6/2003 23:30:35    (...)                                               
DERIVALDO diz que a menina ligou mas ele não quis chegar perto. ROSÂNGELA diz que foi
denúncia. Descarregaram o ônibus todinho. ELA quer sair agora e não sabe como faz.
DERIVALDO fala (...)que quando veio embora o pessoal da GPE, o DOUGLAS estava no
posto. Apenas ele. ROSÂNGELA diz que caso DOUGLAS estivesse ali era mais fácil.
DERIVALDO diz que quando eles estão ai nao é para ele parar mais. Eles já avisaram.
Querem que respeitem o trabalho deles. ROSÂNGELA quer que DERIVALDO procure saber
se DOUGLAS está lá. Caso seja ele se entende com ele. DERIVALDO diz que vai ver.
(e.422, ANEXO8, p.82-83)
DERIVALDO X MNI (JESUS) (...)
19/6/2003 22:34:50   19/672003 22:52:35   (...)                                                                       
  MNI fala de um dinheiro que havia deixado para DERIVALDO. JESUS comenta de um
tumulto na saída (de Foz). Fala que o carro estava pesado e um querendo passar o outro.
Foi uma loucura. DERIVALDO explica o porque daquilo - "os RODOVIÁRIOS ali pediram
para nóis fazer aquilo para mandá, depois eles falaram que era só por
precaução. Que eles achavam que o ZURIEV e o DOUGLAS ia mexer ai nos
ônibus. Eles vieram no pedágio (...) Cês não viram uma viatura no pedágio?".
Depois continua e explica quando retornou com o pessoal do Maranhão: "bem na
hora que to ali no "POSTO" conversando com os "outros" (PRF), "ACERTANDO",
ele chegou e aí ele falou - pela nossa amizade, cê considerar, cê nunca mais
solte ônibus igual ceis soltaram porque se fizer isso eu vou pegar no mínimo uns
três, metê a caneta, manda descarrega a bagagem e ir embora". DERIVALDO diz
que se eles (DOUGLAS e ZURIEV) estiveram na estrada não vai soltar os ônibus .
JESUS explica que estava no comboio e mandaram ela parar. Não obedeceu e disse para o
motorista ir embora. Estava no comboio. (...) DERIVALDO pergunta se JESUS sabe o que
acontecou com JOSÉ MARIA. JESUS diz que ELE (JOSÉ MARIA) e Já foi pego dias
atrás com MACONHA e agora capota. Falam sobre a situação. DERIVALDO fala que
não foi o 3582 (placa?) que capotou, este ele vendeu para o que CAIU COM
MACONHA e o dele que capotou. Explica que JOSÉ MARIA é o dono da JS e o MÁRCIO
era o sócio dele. Cada um lem um DINO (ÔNIBUS). Foram eles que compraram o 3682
(PLACA) de MNI e a enrolaram (''deram o nó*) e venderam para uma outra pessoa que
não tem nada a ver com o peixo. MÁRCIO ficou com um novo (094) e o JOSÉ MARIA com o
5929 (PLACA). (...) (e.422, ANEXO8, p.82)
DERIVALDOX FUNCIONÁRIO (...)
23/7/2003 20:09:40    23/7/2003 20:10 (...) Funcionário está no Posto da PRF  e diz que
o pessoal da GP (GPE) foi jantar e que ficaram apenas o "Pit" e o Douglas. (e.422, ANEXO8,
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p.83)
(...) DERIVALDO X MNI (...)
23/7/2003     21:58:18   23/7/2003 22:02:30 00:04:21 (...) Derivaldo (ala sobre u caso da
ônibus que a PF pegou. Derivaldo diz que ele (provavelmente um guia) me ligou e
perguntou, aí ele (Derivaldo) foi lá (posto da PRF) e levantou com os caras (PRFs)
que disseram que não tinha nada não, mas que estava para chegar uma
denúncia de um carro,e era um paulista e que assim qua chegasse iriam ligar
para o Derivaldo, e que aí o Douglas (...) Pitbul falaram que o carro que eles
queriam a federal  tinha pego. (...) (e.422, ANEXO8, p.83)
(...) DERIVALDO X OMAR (...)
25/7/2003 20:06:32   25/7/2003 20:09:15 00:00:43 (...) Derivaldo chama todos os carros
para o paradão para saírem juntos. Derivaldo avisa que foi ali e falou com Serrano que é o
chefe o comentou que não havia problemas, ali só está o Douglas o que vão fiscalizar
somente os carro de linha. (e.422, ANEXO8, p.83)
PRF DOUGLAS (...) 29/8/2003 20:07:12   29/8/2003 20:10:15 00:03:03 (...) Rossi pede ao
PRF Douglas liberar um rapaz que foi retido no posto dirigindo sem Carteira.
PRF Douglas diz que se forem  buscar com Carteira e disser que é amigo dele ele
libera da multa. (e.422, ANEXO8, p.83)
DERIVALDO X CLECI (...) 20/10/2003 14:01:46    20/10/2003 14:05 (...) DERIVALDO
pergunta se ela vai trabalhar, ela diz que sim mas que tá com medo da operação.
DERIVALDO diz que falou com os meninos (PRFs) do posto, e eles falaram que esta
tranquilo, e explica que o pessoal de Santa Catarina foi embora hoje onze horas. CLECI diz
que um conhecido que passa muamba, de Matelandia, ligou para ela, contando que
passou por ali, e falou com os guardas, e eles disseram que tem um pessoal da Brasília
trabalhando hoje e vai pegar os Turismo (muanbeiros), DERIVALDO duvida que o pessoal
de Brasília ia contar para alguém o que vai fazer, CLECI afirma que a fonte e segura
porque ele traz muamba todo dia e deve conhecer os rodoviários. DERIVALDO insiste
dizendo que falou com o DOUGLAS e o COSTA CAMPOS (PRFs) e que eles falaram que
por enquanto está tudo quietinho, mas vocês tem que cuidar o povo de Santa
Catarina foi embora, taí o pessoal do Mato Grosso e de Brasília, este de Brasília esta com
um Corsa Verde escuro, sem placa é Polícia Rodoviária mas anda a paisana, mas a
principio lá no posto eles não comentaram se vão trabalhar a tarde ou nao  (...)
DERIVALDO diz que só vão se for 100% de garantia  (...) CLECI fala que viu uma
movimentação da PRF fora do normal, que eles revistaram Linha um por um, DERIVALDO
diz qua o DOUGLAS falou que a receita não trabalhou e que a PRF ficou "ensebando"
para morder alto, DERIVALDO avisa ao fim que vai ficar na estrada até a noite, que
qualquer coisa é para ela ligar. (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NAMORADA  (...) 20/10/2003 14:05:40 (...)                                DERIVALDO
pergunta se a namorada vai trabalhar hoje, ela diz que sim que está na ponte, conta que
falou com os meninos, a que eles falaram que não tem nada a ver, e só cuidar direitinho,
mas que não tem "índice de operação nenhuma", que tinha o pessoal de Santa Catarina,
que foi embora hoje, que tem o pessoal do Mato Grosso e um pessoal de Brasília mas é da
coordenação geral que está até com carro particular, e que o DOUGLAS e o COSTA
CAMPOS, falaram que não tem nada a ver, que é só eles tomarem cuidado, que se
depender deles (PRFS) eles não mexer com ninguém. NAMORADA diz que vai mandar só
um pouquinho de coisa, DERIVALDO diz que espera uma ligação dela. (e.422, ANEXO8,
p.84)
DERIVALDO X PEREIRA (...)
20/10/2003 14:30:11     20/10/2003 14:31:44 00:01:33 (...) Derivaldo avisa que está
normal. Pereira pergunta sobre pessoal de Brasília e Derivaldo diz qua não tem nada haver
que eles não estão na estrada e ele passou no Mosquiteiro (Posto PRF) agora. Pereira
insiste que tem um pessoal de Brasília e Derivaldo diz que passou agora no Posto
PRF e falou com o Douglas(PRF) e está tudo bem. Pereira insiste que tem alguma
coisa e Derivaldo diz que deve ser então informação do batedor, pergunta se é o
Carequinria e qualquer coisa pede para ligar para ele. (e.422, ANEXO8, p.85)
DERIVALDO X EMERSON  (...)  20/10/2003 14:57:46 (...)                                      Derivaldo
diz que tem 6 ou 7 por enquanto. Emerson diz que tem 5, Derivaldo diz que esta ótimo e
pergunta se Emerson sabe quem está na casa, a cadelinha (PRF Vilmar), Emerson
pergunta se não tem um descontinho. Derivaldo diz que não, que ele (Vilmar) já bateu o
pé, e o Castoro (PRF Castorino) também, querem 150 por ônibus. Derivaldo conta para
Emerson que ontem ele tinha 20 documentos (20 ônibus para o acerto), diz que
chegou lá e pediu 1 de brinde e o Douglas (PRF) indagou quanto que Derivaldo
já está tirando em cima desses 20 e irredutivelmente falou que quer 3 pau
(3,000,00 reais -150 por ônibus). Derivaldo e Emerson falam que ele (PRF
Douglas) é sujo. Falam a respeito dos carros (ôriibus) pegos em Cascavel. Derivaldo fala
que os Rodoviários (PRFs) tiram os filés e encaminham para a Recelia só as bugigangas.
São todos ladrões. (e.422, ANEXO8, p.86-87)
DERIVALDO X HNI  (...)
20/10/2003 15:07:32     20/10/2003 15:08:37 00.01:05 (...)                                    
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DERIVALDO fala que sujou agora, mas vai dar para jogar, pois o Zoinho (Hirata) vai
autorizar a arrancada, o restante da equipe é Douglas, Costa Campos e Pedro .
Derivaldo conversou com o Hirata e este não vai nem levantar a mão, tudo sob as ordens
de Derivaldo. (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NINA (PRF DOUGLAS) (...)                                                          20/10/2003
22:11:06     (...)                                                                                           Derivaldo avisa
Nina qua vai ter de esperar mais um pouco porque conversou com Douglas, mas pede que
ela não fale para ninguém o que ele falou. Derivaldo fala da seguinte forma "eles
desceram, liberou, só que na hora que começar a sair os carros daí eles vão pegar dois
carros, ai ele (Douglas) falou segura os sagrados ai para segurar". Pede para Nina ficar
tranquila e não passar essas informação dos dois para ninguém porque dá o maior
comentário. No momento certa ele avisa. (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NINA  (...)
20/10/2003 23:23:55     20/10/2003 23:24:49 00:00.54 (...)                                         
Derivaldo diz que o Rogério e o Douglas falaram que o "ele pode mexer", mas eles
(PRFs) vão pegar dois e não querem garantir os do Derivaldo. Então ele não vai arriscar.
(e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NINA (PRF DOUGLAS) (...) 20/10/2003 23:40:24 (...)                     
Inicialmente tratam de assuntos pessoais. Após Derivaldo comenta que conversou com
Douglas (PRF) ele falou para puxar um por um (ônibus) até o Paradão e que eles (PRF de
Santa Catarina) vão pegar dois carros. Comenta que eles desceram para o Hotel, mas
pediram ele (Douglas) ligar, para o Inspetor, para pegar ali no mosquiteiro (Posto Sta
Terezinha). Derivaldo fala qua disse para o Douglas que manda, mas os dele é conversado
e não pode nem pensar... (serem pegos). Tem receio dos caras pegarem na saída.
Douglas disse que lá embaixo e outro estória. Derivaldo disse que sozinho não manda e
que tem 20 (vinte) carros (Onibus) para sair. Aí ele (PRF Douglas) falou que pode
mandar, só que Derivaldo não irá confiar. Pede para esperar mais meia hora. Derivaldo diz
que sabe que todos estão loucos para iram embora, mas nao irá colocar ninguém em
risco. (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X TONINHO (...)                                                                                               
20/10/2003 23:43:54     (...) Derivaldo diz que conversou com o Douglas (PRF) agora ali
e ele falou o seguinte, só que está informação nao pode vazar, vai ficar entre nós dois, ele
falou que vão pegar dois carros e eu perguntei e os conversado o ele(PRF) falou que os
nosso são os nosso, só que não vai ser eles que vão pegar vão ser os outros e eles tem
medo que o pessoal (outra equipe PRF) suba atras para pegar, ele sugeriu para nós puxar
um por um até o Paradão e depois que estiver todo mundo aqui para nós ir lá e dar o aviso
para ele e mandar ripa todo mundo junto, só que os outros batedores não querem e
Derivaldo sozinho não quer fazer isto. Derivaldo diz que tem uns quinze carros e pergunta
se ele está no estacionamento do Dário e Toninho confirma que sim e quer acertar, mas
Derivaldo diz que já deu as placas lá (Posto PRF), diz que o Douglas não tem erro não e
sugere ele ir na frente e deixar a placa lá para passar batido. Toninho resolve ir até o lá
(Posto PRF) e Derivaldo avisa que é o Douglas, o Costa Campos e o Robson , tudo
gente boa para caramba, só não toca no nome do Derivaldo a nem que ele deu esta
parada e diz que qualquer coisa ela vai com Toninho lá na PRF. (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NINA (PRF DOUGLAS) (...) 21/10/2003 00:26:55 (...) Derivaldo diz que
puxara um por um até o Paradão, daí para frente será um tiro só (todos juntos). Irá puxar o
Dário e o Toninho até o Paradão conversou com Douglas (PRF) e fará da forma que o ele
mandou. Repete puxará o Dario e o Toninho. Depois virá o Geni e a Valéria. Depois daqui
para frente o Paulo e saíremos direto. Nina pergunla do Wilson. Derivaldo fala que ele
também. Nina pergunta se é um por um. Derivaldo diz que é para nao vir aquele tumulto
porque o Douglas (PRF) pediu e é para não queimar o filme de ninguém. Derivaldo
conversa com outra mulher a Ar que o marino (Douglas) garantiu que não tem problema.
Derivaldo diz que ele (Douglas) não quer tumulto. Fala que eles (outro PRFs da operarão)
estão no Hotel de Trânsito do Porto Meira. Alerta que não é para esquecer de se reunirem
lá no Paradão e que de lá ele dá o toque. (e.422, ANEXO8, p.86)
DERIVALDO X JEAN (....) 27/10/2003 13:30:56 (...)                                                               
DERIVALDO: prejuízo da porra, hein Jean?                                                                      JEAN:
Brabo, vc mandou nós na boca dos homens...                                          DERIVALDO: Não
Jean, não é isso não. ninguém sabia que ia ???, os Rodoviários ali que é culpado, falou quo
só a PF lá embaixo, na Rodoviária não vai trabalhar. Aí a PF entrou com aquele ??? que
estava na frente do Alvorada, lá naquele estacionamento, ficou lá dentro, aí ele falou:
andando lá dentro vocês podem mandar que eu garanto. Nós mandamos. Briga do
ALBINO, pra falar bem a verdade ê briga do ALBINO com a equipa do Posto
(PRF??) que não passa dinheiro para o ALBINO. Que o ALBINO não fica no posto,
ele é chefe, fica prá lá e prá cá, não deram dinheiro, ele pegou e derrubou os
carros junto com os dois caras de Curitiba... Prá falar a verdade a Polícia Rodoviária
não era para estar pegando carro aquele dia, era só a PF, eles falaram ali no posto, o
próprio DOUGLAS falou pra mim. JEAN: Eu cheguei uma hora lá e chamei ele prum
canto, ele foi bem claro comigo: "O negócio é o seguinte: está cheio de Polícia Federal, o
cara viu vocês passa, porque quô vocês vêm. ceis é doido, eu não posso fazer nada". Mas
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tem algum trem errado. Ele falou: "Não. Errado eu não sei. Só sei que vocês vieram de
bobeira, não tem nem condição de??? tudinho.
(...) DERIVALDO: O DOUGLAS falou, ali do posto, que aquela equipe estava tudo no Hotel
de Trânsito, descansando pra trabalhar à noite. (...)  Os dois da frente, o DOUGLAS falou
pra mim, que no rádio, o ALBINO queria que fosse buscar, era pra parar os dois primeiros
e os dois primeiros tinha passado. (...) DERIVALDO: Ô ALBINO, ele foi lá no Posto (...) se
desculpar "Ah, não tinha bola de cristal pra adivinha, o Delegado (que é o Vidal,
né) viu os ônibus subindo, da Delegacia ele vê os ônibus passar ali, na pista ali.
O Delegado Vidal viu os ônibus subindo, mandou nós subir atrás. Eu não vou
queimar meu filme com o chefe"...Porque o DOUGLAS peitou ele. disse: "Porra
ALBINO, esse carro é do DERIVALDO, esse carro é acertado, tá aqui as placas
dele". Ele (ALBINO) falou: "É não posso farer nada, não sei o quê". Ele só foi lá
se desculpar, de tarde lá, asse vagabundo, enricou tudo que ele tem hoje  nas
costas dos sacoleiros. Eu falei pra ele "ô rapaz, tudo que tu tem, se os teus
filhos estudam no colégio particular, os sacoleiros que pagaram". Falei na cara
dele, ele ficou meio embeiçado comigo... (...) (e.422, ANEXO8, p.86-87)

Embora o PRF DOUGLAS não tenha sido escalado nos postos da PRF
na Rodovia da BR 277 nos meses de junho e julho de 2003, assim como o PRF
ZWIEREWICZ (conhecido por Pit Bull), extrai-se das conversas que ele trabalhou
fora das dependências da Delegacia (ou seja, não internamente), circulando
com a viatura pela BR 277 e realizando abordagens de ônibus para obtenção de
vantagens ilícitas.

Derivaldo mencionou ter conversado com o PRF "Pit Bull", (4/6/2003
13h12min) que o alertou para ter cuidado com o PRF DOUGLAS, pois os outros
PRF's tinham combinado de "não trabalhar" (abordar veículos) e DOUGLAS quis
mostrar serviço ("eles não vão trabalhar hoje mas para cuidar do DOUGLAS
"que ele é mais carniça" - e.422, ANEXO8, p.81). 

Em outra conversa (19/6/2003 22h34min), Derivaldo mencionou que
não iria liberar nenhum ônibus caso o PRF DOUGLAS estivesse na estrada, pois
este prometeu que se Derivaldo soltasse ônibus em comboio iria pegar no
mínimo uns três e fazer descarregar e liberar vazio:

"Que eles achavam que o ZURIEV e o DOUGLAS ia mexer ai nos ônibus. Eles vieram
no pedágio (...) Cês não viram uma viatura no pedágio? (...) ele chegou e aí ele falou -
pela nossa amizade, cê considerar, cê nunca mais solte ônibus igual ceis soltaram porque
se fizer isso eu vou pegar no mínimo uns três, metê a caneta, manda descarrega
a bagagem e ir embora". DERIVALDO diz que se eles (DOUGLAS e ZURIEV) estiveram na
estrada não vai soltar os ônibus . (...) (e.422, ANEXO8, p.82)

No dia 18/6/2003, às 23h30min (Rosangela x Derivaldo - e.422,
ANEXO8, p.82-83), Derivaldo foi informado de que o PRF DOUGLAS estava no
posto da PRF, provavelmente no Posto de Santa Terezinha de Itaipu. O mesmo
aconteceu no dia 23/07/2003, às 20h09min (Derivaldo x Funcionário), ocasião
em que foi confirmada a presença do PRF DOUGLAS e PRF "Pit Bull" no posto.

No dia 20/10/2003, os batedores e sacoleiros ficaram preocupados
com a realização de uma possível operação na rodovia, pois tiveram ciência de
que havia policiais de outras regiões (Santa Catarina, Mato Grosso, Brasília) em
Foz do Iguaçu. Ainda, em várias conversas telefônicas interceptadas nesse dia,
Derivaldo mencionou o nome do réu como um de seus contatos na PRF
e que este agente público teria lhe repassado informações fidedignas
de que não estaria havendo operação:

DERIVALDO X CLECI (...) 20/10/2003 14:01:46 (...) DERIVALDO diz que falou com os
meninos (PRFs) do posto, e eles falaram que esta tranquilo, (...) DERIVALDO insiste
dizendo que falou com o DOUGLAS e o COSTA CAMPOS (PRFs) e que eles falaram que
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por enquanto está tudo quietinho (...) DERIVALDO diz qua o DOUGLAS falou que a
receita não trabalhou e que a PRF ficou "ensebando" para morder alto . (e.422,
ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NAMORADA  (...) 20/10/2003 14:05:40 (...) DERIVALDO (...) conta que falou
com os meninos, e que eles falaram que não tem nada a ver, e só cuidar direitinho, mas
que não tem "índice de operação nenhuma", (...) e que o DOUGLAS e o COSTA
CAMPOS, falaram que não tem nada a ver (...) (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X PEREIRA (...) 20/10/2003 14:30:11     20/10/2003 14:31:44 00:01:33 (...)
Derivaldo avisa que (...) passou no Mosquiteiro (Posto PRF) agora. (...) Derivaldo diz que
passou agora no Posto PRF e falou com o Douglas(PRF) e está tudo bem. (...)
(e.422, ANEXO8, p.85)

Inclusive, nesse dia, Derivaldo conversou com Emerson (20/10/2003
14h57min) e comentou que tinha 20 (vinte) ônibus para acerto e que, em
virtude da quantidade, tentou obter um de brinde, mas que a proposta não foi
aceita pelo PRF DOUGLAS, que insistiu em receber "3 pau" (R$ 3.000,00 reais,
R$ 150,00 por ônibus - e.422, ANEXO8, p.86-87).

No final do dia, em conversa com Nina, Derivaldo relatou ter
conversado com o PRF DOUGLAS e que este solicitou que Derivaldo segurasse a
saída dos ônibus, sem avisar os demais batedores, pois a equipe pretendia
"pegar" dois carros (20/10/2003, 22h11min e 23h23min - e.422, ANEXO8, p.84).

Em outra conversa interceptada às 23h40min (e.422, ANEXO8, p.84),
ficou demonstrado que a fiscalização dos ônibus seria realizada pela PRF de
Santa Catarina, com o auxílio da PRF de Foz do Iguaçu. Ou seja, a fala do PRF
DOUGLAS de que iriam pegar dois ônibus era apenas para mostrar serviço na
presença dos policiais de fora.

Nota-se que Derivaldo estava com receio de autorizar a saída dos
ônibus, pois tinha 20 (vinte) para liberar, mas, após muita conversa com o PRF
Douglas, este propôs que Derivaldo organizasse a saída dos ônibus sem chamar
a atenção dos PRF's que estavam na operação. A solução foi a reunião dos
ônibus no Posto de Combustível Paradão e, após saída de um a um, sem
tumulto, sem comboio (20/10/2003, às 23h43min; e 21/10/2003, às 00h26min -
e.422, ANEXO8, p.84 e 86).

Também ficou demonstrado que houve pagamento de propina para a
passagem dos ônibus pelo Posto de Santa Terezinha de Itaipu no final da noite
do dia 20/10/2003:

©DERIVALDO X TONINHO                                                                                      
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                      20/10/2003
23:43:54     20/10/2003 23:45:50 00:01.56 (...) Derivaldo diz que conversou com o
Douglas (PRF) agora ali e (...) ele sugeriu para nós puxar um por um até o Paradão (...)
Derivaldo diz que tem uns quinze carros e (...)  Toninho (...) quer acertar, mas Derivaldo
diz que já deu as placas lá (Posto PRF), diz que o Douglas não tem erro não e sugere
ele ir na frente e deixar a placa lá para passar batido. Toninho resolve ir até o lá (Posto
PRF) e Derivaldo avisa que é o Douglas, o Costa Campos e o Robson , tudo gente boa
para caramba, (...) (e.422, ANEXO8, p.84)

Na conversa, Derivaldo deixou claro a TONINHO que ele poderia se
dirigir sozinho até o posto para promover o "acerto", pois os PRF's que lá
estavam eram "tudo gente boa".

No dia 27/10/2003, Derivaldo conversou com JEAN a respeito da
apreensão do ônibus deste, que estava "acertado" com os PRF's, e acabaram
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mencionando o nome dos PRF's DOUGLAS e ALBINO (Chefe do Núcleo de
Operações da PRF - e.02, ANEXO473, p.74-82). Na ocasião, Derivaldo afirmou
que havia conversado com o PRF DOUGLAS e que este lhe garantiu que os PRF's
não iriam trabalhar naquele dia:

DERIVALDO X JEAN (...) 27/10/2003 13:30:56 (...) JEAN: Brabo, vc mandou nós na boca dos
homens... DERIVALDO: Não Jean, não é isso não. ninguém sabia que ia ??? os Rodoviários
ali que é culpado, falou que só a PF lá embaixo, na Rodoviária não vai trabalhar. (...) Briga
do ALBINO, pra falar bem a verdade é briga do ALBINO com a equipe do Posto
(PRF??) que não passa dinheiro para o ALBINO. Que o ALBINO não fica no posto,
ele é chefe, fica prá lá e prá cá, não deram dinheiro, ele pegou e derrubou os
carros junto com os dois caras de Curitiba... Prá falar a verdade a Polícia Rodoviária
não era para estar pegando carro aquele dia, era só a PF, eles falaram ali no posto, o
próprio DOUGLAS falou pra mim.  (...)  Porque o DOUGLAS peitou ele. disse:
"Porra ALBINO, esse carro é do DERIVALDO, esse carro é acertado, tá aqui as
placas dele". Ele (ALBINO) falou: "É não posso fazer nada, não sei o quê". Ele só
foi lá se desculpar, de tarde lá, esse vagabundo, enricou tudo que ele tem hoje 
nas costas dos sacoleiros. (...) (e.422, ANEXO8, p.86-87)

Quantos aos fatos que ocorreram nos dias 21 e 25/11/2003, foram
bem aclarados quando da análise da responsabilização do PRF Miquelão, que
estava de serviço com o PRF Douglas (auxiliar) no Posto de Santa Terezinha
de Itaipu. Naquela análise, restou demonstrado que o esquema criminoso
continuava em pleno funcionamento, com a participação dos PRF's lotados no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu em conluio com batedores Derivaldo,
Antônio Carlos ("Boi") e Emerson da Silva Carvalho ("Bambi").

Não houve menção expressa ao nome do réu nos dias 21 e
25/11/2003, mas ficou demonstrado que ocorreram "acertos" com os PRFs
daquele posto, reforçando a participação do PRF DOUGLAS no esquema
criminoso em questão, já que restou comprovado o seu envolvimento desde
junho de 2003.

Em seu interrogatório, o PRF DOUGLAS afirmou conhecer Derivaldo
(e.510, AUTO_QUALIFIC20, p.03).

Todavia, a prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão
de alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.011914/2011-77 só veio a corroborar tais informações (e.489, RELT28-
29).

Oportuno também destacar que, quando do cumprimento do
mandado de busca e apreensão/prisão, foi localizado o valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais) em espécie na posse do réu (e.02, ANEXO456, p.23-24) cuja
origem não restou comprovada.

Destaco que cabe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
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causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Concluo, portanto, que o PRF DOUGLAS, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.
Isso porque a conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com
afronta direta à dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se
por de trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira,
para facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal
fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores devidos a título de
imposto de renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer
com zelo sua função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes
no seu ambiente de trabalho, não compactuando com a ilicitude. Nesse sentido,
levo em consideração a conduta praticada pelo réu para fixação do valor, uma
vez que restou demonstrado que ele tinha ligação direta com batedores,
negociando e recebendo valores como se chefe fosse.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar o réu
DOMINGOS DOUGLAS PEREIRA pela prática de IMPROBIDADE
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ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 11, I, II, III, e como decorrência do art.12,
III, da Lei nº 8.429/92, nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes  a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se imposto de renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.7 DOMINGOS SILAS DEMITE (PRF SILAS)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Domingos Silas Demite encontrava-se lotado na citada Delegacia desde janeiro
de 1992 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Domingos Silas Demite a
prática dos seguintes fatos:

PRF SILAS (Apelidos Jacaré ou Jaca e telefone 45-9975-6559)
- UTILIZANDO-SE DO TELEFONE DO POSTO DE SANTA TEREZINHA, O PRF MIQUELÃO
CONVERSA COM O PRF SILAS, O QUAL PERGUNTA SE AQUELE ÔNIBUS (FRUTO DE
ACERTO) JÁ HAVIA PASSADO PELO POSTO DE SANTA TEREZINHA  (DENÚNCIA - FL.
39).                                                                                       - NO DIA 22/10/2003, FORAM
ACERTADOS OS ÔNIBUS FALUBA E YANÁ TUR, PLACAS ABC 4402, OS QUAIS
FORAM APREENDIDOS POSTERIORMENTE PELA PF. O PRF SILAS E GUIDUGLI
FORAM RECONHECIDOS NAS FILMAGENS PELO INSPETOR-CHEFE VIDAL.                 
                                            - A ESSE RESPEITO, ASSIM SE POSICIONOU O JUÍZO FEDERAL:
"VERIFICA-SE, A PARTIR DAS CITAÇÕES ACIMA, QUE ALÉM DAS REFERÊNCIAS FEITAS
PELOS BATEDORES, EM DUAS LIGAÇÕES O POLICIAL RODOVIÁRIO FALA DIRETAMENTE AO
TELEFONE. NA PRIMEIRA, DIZ A UMA TERCEIRA PESSOA QUE "AQUELE (...) JÁ PASSOU" E
QUE SE TIVER ALGO NO DECORRER DO PERÍODO É PARA AVISAR. NA SEGUNDA, LIGA
PARA O POSTO DA PRF E PEDE PARA SEUS COLEGAS "DAREM UMA FORÇA", POIS A PESSOA
CHAMADA MACHADO ESTAVA NA CASA DO PRF E ESTAVA SUBINDO DUAS BESTAS".
(DENÚNCIA - FL. 60)                                                                                                                -
O BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA AO PRF SILAS (JACA), POR TELEFONE, O QUE ESTÁ
ACONTECENDO COM OS BATEDORES, POIS NÃO ESTÃO SE ENTENDENDO. COMENTA QUE
O PIT BULL (PRF VILMAR) VIU E BATEU NO PEITO E FALOU QUE PODIA MANDAR SUBIR. QUE
ESTAVA BELEZA, MAS O ÔNIBUS DELE FICOU PARA TRÁS E "PULOU" (FOI APREENDIDO). SÓ
QUANDO O PRF HIRATA FALAR PARA MANDAR É QUE NÃO MEXE.                                           
    - O BATEDOR DERIVALDO FALA QUE O GUIGUI (PRF GUIDUGLI) ANOTOU NA MÃO DELE
AQUELAS DUAS PLACAS, E AVISA QUE O DELE JÁ PASSOU E VAI TER QUE SAIR DALI (POSTO
DA PRF). FALA QUE ESTÁ A VACA (PRF?) E O PITIBULL (PRF) PARANDO OS CARROS
PEQUENOS LÁ NA PISTA. DERIVALDO FALA PARA ACOMPANHÁ-LOS E FAZER JUS AO SEU
TRABALHO. EMERSON DIZ QUE UM JÁ ESTÁ CHEGANDO. DERIVALDO FALA PARA DEIXAR
VIR E QUE ALI ELES NÃO VÃO MEXER. DERIVALDO PEDE PARA O BATEDOR EMERSON LIGAR
PARA O PRF GUI E FALAR QUE QUALQUER COISA ESTÁ NA SUA LISTA. DERIVALDO DIZ
AINDA QUE O PRF GUIDUGLI
ESTÁ COM O PAPEL NA MÃO. DERIVALDO FALA QUE O DELE JÁ PASSOU DO PEDÁGIO.
CONFORME CONSTA DA ESCALA, ESTAVAM DE SERVIÇO NO POSTO DE CÉU AZUL, OS
PRF'S BELLON, GUIDUGLI E SILAS.                                                  - SEGUNDO O RELATÓRIO:
"NA NOITE DO MESMO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003, NO POSTO DE PRF DE CÉU
AZUL, A PARTIR DE 22:45 HORAS, PODE-SE VER O PRF BELLON E OUTROS, ONDE PÁRA, ÀS
23:05H, O ÔNIBUS FALUBA TURISMO, SENDO QUE SEU GUIA DESCE E ENTRA NO POSTO DE
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PRF. NA SEQUÊNCIA, O ÔNIBUS PLACAS ABG 4402 - YANATUR, TAMBÉM PÁRA E UM
DOS PASSAGEIROS, PROVÁVEL GUIA, DESCE E ENTRA NO POSTO DE PRF,
PASSANDO PELO POLICIAL BELLON SEM QUE, AO MENOS, FOSSE INDAGADO
SOBRE SUA ATITUDE DE ENTRAR NAQUELE LOCAL. NO INTERIOR DO POSTO, VAI
ATÉ O LOCAL PRIVATIVO DOS POLICIAIS, DEMONSTRANDO MAIS UMA VEZ
INTIMIDADE COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS". A FILMAGEM DA POLÍCIA FEDERAL
REVELA QUE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2003, POR VOLTA DAS 18H30MIN, NO POSTO
PARADAO "BOI" REUNIU-SE COM SEUS CÚMPLICES DERIVALDO, "PALETA", EMERSON, "CID"
E SÍLVIO MINUTOS DEPOIS, "BOI" ENTROU NO ÔNIBUS DE PLACA ABC 4402, DA
YANA TURISMO (FL.746), E NEGOCIOU A PASSAGEM DO VEÍCULO, RECEBENDO
DINHEIRO, QUE GUARDOU NO BOLSO. POUCO DEPOIS, ESTE ÔNIBUS FOI
INTERCEPTADO PELA POLÍCIA FEDERAL E PELA RECEITA FEDERAL, COM
MERCADORIAS CONTRABANDEADAS E DESCAMINHADAS (FLS. 742-748). A ESCALA
DE SERVIÇO (FL 188 DO IPL 2359/03) CONFIRMA QUE O PRF SILAS ESTAVA DE PLANTÃO
NOS DIAS 22 PARA 23 E 26 PRA 27 DE NOVEMBRO DE 2003.

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES353), requerendo a produção de prova testemunhal.  Posteriormente,
desistiu da oitiva da testemunha José Soares dos Santos  (e.14531). Foi
produzida prova emprestada nos eventos 2092 e 2122 e juntada a oitiva de
testemunhas (eventos 1893, 1894, 1897, 1902 e 1913). Encerrada a fase de
instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2420), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal do réu foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC21).

No Processo Administrativo nº 00190.011915/2011-11 (e.489,
RELT30-31), a comissão concluiu pela responsabilização de Domingos Silas
Demite.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000139-0/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF6, p.42).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF SILAS estava (e.02, ANEXO473,
p.74 a 80):

a) de serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, no mês de setembro de 2003
(p.74), nos dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30 (entrada às 08h00min, até o dia seguinte
n o mesmo horário - p.74), na função de auxiliar, juntamente com  PRF ROGERIO
(Supervisor), PRF MAGALHÃES (encarregado de equipe), PRF MIQUELÃO (motorista), PRF
FREITAS (auxiliar) e PRF KNIPHOFF (auxiliar)
b) estava de férias no período de 01 a 31/10/2003 (outubro - p.80)
c) de serviço no Posto de Céu Azul, no mês de novembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26 e 30), na função de auxiliar, juntamente com o supervisor CASTORINO, encarregado
ANGONESE, motorista BELLON  e auxiliar GUIDUGLI (p.77).

O PRF SILAS foi citado em uma conversa interceptada no dia
14/09/2003, às 21h57min (e.489, RELT29, p.75-76; e.422, ANEXO7, p.193).
Nesse dia ele prestou serviço, juntamente com o PRF MIQUELÃO, no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu:

HNI X MIQUELÃO X JACARÉ  (...) 14/9/2003 21:57:09  (...)                                           HNI
fala com MIQUELÃO e o chama de traíra, pois não passou nada para ele hoje. MIQUELÃO
diz que ele (HNI) que não passou nada (fala rindo). HNI procura por JACARÉ (PRF Silas).
JACARÉ (PRF Silas) pergunta se HNI já parou (de trabalhar, de mandar os ônibus) e ele diz
que sim, por enquanto. JACARÉ diz que aquele (ônibus) que HNI tinha dito já passou.
JACARÉ diz que se tiver algo no decorrer do tempo é para avisá-lo e HNI diz que sim.
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Quando da análise da responsabilização do PRF MIQUELÃO ficou
demonstrado que o pagamento de propina a PRF's funcionou no dia 14/09/2003,
conforme se extrai das conversas a seguir transcritas:

DERIVALDO X CARECA (...) 14/9/2003 15:38:10    (.. .)   Careca avisa que não tem
nada haver, tudo legal, 100%, deixei a outra paradinha lá (posto PRF) agora e está
tranquilo, se tem esta camionete aí faz parte. Derivaldo pergunta quem que é os
botinas lá (PRFs) e Careca diz que não sabe os nomes, mas é tudo gente nossa,
gente boa, Derivaldo diz que está beleza então .(E.02, ANEXO427, p.22)
DERIVALDO X CARECA (...) 14/9/2003 15:41:22  (...) Careca avisa que um que faz
parte da equipe e aí você vai saber quem é o "si", "lá" e a última letra é "s"(PRF SILAS).
(E.02, ANEXO427, p.22; e.422, ANEXO7, p.194)

Na última conversa, "Careca" confirmou a "Derivaldo" que o
pagamento foi realizado no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, tanto que
mencionou que era a equipe do PRF SILAS (e.02, ANEXO473, p.74).

Quanto à conversa entre o PRF Silas e o PRF Pampolini no dia
17/09/2003, às 15h44min (duração aproximada de 2 min), segue a transcrição:

(...) PRF PAMPOLINI X PRF SILAS  (...)
17/9/2003 15:44:10   17/09/2003 15:46:16 00:02:06 (...)
PRF Silas fala que o Machado tá em sua casa e que estão subindo duas. PRF Silas fala que
o Machado está em sua casa e que estão subindo duas bestas dele. Pede para PRF
Pampolini dar uma força para ele. PRF Pampolini diz que o pessoal está descendo agora
com as viaturas para a Receita. PRF Silas diz que não tem problema porque o deles está
indo agora. PRF Pampolini pede para PRF Silas falar com o chefe da equipe. PRF Silas pede
para chamá-lo ou então o Alexandro. PRF Pampolini diz que ele foi na viatura. Pede para
falar com PRF Fracaro. PRF Silas diz que o Machado está em sua casa. PRF Francaro diz
que tranquilo e depois fala com ele mais tarde. PRF Silas diz que então está bom, só não
passará suas letras.(e.422, ANEXO7, p.193-194)

Tal fato também foi analisado quando da responsabilização do PRF
ALECSSANDRO nos autos n. 5006137-45.2016.4.04.7002.

No caso, conforme apurado pela investigação policial, o PRF
SILAS solicitou apoio dos PRF's Pampolini, Alecssandro e Fracaro para livre
passagem dos veículos do batedor Sílvio Machado (e.02, INIC2, p.120-121),
que também é réu (em outro processo vinculado a este). O PRF SILAS não
estava de serviço no dia, o que justifica a solicitação do referido apoio aos
colegas. 

Na conversa, SILAS mencionou que se tratava de duas bestas de
Machado e, em outra conversa gravada no dia 05/12/2003, às 09h36min
(Geraldo x Sílvio), restou demonstrado que Sílvio Machado, de fato, trabalhava
com veículos menores que ônibus, que ele chamava de "cargueirinho":

GERALDO X SÍLVIO (...)  5/12/2003 09:36:14 (...)
Geraldo pergunta como foi o dia e Silvio conta que de dia foi beleza mas de noite ele tinha
dois mas não conseguia acerto com os homens e aí liberou de madrugada, que ele foi lá,
conversou com o homem tá e "deu pra bola". Geraldo pergunta se aqui embaixo não
queriam pegar a parada.Sílvio diz que queriam mas estavam mordendo muito, que
estavam pedindo "três pernas" {R$ 300,00), duas pernas e meia, três pernas.-.todo
mundo. Diz que aí os "piás" resolveram de não pagar também, que combinaram todo
mundo para ir lá pegar ele de jeito. Geraldo pergunta se era o PIT e Silvio diz que eram os
dois. o TRIPA e o PIT. Diz que o Derivaldo e o Boi combinaram de ir todo mundo lá em
cima e que ele (Sílvio) foi na frente e explicou para eles que estavam vindo os
cargueirinhos dele, gaúchos, que eram cargueirinhos pequenos e aí ele aceitou. Geraldo
pergunta se foram "duas pernas" e Sílvio confirma que sim. (...) (EV. 2 - ANEXO 427, p.
79).
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No interrogatório colhido no processo criminal, SILAS alegou não
conhecer nenhum dos réus particulares (batedores, intermediadores, guias,
motoristas, compristas) citados em seu interrogatório e, ainda, apresentou
outra versão para o ocorrido no dia 17/9/2003. Sustentou que "Machado" seria
o filho de um outro PRF aposentado que estava querendo ajudar um amigo que
tinha comprado um veículo "de aluguel" para transporte de passageiros, mas
que não tinha regularizado a documentação (e.510, AUTO_QUALIFIC21). Ocorre
que tal alegação não restou comprovada no autos.

De qualquer modo, no dia 18/9/2003, o PRF SILAS, que estava de
serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, foi mencionado como contato no
referido posto por Derivaldo, Milton Lopes Vaz ("Careca") e Antônio
Carlos Neves da Cruz ("Boi"):

DERIVALDO X BABY (...) 18/9/2003 12:44 (...) Baby pergunta se ele conhece alguém que
está de plantão ali, porque prenderam o caminhão e motorista dele. Derivaldo manda
esperar que ele vai ligar lá (e.422, ANEXO7, p.191)
DERIVALDO X CARECA (...) 18/9/2003 12:46:38 (...) Derivaldo pergunta se ele sabe quem
esta ali na casa (Posto PRF) e Careca diz que acha que é aquela equipe do Silas (PRF).
Derivaldo pergunta se é o Jacaré (como tratam o PRF Silas) e Careca diz que não tenho
certeza mas acha que é, Derivaldo diz que queria ligar lá e pergunta que se é ele (Silas) e
quem mais e Careca diz que o nome dos outros cabras (PRFs) ele não sabe que a gente se
dá tudo mais, mas não sabe o nome (...) (e.422, ANEXO7, p.192)
DERIVALDO X BABY (...) 18/9/2003 12:47:55 (...) Derivaldo diz que ligou lá (Posto PRF) e
os "pau no ... do......." não querem falar no telefone, só que é o Silas (PRF, eles tem medo
de alguma gravação, ele é gente boa  porque nao vai lá você, Baby pergunta como é o
nome dele e Derivaldo diz que é o Silas (PRF, ele é o chefe do Posto (PRF), eu chamo ele
de Jacaré, é o apelido dele. é um cachaceiro do caralho. Derivaldo pede para esperar que
ele vai passar lá(Posto PRF) por volta das 13h30 ou 13h45 e liga na hora Que estiver
chegando lá. (e.422, ANEXO7, p.192)
BOI X DERIVALDO - PRF SILAS. PIT. HIRATA (...) 18/9/2003 15:07:56 (...) Derivaldo pergunta
se ele vai mexer agora e Boi diz que vai la(Posto PRF) levar os números e ver como e que
estão as coisas. Derivaldo diz que passou lá agora (Posto PRF) e o Jaca (PRF Silas) veio
querer saber o que estava acontecendo ai com batedores, estão todos um contra os
outros (Batedores não estariam se entendendo) e Derivaldo disse que eles estavam na
boa. Fala qua quem não estava se entendendo eram eles (PRF)com os seus amigos, a
respeito daquele negócio da cadela lá (PRF Pitbull), (...) ele (PRF Pitbull) falou de
manhã que não era para mexer, mas o outro(PRF) veio e falou que estava beleza e podia
mexer, (...) depois ele(PRF Pitbull) veio bateu a mão no peito e falou que nos podia
mandar que estava beleza, nós pegamos e mandamos e foi todo mundo agora se o cara
se doeu problema dele, o meu ficou para trás e pulou eu nao vim aqui meter a boca
porque caiu o meu, ai ele (PRF Silas) ficou quieto (...), o Japa (PRF Hirata) faz isso se ele
fala não mexe eu mando na hora certa, Boi diz beleza e Derivaldo diz que só tem um para
mandar e ele(PRF Silas) acha que está ruim a qualquer momento vai dar um bote ai.(...)
(e.422, ANEXO7, p.193)
DERIVALDO X ZÉ (...) 19/9/2003 09:59:26 (...) Derivaldo avisa que saíram tranquilo daqui e
esperou ali na casinna (...). Zé pergunta se acertaram com eles ali (pagaram para passar
os ônibus no Posto da PRF) (...) Derivaldo diz que não. Derivaldo fala que chegou e quem
estava lá (Posto PRF) era o Silas(PRF) e o Magal(PRF). Comenta que estava tranquilo e
que são gente boa. Não estavam parando ninguém, então falou para eles (ônibus do Zé)
irem embora e complementa dizendo que "inclusive eu fiquei lá" (Posto PRF). Derivaldo
diz que o carniça (PRF Pitibull) trabalha hoje das 8 da manha às 8 da noite. Zé pergunta se
pagaram o Derivaldo certinho e este confirma que deixaram R$ 60,00 lá no Japonês
(lanchonete onde guias deixam o valor cobrada pelo serviço de batedor). (...) (e.422,
ANEXO7, p.193).

Com base nos dados acima, nota-se que o PRF SILAS (Apelido
"Jacaré" ou "Jaca") já era conhecido de Derivaldo e Milton Lopes Vaz ("Careca"),
bem como de Antônio Carlos (Boi) e Sílvio Machado. Inclusive, Derivaldo
mencionou a terceiros que o réu era "gente boa" (18/9/2003, às 12h47min, e
19/09/2003, às 09h59min) e sugeriu a um terceiro ("Baby") que fosse conversar
sobre a apreensão de seu caminhão pessoalmente com SILAS (18/9/2003,
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12h44min - e.422, ANEXO7, p.191),

Quanto ao fato ocorrido no dia 22/10/2003, "acerto" para livre
passagem de ônibus de sacoleiro noticiado em conversa entre Derivaldo
e Emerson (e.02 - ANEXO 425, p. 36), não restou demonstrada a participação de
SILAS, uma vez que este estava de férias.

Em outra transcrição, Lovazir da Silva (apelido "Preto")
conversou com três pessoas no dia 22/11/2003, às 15h32min, 16h21min e
16h23min, e este assegurou que passaria tranquilo pelo "mosquiteiro" (Posto de
Santa Terezinha de Itaipu 1) mediante "acerto", bem como por Céu Azul (e.422,
ANEXO10, p.25-26).

Start Date: 22/11/2001 15:32:17 (...) Cominent: @MARLI X PRETO                                Preto
diz que estão mandando todos os Ònibus com mercadoria em cima voltar, Preto diz que se
fizer o acerto no mosquiteiro ela passa tranquilo.
Preto diz que são R$250,00. MARLI diz que quer fazer o acerto.
Sian Date: 22/11/2003 16:21:00 (...) Comment: @HNI X PRETO                                        
HNI diz que quer acertar dois ônibus placas: GTD9641 e BUD0854. Preto diz que vai
acertar em SANTA TERESINHA e vai a CÉU AZUL também .
Stan Date: 22/11/2003 16:23:22 (...) Comment: @MUNIZ X PRETO                                     
Preto diz que é para sair. Preto diz que o acerto em SANTA TEREZINHA é R$ 200,00. Muniz
dá a placa: BWY 9521

Tal informação foi confirmada quando a pessoa não identificada, que
ligou para "Preto" às 16h21min (telefone de origem 35-99810377), retornou a
ligação às 16h50min dizendo que foi parada pelos PRF's, mas, após informar
que a placa estava na "lista de acerto", foi liberada (e.422, ANEXO10, p.26):

Start Date: 22/11/2003 16:50:57 (...) Comment: @HNI x PRETO HNI diz que foi parado
pelos PRF's mas disse que estava escrito e foi liberado.

A outra pessoa que ligou às 16h23min retornou a ligação para
"Preto" às 16h56min, informando que não foi abordada pelos PRFs. Então,
"Preto" esclareceu que a abordagem não ocorreu porque os PRFs conferem a
lista com as placas/numeração dos ônibus acertados (e.422, ANEXO10, p.26):

Start Date: 22/11/2003 16:56:55
(...)
Comment: @PRETO X HNI                                                                                                 HNI
disse que passou direto e Preto disse que não tem problema pois eles PRFS vão conferir a
lista e vão ver que ele está acertado.

No dia 22/11/2003, o PRF SILAS prestou serviço no Posto de Céu
Azul até às 08h00min do dia seguinte, juntamente com o PRF BELLON.

Nesse dia, o levantamento de dinheiro para pagamento de "acerto"
aos PRF's ficou comprovado por meio do relatório de análise de fita de vídeo
referente ao dia 22/11/2003 (e.02, ANEXO478, p.111-112):

Em data de 22 de novembro de 2003, no Posto Paradão, a partir da 16:29h (minuto 55 da
fita 2), SÍLVIO MACHADO (pessoa de bermuda azul escura e sem camisa) faz sinal ao
ônibus placas AEX 0575, de onde é arremessada uma garrafa de água mineral
contendo em seu interior apenas dinheiro (pagamento pela propina aos Policiais
Rodoviários Federais), que é apanhada por SÍLVIO que retira e guarda o dinheiro no bolso,
dispensando a garrafa. Às 16:50 horas, o ônibus placas BTS 6254, pára na placa de 24
horas do Posto Paradão é atendido por SÍLVIO MACHADO e por um adolescente,
sendo feita uma espécie de negociação. Nota-se que, este mesmo ônibus foi
levado para a Receita Federal para fiscalização.  Às 17:05 h, PALETA confere uma
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lista (possivelmente contendo prefixos de placas de ônibus "acertados"). Às 17:06 horas,
essa mesma pessoa confere dinheiro, em tese referente a valores de "acerto". Às 17:08
horas, dá ordem a um adolescente para realizar algum serviço. (...) 
No mesmo dia, também é possível identificar no Posto Paradão, a presença de PALETA,
que está com uma camisa branca com detalhe na manga em amarelo (...)
#DERIVALDO X CIDO (filmagem) (...)
22/11/2003 18:03:03     22/11/2003 18:05:50 00:02:47 (...)                                        
Derivaldo avisa que está tranquilo e pergunta se está muito cheio e Cido diz que não.
Derivaldo pergunta se quer que converse ali  (Posto PRF) e Cido diz que sim.
Negociam entre 300 e 350 reais e Derivaldo explica que tem que dar 2,5, depois
fala 3 lá(Posto PRF). Cido diz que não está cheio e Derivaldo diz que vai fazer
então 300 (mas somente desta vez).  Cido diz que o outro vai dar para amiga aqui.
Passa a placa do ônibus DWY 5986, Ribeirão, é o Dinão e Derivaldo diz que o Piá dele vai
pegar bem aqui na placa Placa 24 horas, ele está ali com  uma camisa meio
amarelada e branca e Cido diz que ele pega na mão da Cida e combinam de ligar na
hora de sair.
Na noite do mesmo dia 22 de novembro de 2003, no Posto de PRF de Céu Azul,
a partir de 22:45 horas, pode-se ver o PRF BELLON e outros, onde pára, às
23:05h, o ônibus FALUBA TURISMO, sendo que seu guia desce e entra no Posto
de PRF. Na sequência, o ônibus placas ABG 4402 r YANATUR, também pára e um dos
passageiros, provável guia, desce e entra no Posto de PRF, passando pelo Policial BELLON
sem que, ao menos, fosse indagado sobre sua atitude de entrar naquele local. No interior
do Posto, vai até o local privativo dos policiais, demonstrando mais uma vez intimidade
com os funcionários públicos que ali prestam serviço à sociedade (este tipo de atitude é
narrado por Maria Regina, de Itu/SP, nas duas ligações anexas a este relatório nas páginas
10 a 12).

No mesmo dia, às 23h08min, BELLON conversou com pessoa não
identificada e mencionou que, no caso dos acertos, é pago um valor a mais
para os "caciques", chefes, e que, após a divisão, fica pouco para os
demais (e.422, ANEXO10, p.35).

Ainda, com base na conversa transcrita acima entre Derivaldo e
Cido, verifica-se que o valor para "acerto prévio" já estava no patamar de R$
300,00 a R$ 350,00 por ônibus no final de novembro.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.011914/2011-77 corrobora no tocante ao envolvimento do réu no
esquema criminoso relatado nos autos (e.489, RELT28-29).

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso. 

As testemunhas arroladas pelo réu apresentaram declarações de que
não existia ou não tinham conhecimento do esquema de propina a PRF's. Tais
declarações vão de encontro a farta prova já apresentada nos autos que
comprova que o esquema existiu (e.489, RELT29, P.71-75 - BOI X HNI -
10/9/2003, às 11h44min).

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, não foi possível aferir/mensurar os valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano causado ao Erário,
uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a fim de garantir a
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continuidade da investigação e, quando da deflagração da operação, poucos
valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes públicos sem
origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas, considerando a
grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Pela junção dos fatos, concluo que o PRF SILAS no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.
Isso porque a conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com
afronta direta à dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se
por de trás do aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira,
para facilitar o contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal
fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Quanto à multa civil, fixo-a em 25 (vinte e cinco) vezes a
remuneração auferida à época da deflagração da operação (dezembro de
2003), descontando-se apenas os valores devidos a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função,
combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de
trabalho, não compactuando com a ilicitude. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu para fixação do valor, pois era um
contato direto de alguns batedores, intermediadores, e atua como se chefe
fosse, conforme já mencionado e também destacado por Derivaldo em conversa
interceptada no dia 18/9/2003 (DERIVALDO X BABY - 12h47min,  e.422,
ANEXO7, p.192).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar o réu 
DOMINGOS SILAS DEMITE pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
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nos termos do art. 11, I, II, III, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº
8.429/92, nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 25 (vinte e cinco) vezes  a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se apenas os valores relativos a imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.8 EDSON TRIPODE (PRF TRIPODE)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Edson Tripode encontrava-se lotado na citada Delegacia desde maio de
1982 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Edson Tripode a prática
dos seguintes fatos:

PRF TRIPODE (Apelido "Tripa" e telefone 45-9975-4960)                                                      -
O PRF TRIPODE DIZ CONHECER O BATEDOR ROBERTO RENATO KOCH, VULGO "GAGO", EM
SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL (FLS. 1500-1512 - 8° VOLUME), OCASIÃO EM ASSEVEROU
TER EMPRESTADO O DINHEIRO APREENDIDO CONSIGO NO POSTO DE PRF NO DIA DE SUA
PRISÃO DO BATEDOR GAGO.            - O PRF TRIPODE ESTAVA DE PLANTÃO NO DIA
09/12/2003, OU SEJA, NA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO, NO POSTO DE SANTA TEREZINHA, OPORTUNIDADE EM QUE FOI
APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE (CERCA DE QUATRO MIL REAIS) EM
DINHEIRO E LISTA COM NUMERAIS DE PLACAS DE ÔNIBUS.                                     
              - APÓS O BATEDOR SÍLVIO MACHADO INTERMEDIAR O ACERTO DO ÔNIBUS DE
PLACAS BTS-6254, DA PHARAÓ TURISMO, FOI APREENDIDO PELA POLÍCIA
FEDERAL GRANDE QUANTIDADE DE MERCADORIAS. A ESCALA DOS PRFS
PLANTONISTAS EM SANTA TEREZINHA ERA COMPOSTA PELO PRF TRIPODE, SERRANO E
LÍGIA.                                                                                              - O BATEDOR DERIVALDO
DIZ QUE O PRF TRIPODE REVELOU QUE HAVERIA OPERAÇÃO NA PONTE DA AMIZADE E QUE
DEPOIS IRIA FICAR TRANQUILO.      - O BATEDOR DERIVALDO COMENTA SOBRE O CARRO
QUE O PRF PIT BULL DERRUBOU E TINHA SIDO ACERTADO COM O TRIPODE, AÍ O BATEDOR
FOI LÁ RECLAMAR E O TRIPODE METEU A MÃO NO CARA. NESSE CASO, DERIVALDO DIZ
QUE O PRF SERRANO ESTÁ INDO LÁ PARA RESOLVER, POIS ESTÃO COM MEDO QUE O CARA
(BATEDOR) DERRUBE ELES (PRF'S), ENTREGUE ELES (PRF'S). APÓS, VERIFICA-SE QUE O
PRF SERRANO CHEGOU E MANDOU SAIR O COMBOIO, QUE GARANTIA.                                 
                                                                - O BATEDOR DERIVALDO COMENTA QUE JÁ
PASSOU A PLACA E O PRF TRIPODE HAVIA ANOTADO.                                                             
                                    - APÓS UMA CONVERSA NO POSTO DE PRF, O BATEDOR DERIVALDO
COMENTA COM O BATEDOR "BOI" QUE É RS 150.00 O VALOR DO ACERTO, OCASIÃO EM
QUE DIZ ESTAREM NO POSTO OS PRF'S TRIPA, PRAIA E PIT BULL.                            - O
BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE O PIT BULL QUERIA R$ 250 CADA CARRO E QUE ELE FALOU
NEGATIVO, POIS ELE PAGA RS 200 TODO DIA. O BATEDOR EMERSON DIZ QUE JÁ PAGA R$
300,00 E VAI DEIXAR COMO ESTÁ. DERIVALDO COMENTA QUE QUEM ESTÁ LÁ É O PIT BULL
E O TRIPA (TRIPODE).

O réu apresentou defesa prévia (fls.767-833) e contestação (e.02,
CONTES328, p.45-49, 73), requerendo produção de prova testemunhal.
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Encerrada a fase de instrução (e.1052 e 2246), o réu apresentou alegações
finais (e.2450), defendendo a improcedência da ação, diante da inexistência de
conduta ímproba. O interrogatório criminal foi anexado no evento 510
(AUTO_QUALIFIC17).

No Processo Administrativo nº 00190.012615/2007-73 (e.489,
RELT32-33), a comissão concluiu pela responsabilização de Edson Tripode.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4/PR), perante
o juízo de primeiro grau, o réu Edson Tripode foi absolvido da prática do fato
ocorrido no dia 26/11/2003, nos termos do artigo 386, VII, CPP, e declarada nula
a denúncia em relação aos demais fatos que lhe foram imputados, com
fundamento no artigo 564, IV, CPP (e.899, INF3, p.27-55).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF TRIPODE estava de serviço no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu (e.02, ANEXO473, p.72 a 80):

a) no mês de agosto de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30 - entrada às 08h00min,
até o dia seguinte no mesmo horário), na função de auxiliar, juntamente com  PRF
SERRANO (Supervisor), PRF GASPARINI (encarregado de equipe) e PRF NERES (motorista);
b) no mês de setembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), na função de
encarregado de equipe, juntamente com o PRF SERRANO (supervisor), PRF ZWIEREWICZ
(motorista) e auxiliares PRF's PRAINHA e ADOLFO (p.74);
c) no mês de novembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de
encarregado de equipe, juntamente com o supervisor CASTORINO, motorista SERRANO  e
auxiliares BERTI e LIGIA (p.77);
d) no mês de dezembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28) na função de
encarregado de equipe, juntamente com o supervisor CASTORINO, motorista SERRANO  e
auxiliares ZWIEREWICZ e PEDRO (p.79).
Obs: No mês de outubro de 2003, TRIPODE também estava de encarregado de equipe no
Posto da Ponte Internacional da Amizade (e.02, ANEXO473, p.80).

Nos dias 22, 26 e 30 de agosto de 2003  (das 08h00min às
08h00min do dia seguinte), o PRF TRIPODE trabalhou no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu na função de auxiliar, na companhia dos PRF's NERES
(motorista) e GASPARINI (encarregado de equipe). Já, no Posto de Céu Azul,
estavam os PRF's CAMPOS e AILTON. 

Em relação ao dia 22/8, transcrevo as seguintes conversas
interceptadas:

BOI X CID (...)                                                                                                            
22/8/2003
14:06:25                                                                                                                  (...) Boi
pergunta se está tudo bem e CID responde que está ótimo. Boi fala que CID não vai lá
(posto PRF) dar os números, então ele vai. (ev. 2 - ANEXO426, fl 6.)
DERIVALDO X NERES (PRF) (...)
22/8/2003 15:23:22   (...)                                                                                                 
Derivaldo (de forma dissimulada, marca encontro com PRF para conversarem) diz que tem
um elemento com atitude suspeita perto do posto fox, depois do posto da PRF, diz que
acha que o cara está bêbado, diz que acabou de encostar o veículo ali, NERES pergunta
onde é, Derivaldo diz que é o primeiro posto depois da PRF sentido Santa Terezinha, posto
Texaco, Neres pergunta que carro que ele está, Derivaldo diz que é uma caminhonete
(SlO - carro do Derivaldo), Derivaldo (tentando dissimular outra vez) agora diz que parece
que o cara está passando meio mal, que parou e está encostado dentro do carro.
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DERIVALDO X JEAN (...)
22/8/2003 15:30:00   (...)
Jean diz que está chegando nos boxes. Derivaldo diz que também está chegando neles
para deixar o papel do Jean (placa para acerto). Pede para "dar uma maneradinha".(ev. 2 -
ANEXO426, fl. 68).
DERIVALDO X EDSON (PRF)
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/8/2003 15:31:31   22/8/2003 15:32:17 00:00:46
DIÁLOGO
Derivaldo diz que a caminhonete (S10 de Derivaldo) está saindo e indo para Foz e manda
Edson parar ela (Para Edson lhe parar para eles conversarem).(ev. 2 - ANEXO426, fl. 71).
DERIVALDO X SOMBRA (...)
22/8/2003 15:52:22 (...)                                                                                                
Derivaldo fala de alguns comentários sobre uma operação a ser realizada amanhã. Irão
dar uns botes no comboio e pegarão uns dez ônibus. Sombra comenta que as lojas do PY
estão avisando. Derivaldo diz que querem dar uma "demolida" no comboio. Eles não
querem mais o comboio. Querem acabar, mas Derivaldo fala que na hora que a turma
colocar fogo num carro no meio da estrada, acaba a festa. Sombra quer saber se vai ter
reforço. Derivaldo fala que se vier é o de Cascavel e o de Foz. (ev. 2, ANEXO426, p. 84-85).
DERIVALDO X RODRIGO (...)
22/8/2003 18:40:03   (...)
Rodrigo pergunta se pode ir embora, Derivaldo diz que sim e avisa que o pessoal está
longe, em São Miguel e que qualquer coisa é só dizer que está no papel dele, pois neste
horário eles não enxergam muito direito (referindo-se a leitura da placa do acerto e sobre
uma possível parada do ônibus, para fiscalização, pela PRF).(ev. 2 - ANEXO426, fl. 68).
DERIVALDO X CLECY (...)                                                                                       
22/8/2003 21:08:53   (...)
Derivaldo diz que Pedro ligou para ele e que estavam pegando em Cascavel, Derivaldo
pede para Clecy entrar em contato com o pessoal dela para ver se é verdade mesmo. (ev.
2 - ANEXO426, fl. 80).
DERIVALDO X CLECY (...)
22/8/2003 21:31:27   (...)  Clecy diz que o contato dela no ônibus disse que a única coisa
que está acontecendo é que os ônibus estão parando (em Cascavel) e dando caixinha. (ev.
2 - ANEXO426, fl. 80-81).

Da análise das conversas, observa-se que, no dia
22/08/2003, batedores e compristas estavam preocupados com a realização
de uma operação "surpresa" para desmantelar os comboios de ônibus de
compristas (ev. 2, ANEXO426, p. 80-81, 84-85).

No entanto, tanto o batedor Derivaldo como Antônio Carlos ("Boi")
continuaram promovendo o pagamento de "acerto" a PRF's. Inclusive, Derivaldo
contatou por telefone os PRF's NERES e TRIPODE (Edson), que estavam
escalados no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nesse dia (ev.
2, ANEXO426, p. 71).

Na conversa com os dois PRF's (22/8, às 15h23min e 15h31min),
nota-se que Derivaldo falava de uma camionete em atitude suspeita que
deveria ser abordada pelos PRF's. No entanto, segundo dados da investigação
policial, o intuito foi desvirtuar o assunto (pagamento de propina para facilitação
de passagem de ônibus de compristas), já que era de conhecimento de
Derivaldo que seu telefone poderia estar grampeado.

De acordo com o relatório policial, a caminhonete (S10) mencionada
pertencia a Derivaldo, que, na ocasião, combinava ponto de encontro para
realização do "acerto" com os PRF's e para que TRIPODE pudesse testar o
veículo para fins de compra. Tal fato é reforçado pela conversa entre Derivaldo
e Altair no dia 11/9/2003, às 21h34min (ev. 2, ANEXO426, fl. 92):

Altair quer saber se Derivaldo vendeu sua S10. Derivaldo diz que ainda não, mas está

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 20



quase vendida para o Trípode da polícia rodoviária. Diz que inclusive ele (PRF Trípode) deu
uma volta nela hoje. Preço de 15.000.

Na manhã do dia 26/8, compristas e guias também
demonstraram preocupação com a operação que estava sendo realizada pela
Polícia Federal, mas, em conversa com Derivaldo e "BOI", foram tranquilizados,
pois estes garantiram que a rodovia estava tranquila, ou seja, sem operação:

DERIVALDO X IZILDA (...)                                                                                       26/8/2003
09:34:32   (...)
Izilda avisa Derivaldo que os "federais" estão com todos os telefones em averiguação.
Derivaldo pergunta se os meninos estão presos e Izilda responde que sim e afirma que a
situação está pior do que ele imagina - são 1.050 pneus e 1 (uma) tonelada de alho. Izilda
pede para Derivaldo não falar que eles estão com "tudo, tudo, tudo". Derivaldo diz: "Não,
beleza, tranquilo, eu vou fica atento, tá". Agradece e despede-se. (ev. 2 - ANEXO426, fl.
90).
BOI X MNI (...)                                                                                                           
26/8/2003 10:16:13 (...) MNI pergunta se a operação vai continuar e Boi avisa que não
que eles foram embora domingo, MNI diz que conversou com o Darci e ele disse que vai
continuar e Boi repete que não. MNI diz que vai mandar lá na mãe e Belezura e Hélia vão
continuar e MNI não entende porque Belezura insiste em ficar na quarta e no sábado se
paga para o Boi passar ela, e ela não precisa nem entrar em comboio. (ev. 2 - ANEXO426,
fl 7.)
ANDRÉ X DERIVALDO (...)                                                                                                     
26/8/2003 13:49:21   (...)
André quer saber se Derivaldo está perto. Ele responde que está no centro. André diz que
então vai demorar e Derivaldo diz que iria lá pelas duas e meia, três horas, mas se André
quiser ele vai lá igual. André responde que está pronto e fala que depois acerta. Derivaldo
pede as placas. André fala as duas: AFH 1744 e HOO 4730. Confirmam as placas. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 70).
DERIVALDO X EMERSON (...)
26/8/2003 14:26:09   (...)
Emerson diz que trocou o carro, diz que pegou uma ambulância branca (trocou de carro,
pois o seu já foi identificado pela PF - Omega). É um GSI. (provavelmente um Kadet). (ev. 2
- ANEXO426, fl. 78).
CID X BOI (...)                                                                                                          
26/08/2003 14:32:15 (...)                                                                                                    
Falam de viaturas da RF que estariam do lado de fora. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 14).
DERIVALDO X LUCI (...)
26/8/2003 17:19:36  (...)
Luci avisa que os cigarreiros ligaram e disseram que não era para ir, que estava perigoso;
Derivaldo diz que não tem nada, está tranquilo e comenta que deu proagro(problema)
para o pessoal aí (referindo-se a alguém que foi preso, inclusive o ônibus), também os
caras são loucos, isto é abuso; Luci diz que elas estavam com medo (do que os caras
transportavam) porque se pega um vai tudo né. Derivaldo diz que elas são conhecidas,
elas são tranquilas em vista daquele pessoal, ali é contrabando, não pode existir aquilo ali,
porque acaba com o ganha pão delas. Derivaldo diz que o cara é um folgado, como é que
o filha da puta daqueles dá 50 pila (reais) para gente naquela situação (grana paga pelos
serviços de Derivaldo), com duas pessoas no carro, Derivaldo fala em tom de ameaça
"que um dia eles me ligam para alguma coisa!", pergunta se estão todos presos e Luci
confirma que sim, e os ônibus também. Derivaldo diz que eles tem o celular dele, mas
Derivaldo fala que se ligarem (polícia durante as investigações) para ele vai
dizer que o conhece sim, se perguntarem porque, ele (Derivaldo) vai dizer que é
Kombista, faz frete , mas Luci garante que eles (os presos) não vão falar não, porque
amanhã ou depois eles precisam de novo (do serviço de Derivaldo). Derivaldo diz para Luci
que esta pode viajar que não tem problema não. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 89).
DERIVALDO X NAMORADA (NINA) (...)
26/8/2003 19:50:16   (...)
Derivaldo acha que sua namorada está chateada, pois quando ela ligou ele não pode falar
nem dizer onde estava e desligou, depois ficou lhe ligando várias vezes e ela não atendia
o telefone. Derivaldo resolve falar para ela onde ele estava, ele diz que estava ali nos
guardas (PRF) aí chegou um Grécia (ônibus Grécia Tur) e a federal chegou junto,
aí ele disse que estava em casa, porque vai que os caras estão gravando lá dentro.
Derivaldo diz que vai para Céu Rio. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 70).
DERIVALDO X RODRIGUES (...)
26/8/2003 20:21:45   (...)
Derivaldo manda sair e se pararem ali (PRF) é para dizer que o negócio é dele.(ev. 2 -
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ANEXO426, fl. 70).

Com base nos dados acima transcritos, também ficou evidenciada a
continuidade do esquema de pagamento de propina para facilitação da
passagem de ônibus de compristas pela BR 277 (10h16min, 13h49min,
19h50min e 20h21min). Nesse dia, o réu estava escalado no Posto de STI.

No dia 30/8/2003, em conversa telefônica, "BOI" deixou claro que
obteve informações a respeito de uma operação que seria realizada na quarta-
feira na Ponte Internacional da Amizade (11h53min). Após, Milton Lopes Vaz
(Careca) conversou com Derivaldo informando-o de que haveria uma operação
às 13h30min no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (12h38min) e, na
sequência, Derivaldo repassou a informação a terceiro dizendo que a operação
havia sido determinada por Brasília (12h43min). Às 15h52min, "BOI"
novamente comentou sobre a operação com terceiro. 

Reproduzo a seguir a transcrição das conversas:

BOI X MARLI (...)                                                                                                      
30/8/2003 30/8/2003 11:53:27 (...) Boi avisa que está tranquilo até agora sem movimento
nenhum. Marli comenta que tem tanto boato que se falar ele chora. Boi avisa que é só
boato, Marli diz que quarta-feira o bicho vai pegar não é, Boi comenta então "dá
uma risada", vamos ver no decorrer da semana e conforme for os boatos ele vai
passando porque só dá para falar quando está vendo alguma coisa e Marili salienta que
hoje se ele ouvisse os boatos ele chorava. (operação conjunta a ser realizada na quarta-
feira na ponte internacional da amizade). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 10).
DERIVALDO X CARECA (...)
30/08/2003 12:38:19   (...)
Carequinha avisa que está previsto um negócio "fudido" a 13h30, aqui na casinha (Posto
PRF) Derivaldo pergunta se eles comentaram com ele e Carequinha confirma que sim.(ev.
2 - ANEXO426, fl. 77).
DERIVALDO X HNI (...)
30/08/2003 12:43:56  (...)
Derivaldo comenta com mulher ao fundo "que eles vão prender os ônibus por ordem de
Brasília e Derivaldo diz para quebrar toda a Receita e acabou". Derivaldo avisa que a
partir da 13h30 vai ter um comando da Polícia Rodoviária, então é para ficar todo mundo
quietinho, sabe como é cachorro mordido de cobra, esconde aí depois ele avisa.(ev. 2 -
ANEXO426, fl. 77).
BOI X HNI (...)                                                                                                              
30/8/2003 15:52:23 (...) Boi diz que aquele amigo nosso que está trabalhando junto com
o pessoal lá (referindo-se a operação, em conjunto, que está sendo realizada hoje para
fiscalização de ônibus) lhe informou que não vão mexer nos hotéis não, só em rua mesmo,
Boi avisa que a hora que HNI quiser começar a mexer os negócios dele pode começar
(carregar o ônibus e deixá-lo pronto para sair). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 10).

Às 16h24min, Emerson avisou Derivaldo a respeito do término
da operação ("portão está aberto"), mas na sequência discutiram pois os dois
queriam liberar a saída de seus ônibus, mas Derivaldo pediu para Emerson
segurar os dele, o que deixou este irritado:

DERIVALDO X EMERSON (...)
30/8/2003 16:24:32   (...)
Emerson diz que o portão está aberto, Derivaldo manda segurar lá então, Emerson
reclama dizendo que vocês (Derivaldo e Boi que estão juntos) liberam os de vocês e ele
(Emerson) não vai poder liberar, Derivaldo solta um palavrão, indignado, e pergunta a
Emerson como ele vai soltar os dele se ele (Derivaldo) ainda nem foi lá levar o papel (lista
do acerto dado na PRF).(ev. 2 - ANEXO426, fl. 72).

Às 18h16min, um dos ônibus de "BOI" saiu de Foz do Iguaçu  e
foi parado no Posto de Santa Terezinha de Itaipu e "BOI" foi pessoalmente lá
resolver:
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BOI X NELSON (...) 30/8/2003  18:16:30  (...) HNI avisa que pararam eles no Mosqueteiro
e Boi avisa para dizer que é dele, HNI diz que o Nelson desceu para ir lá falar e que
qualquer coisa vai ligar novamente para ele falar diretamente com eles e Boi diz que está
indo lá pessoalmente. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 7-8).

Na sequência, na conversa de Derivaldo e Carlinhos (18h20min),
ficou claro que houve operação em um estacionamento, onde foram
apreendidos cinco ônibus na tarde do dia 30/8/2003:

DERIVALDO X CARLINHOS (...)                                                                                 
30/8/2003 18:20:43   (...)
Carlinhos avisa que a Edna caiu no estacionamento dele e Derivaldo diz que viu pegarem
5 carros Geratur, JCL c 2 Dinos brancos. Carlinhos diz que um dos dinos era dele, Derivaldo
diz que "Foda", e Carlinhos pergunta quem pegou e Derivaldo diz que foi a Polícia
Rodoviária. Carlinhos diz que agora foi com o comboio, agora ficou bom. Derivaldo diz que
o pessoal não gasta, não querem pagar. Carlinhos diz que vai falar com o pessoal para não
dar problema, e Derivaldo diz que garante soltar eles ali, mas tem que pagar uma quantia
boa, não adianta dar 10 reais, tem que ser no mínimo 100 reais cada carro, sabe quanto
os meus Goianos me pagam? 250 cada carro, Carlinhos diz que aí ele acerta lá em cima
né (Posto PRF), Derivaldo confirma e diz que ganha 100 reais em cima, é garantido
também não, os caras não podem mexer na placa, Carlinhos concorda e diz que ele
também quer ganhar em cima e Derivaldo diz que aí eles combinam.(ev. 2, ANEXO426, fl.
73).

Com base na conversa acima também ficou demonstrado
que Derivaldo já vinha recebendo R$ 250,00 dos ônibus "Goianos", embora
ainda pagasse R$ 100,00 aos PRF's.

Às 18h52min, Derivaldo foi até o Posto de Santa Terezinha de Itaipu
("casa") para promover o pagamento do "acerto":

DERIVALDO X "NAMORADA" (...)
30/8/2003 18:52:28   (...) Derivaldo pede para esperar cinco minutos que ele vai levar
um negócio para os meninos ali na casa (Posto PRF) e está liberado. Derivaldo repete que
é só levar ali nos guardas 2 minutos e está liberado.(ev. 2 - ANEXO426, fl. 72-73).
DERIVALDO X CARECA (...)                                                                                    30/8/2003
19:28:07   (...)
Careca pergunta quanto Derivaldo levou lá (Posto PRF) e este confirma que levou de 6,
100 (600 reais), mas fala que todos aqui estão fazendo isto aí, não é só comigo não é nós
três que estão sempre aqui. Estes dia levei uma juntada daquele "bostinha" aquele Neres,
aquele baixinho, o pequeninho, ele falou o teu nome e disse que tu pagavas primeiro
quinto negativo (150), e eu falei te liga rapaz só se ele for trabalhar de graça, aí ele falou
que nós estávamos botando o véio em mau caminho, mas vai lá e esperneia com aquele
pitoco lá. (ev. 2, ANEXO426, fl. 79).

Às 22h19min, Sandro relatou, em conversa com "BOI", ter pago R$
500,00 (quinhentos reais) ao PRF Ailton ("carioca") e que, mesmo assim, corria o
risco de pagar mais R$ 200,00 (duzentos reais) no Posto de Céu Azul, ou seja,
havia cobrança para passagem de ônibus pelos Postos de Santa Terezinha de
Itaipu e Céu Azul e em outros trechos da rodovia, como ocorreu neste relato:

BOI X SANDRO (...) 30/8/2003 22:19:55   (...) Sandro fala que o 'carioca' lá de Matelândia
cobrou 500 contos (500 reais) e que em Céu Azul não teria acerto seria mais 200 reais,
Boi diz que não pode dar dinheiro assim não, Sandro diz que os caras iam levar, Boi diz
que levar que nada, pois é só pressão. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 8).

Na madrugada (31/8/2003, às 00h45min), em conversa com "Lino",
"BOI" avisou que a rodovia estava tranquila e que a equipe do Posto de Santa
Terezinha de Itaipu era "gente boa":

BOI X LINO (...) 31/08/2003 00:45:50 (...) Boi avisa que pode ir embora 100%, ele ligou
para o menino que é a chefia e tudo bem. Boi avisa que falou com o pessoal do Mosquito e
é gente boa. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 9).
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O PRF TRIPODE estava de serviço na equipe de STI neste dia
(escalada do dia 30/08/2003).

No dia 02/9/2003, foi citado o nome do PRF TRIPODE em uma
conversa de "BOI", mas o réu não estava de serviço:

BOI X HNI (...) 02/09/2003 22:43:58  (...) Boi pede para avisar quando estiver pronto. HNI
diz que deu sorte a última vez em Matelândia que o Gordinho estava lá. HNI avisa que vai
deixar um borracha (possível $) de dois, independente disto Boi avisa que vai lá no Céu
para elas porque acha que é o Tripa (PRF Tripode) que está lá e ele gosta de dar uma
ferradinha. Ele está junto com o Rogério. Boi avisa que não sabe bem quem mais está lá
porque hoje é o primeiro dia do mês (muda a escala PRF). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 21).

No dia seguinte, o PRF TRIPODE assumiu o Posto de Santa Terezinha
de Itaipu, na função de encarregado de equipe (e.02, ANEXO473, p.74). 

Segue abaixo algumas transcrições desse dia:

CARLINHOS X DERIVALDO
03/09/2003 07:50:19    (...)
Carlinhos quer saber como ficou aquele esquema para hoje. Derivaldo fala que não sabe e
até agora ninguém comentou nada. Carlinhos pergunta como fica para acertar os ônibus.
Derivaldo quer saber se é só para acertar lá em cima ou é para cuidar
"direitinho'' para quando estiver beleza mandar embora. Carlinho pede os dois
valores. Derivaldo então diz que se for para acertar aqui em cima (POSTO DA PRF) é
duzentos e cinquenta (R$ 250,00), garantido, mas pede para tomar cuidado para não
vazar as informações. Agora se for só para cuidar eles (os PRFs), a hora em que eles
pegarem o que eles pegarem, ele pode mandar embora, garantido também, é cem pila
(R$ 100,00). Derivaldo pede para Carlinho ver o que ele "arrancar " para poder tirar
mais. Carlinho pergunta se essa dos duzentos e cinquenta pode sair no comboio
que não tem problema. Derivaldo fala que não. Explica que tem de esperar pegar do
mesmo jeito, mas pagando não vão ser parados.  Combina de encontrar com Carlinho
no hotel. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 73-74).
BOI X MÃE (...)  3/9/2003 11:14:32  (...) Mãe avisa que pararam ela (Posto PRF) e queriam
levá-la e deixou uma caixa de Uisque mais RS 500,00 para ir embora.  (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 23).
PRF EDSON
(...) 03/09/2003 12:46:24 (...)
PRF Edson recebe denúncia de dois ônibus com 150 caixas de cigarro, armas,
munição e informática e fundo falso no ônibus perto do banheiro e eles nunca foram
pegos porque não vão ser pegos aí porque eles dizem que vocês pegam dinheiro para
eles passarem placas Cambaré/PR - ACN 9320 e AHW 2062, os dois do mesmo proprietário
Júlio Cesar Ramires que bate no peito e diz que eles recebem dinheiro por isto ele passa
sempre, a denunciante se identifica como Claudia Soares de Souza, tem um comércio em
Foz, PRF não pega número do telefone porque diz que aparece na bina. (ev. 422 -
ANEXO10, fl. 113).
DERIVALDO X SUELY (...)
3/9/2003 12:48:07     (...)
Derivaldo diz que acabou de falar com o chefe do posto, o TRÍPODE" (PRF) e este disse
que o pessoal está pegando doído lá na ponte (referindo-se a operação desencadeada
pela polícia federal na ponte internacional da amizade) e que provavelmente vai pegar
uns 4 carros no comboio e depois vai ficar tranquilo, Derivaldo diz que se Suely der
conta de passar lá na ponte depois dá para ir tranquilo. Suely esta em dúvida entre ir
hoje ou amanhã, pois devido a operação só dá para passar "cotinha" e ela só tem
"cotona", Derivaldo diz que a saída ele garante e que o certo seria acertar ali com o
pessoal (posto PRF) e que o pessoal que começou dia primeiro é uma carniça, para carro,
fica encebando ali no posto, primeiro eles olham para ver o que tem dentro para depois dá
o preço e que isso não é bom, pois perde muito tempo. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 91-92).         
                             
DERIVALDO X BOI
(...) 3/9/2003 12:50:26 (...)
Derivaldo diz que conversou com o pessoal ali (posto PRF) e é pedreira, não querem
conversa, é 150 (R$150,00 valor do acerto). Boi pergunta quem está lá, Derivaldo diz que
é o Tripa, Praia e o Pit Bull (PRFs Trípode, Prainha e Vilmar) e diz que estão falando um
monte, e que ele (Derivaldo) não vai falar com o careca (batedor carequinha), pois este
paga 150 mesmo e eles (PRFs) falaram que se o veio (batedor carequinha) paga 150
porque eles (Derivaldo e Boi) não podem pagar. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 91).
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DERIVALDO X EMERSON (...) 3/9/2003 12:55:04 3/9/2003 (...)
Derivaldo diz que tem uma péssima notícia, que não passa por menos de 150 , que os
caras (PRFs) estão crescendo o olho. Emerson pergunta quanto Derivaldo pega e este
diz que pega 250 (de cada ônibus) e vai passar a pegar 50 a mais de cada um ,
Emerson diz que os dele ele já pega 300 e que vai deixar assim como está. Derivaldo
diz que quem está lá é o Tripa e o Pit (PRFs Trípode e Vilmar). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 91).
BOI X HAROLDO (...) 03/09/2003 14:51:32  (...) Boi avisa que esteve conversando com os
meninos ali (Posto PRF) e nos hotéis eles não vão pegar ninguém e aqui eles vão pegar
três carros ou quatro. Haroldo pergunta se a Polícia Federal não vem e Boi diz que se
ele quiser esperar mais um pouco tudo bem. Boi pergunta se Haroldo demora muito para
carregar e diz então para esperar um pouco até as 3 e meia porque até este horário ja
saiu um pouco de gente. Haroldo pergunta então se eles falaram que não vai ocorrer
operação da Polícia Federal e Boi diz que não, o que eles falaram é que eles (PRF) não vão
dar tombo em hotel que vão trabalhar aqui na estrada, Haroldo pergunta se é a Polícia
Rodoviária ou Federal e Boi confirma que é a Polícia Rodoviária. Haroldo quer saber da
operação na ponte (Polícia Federal) e Boi diz lá é o pessoal de fora, de Guaira e
ele não sabe o que estão planejando fazer agora para os hotéis eles não vão, Haroldo diz
então que vai esperar mais meia hora. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 22).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 14:58:59 (...) Boi avisa que para cima não veio ninguém o
pavor é o pessoal na ponte (Polícia Federal). Boi pergunta quantos carros tem e Vânia
conta 7 carros, Boi pede para acertar lá na frente (Posto PRF) porque é mais
seguro pode demorar mais e não precisa sair no bolo. Boi prefere que ela saia com
segurança, mas vai tentar sair sem acertar porque está um nojo eles  (PRFs)
aumentaram para R$ 200,00. Lurdinha  diz que não tem dinheiro e quer sair no bolo
junto com Vânia e Boi diz que não porque Vânia sempre sai acertada com todos
(PRF), portanto sai em horário diferente. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 23).
DERIVALDO X GELÉIA (...)
3/9/2003 16:43:04   (...)
Geléia avisa que estão todos prontos, e pergunta sobre o comentário que estão
retomando os ônibus cheios em cima (mandando para a Receita) e Derivaldo diz que eles
não, porque eles é outra história, o caso deles é diferente porque estão conversados
(Pago no posto PRF) portanto não tem problema. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 107).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:30:18 (...) Lurdinha pergunta quanto tem que deixar se
conversar lá (PRF) e Boi diz que é R$ 300,00.  Lurdinha passa a placa AA3779. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 15).
DERIVALDO X NELSON (...)
3/9/2003 17:32:55        (...)
Derivaldo pergunta porque Nelson está voltando e Nelson diz que foi o Pitbull que mandou
voltar para trás e Derivaldo pergunta se ele não está com a cortina fechada e diz que já
mandaram 10 carros voltar e Derivaldo diz que vai lá falar com ele (PitbulI). (ev. 2
- ANEXO426, fl. 92).
DERIVALDO X DANIEL (...) 3/9/2003 17:34:59 (...)
Derivaldo diz para Nelson que está beleza e ele (Pitbull) mandou acertar ali. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 92).
BOI X LURDINHA (...) 03/09/2003 17:41:52  (...) Lurdinha avisa que pararam ela
(Posto PRF), um branquinho e não quer conversa, Boi manda falar que é dele  (ao fundo
HNI diz que ela está na lista do Boi), Boi diz que vai ter que ir lá. (ev. 2 - ANEXO426, fl.
16).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:45:49  (...) Lurdinha avisa que está indo embora e avisa
que era o Pitbull, Boi fica indignado porque ele tinha acabado de dar a placa para
ele e Lurdinha diz que ele (Pitbull) liberou ela. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 16)
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:51:12 (...) Boi diz que baita "filho...." e meteu a boca
nele (Pitbull), comenta que Pitbull disse "falei para ela (Lurdinha) não falar em acerto
porque se falar em acerto..". Boi explica que como ela acertou na última hora eles
(PRFs) anotaram no canto do verso da lista e daí não acharam a placa. Lurdinha
conta que hoje pegou uma Besta e o motorista disse que dá qualquer dinheiro para fechar
(matar?) ele, falou que era um tal de Pitbull e Boi confirma que é ele mesmo aquele
carniça. Lurdinha diz que no fim foi até bom porque os passageiros viram que o dinheiro
foi para ele (Boi) e não foi ela que ficou com o dinheiro. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 16)
DERIVALDO X CHICÃO (...) 3/9/2003 17:53:15 (...)
Chicão diz que o cara (PRF) mandou voltar e Derivaldo diz que ele pegou o Nelson
assim, pergunta se ele tem bagagem em cima e Chicão diz que o Nelson já foi embora e
Derivaldo justifica que foi porque ele foi lá pagar 500 contos. Chicão diz que por isto
tinha ligado porque daí ele também tinha acertado e Derivaldo avisa que ele vai ficar 30
dias aqui está imundícia (PRF Pitbull) e manda Chicão encostar que ele vai lá falar
com ele (PRF). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 107-108).
EMERSON X BOI (...) 3/9/2003 18:17:07 (...) Emerson pergunta quanto é o Babadinho ($)
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e Boi diz que o Serra (PRF Serrano) falou em 100 e o Pit (PRF Pitbull) 150 e
combinam fazer em 150. (ev. 2 - ANEXO46, fl. 15).
DERIVALDO X PRETO (...) 3/9/2003 18:24 (...)
PRETO quer que Derivaldo intermedie um acerto entre Emerson e o PRF Serrano, o ônibus
já está Paradão, Derivaldo fala que Preto pode falar diretamente com Serrano e
usar o nome de Derivaldo. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 97)
BOI X HAROLDO (...) 3/9/2003 18:35:37  (...) Haroldo pergunta se saiu todo mundo e Boi
confirma que sim e conta que pegaram dois, mas ele (PRF) disse que o que estiver
conversado (Pago) ele segura no peito. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 24).
BOI X PRETO (...) 3/9/2003 18:36:52   (...) Preto quer saber se Boi está junto de Derivaldo.
Ele responde que não. Preto diz que pediu para ele (Derivaldo) dar dois carros seus e que
levou os papeizinhos lá para o guarda. Quer saber se tem problema. Boi quer saber como
é o negócio. Preto explica: ele havia pedido para Derivaldo fazer dois carros seus (modo
como tratam os ônibus dos quais é batedor), aí ele (Derivaldo) falou para levar o
papelzinho lá direto (relação com a placa desses dois ônibus), pergunta novamente se tem
problema. Boi responde que é para chegar lá (Posto da PRF) e se quiser usar o
seu nome pode dizer que é dele. Preto diz que deixou lá como Derivaldo. Fala de
dar o dinheiro depois e quer saber se tem problema. Boi fala que não. Preto diz que está
difícil falar no celular de Boi e de Derivaldo. Boi fala que o seu sempre está ocupado.(ev. 2
- ANEXO426, fl. 26).             
DERIVALDO X PRIMA (...) 3/9/2003 18:37:35  (...) Derivaldo quer saber se vai demorar e
se é para ele conversar ali (Posto PRF) e avisa que ali é só carniça  e MNI pergunta
se ele pega ali ($) e Derivaldo pede o número da placa VYA 9288, todo branco Eclipse
Turismo. Derivaldo avisa que é 250,00, 50 dele e 200 dos caras (PRF).  (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 107).
DERIVALDO X ZÉ (...) 3/9/2003 19:29 (...)
Derivaldo quer saber se o Márcio está chorando muito (a respeito do Márcio - rapaz que fez
acerto, mas ao passar pelo posto da PRF foi parado pelo delegado geral e pelo inspetor de
Curitiba, e foi enviado para a Receita Federal para a realização da fiscalização, gerando
muito desconforto entre os PRFs que participaram do acerto com medo de que este
(Márcio) indignado por ter pago o acerto e ter sido parado e enviado para a fiscalização,
abrisse o "bico" e contasse tudo, gerando enorme problema para tais policiais), Zé diz que
ele (Márcio) chegou meio descabriado. Derivaldo diz que o Nelson (outro guia) quase
se complicou, pois mandaram ele de volta, disseram que não queriam (PRFs)
mais acerto com ele e aí ele (Nelson) voltou para o Paradão e ele (Derivaldo) foi
lá (posto PRF) e com 500 paus (RS 500,00) conseguiu passar ele , Zé indaga se é
daquele jeitinho né, vai lá e se parar... Derivaldo interrompe e diz que a partir de
agora os caras (PRFs) querem dois e meio (duzentos e cinquenta reais), não querem
passar por menos. Derivaldo diz que tentou argumentar que os caras (guias e passageiros
dos ônibus) estão quebrados, mas o cara (PRF) diz que ficou sabendo do ônibus que caiu
ontem e que tinha vários notebooks no motor, tinha 57.000 dólares de informática, e
pergunta (PRF) se eles (integrantes dos ônibus) estão quebrados desse jeito (referindo-se
ao alto valor das mercadorias transportadas), Zé pergunta se este ônibus estava no
acerto e Derivaldo diz que sim, que tinham a placa e tudo, mas quem pegou foi
o delegado Vidal, o Doutor Vidal. Derivaldo diz que o Albino (PRF Albino) disse que foi
denúncia que fizeram direto para ele (PRF Vidal) e que se tal denúncia tivesse sido feita
para a polícia federal o ônibus teria ficado preso, porque tinha mercadoria escondida. (ev.
2 - ANEXO426, fl. 107).

Da análise das conversas, não resta dúvida acerca da participação
do réu PRF TRIPODE no esquema criminoso em questão.

No dia 03/9, foi realizada uma operação na região da Ponte
Internacional da Amizade pela Polícia Federal e, para mostrar serviço, o PRF
TRIPODE, que era o encarregado da equipe do Posto de STI,
informou ao batedor Derivaldo que tinha a pretensão de apreender até
quatro ônibus do "comboio", razão pela qual comunicou que os ônibus
"acertados" não poderiam sair junto com o "comboio" (DERIVALDO X SUELY -
ev. 2 - ANEXO426, fl. 91-92). Tal informação também foi confirmada em
conversa de "Boi" com Haroldo (03/09/2003 14:51:32 - ev. 2 - ANEXO426, fl.
22).

Nota-se, inclusive, relatos de que o PRF ZWIEREWICZ, que estava
trabalhando com o réu, fez vários ônibus, que não estavam "acertados",

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 26



voltarem para Foz do Iguaçu nesse dia, com o verdadeiro intuito de forçar o
pessoal a promover o "acerto". Derivaldo relatou em duas conversas ter
promovido o pagamento de R$ 500,00 para liberação do ônibus de Nelson
(conversa de Derivaldo e Chicão - 17h53min; Derivaldo e Zé - 19h29min).

Derivaldo, ainda, confirmou a presença de TRIPODE no Posto
de STI na conversa com Suely (3/9/2003 - 12h48min), "BOI" (3/9/2003 -
12h50min) e Emerson (3/9/2003 - 12h55min), bem como afirmou ter
conversado com ele a respeito da situação da rodovia (ev. 2, ANEXO426, fl. 91-
92).

Ainda, no dia 03/09/2003, o PRF Edson Tripode recebeu denúncia por
telefone da prática de corrupção envolvendo PRF, mas nenhuma providência
para apuração desse fato restou demonstrada nestes autos (ev. 422 - ANEXO10,
fl. 113). Oportuno relembrar que o PRF TRIPODE era o encarregado da equipe
nesse dia.

Também restou demonstrado que os PRF's vinham exigindo R$
100,00 (cem reais) para realização de "acerto prévio", sendo que Derivaldo
cobrava R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelos seus serviços, totalizando o
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) exigido por ônibus. Ocorre que,
no início de setembro de 2003, alguns batedores, como Milton Lopes Vaz
(Careca), já estavam promovendo o pagamento de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) aos PRF's, o que fez com que o valor pago a estes a título de
"acerto prévio" fosse majorado para a quantia de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).

No dia 07/09/2003 (das 08h00min às 08h00min do dia seguinte), o
PRF TRIPODE estava na mesma função e posto, juntamente com o
PRF ZWIEREWICZ (Apelido "Pit Bull") e ficou demonstrado que nesse dia
também teve "acerto", conforme se extrai das conversas abaixo:

DERIVALDO X BARBIE (...)
7/9/2003 12:27:52  (...)
Barbie avisa que está pronta. Derivaldo pergunta se ela quer que ele converse ali
(Posto da PRF). Ela responde que é para Derivaldo ver lá, converse. Ele quer
saber se ela está muito cheia. Barbie fala que mais ou menos e que o ônibus tem vidro
fumê, não dá para ver. Derivaldo diz que o carniça (como tratam o PRF Vilmar "Pit Bull")
pode entrar no ônibus. Fala que vai ver ali (Posto PRF) e liga para Barbie. Pede um tempo
para trocar de roupa porque está em casa. Volta a dizer que irá descer ali (Posto PRF) e irá
saber se tem alguém na estrada. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 93).
DERIVALDO X BARBIE (...)
7/9/2003 12:48:02 (...)
Derivaldo diz que já está chegando no mosquiteiro (Posto da PRF). Barbie pede
para que Derivaldo ligue nesse número (cel que efetuou a ligação). Derivaldo diz que irá
conversar com os meninos (PRFs) e irá descer aí pessoalmente (encontrar com Barbie).
Barbie pede para ver se morre em cento e cinquenta porque está sem dinheiro. Derivaldo
diz que é difícil, ainda mais com aquele carniça (modo como tratam o Pit Bull) lá, mas que
irá ver. Barbie pede para dizer que está quebrado desde ontem, que o ônibus chegou
agora, está todo mundo cansado, tiveram de pagar duas diárias. Derivaldo diz que vai
falar com ele agora, já está encostando. Depois encontra pessoalmente com Barbie. (ev. 2
- ANEXO426, fl. 93 e ANEXO425, fl. 51).
DERIVALDO X NAMORADA (...)
7/9/2003 12:56:24    (...)
Derivaldo fala com sua namorada, esta estava a sua procura, Derivaldo diz que não
atendeu o telefone, pois o mesmo estava dentro do carro e ele (Derivaldo) estava
conversando com o Pitt- Bull (PRF Vilmar), Derivaldo fala que tem um "carro" (ônibus) de
Brasília, que o Pit-Bull (PRF Vilmar) está uma "carniça", e que ele (Derivaldo) vai
ali (posto PRF) "acertar" com ele, o Pitt-Bull (PRF Vilmar), e vai mandar embora
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(o ônibus). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 93 e ANEXO425, fl. 51).
DERIVALDO X MÃE (CRESSI) (...)                                                                            7/9/2003
16:13:30  (...)
CRESSI, pergunta como vão as coisas, DERIVALDO, diz que ele estava com os "meninos",
(PRF) ele diz que o Pitt Bull está ali, diz que já passou a "barra de hoje", (placas de carros),
que ele já passou três carros hoje. DERIVALDO pergunta se o carro é de Foz, porque o Pit-
Bull é meio ladrãozinho, e arremata perguntando se ela conhece o vagabundo, mas que se
ela tiver problema é só chamar ele, porque o Pitt-Bull (PRF VILMAR), é chegado dele. (ev. 2
- ANEXO426, fl. 93-94 e ANEXO425, fl. 52).

Nota-se que os batedores/intermediadores não gostavam quando o
PRF PRF ZWIEREWICZ (Apelido "Pit Bull") estava escalado, pois, da análise das
conversas, ele era um dos mais preocupados em controlar a lista dos ônibus
previamente acertados, pois abordava com frequência os que não estavam na
lista, com a finalidade de forçar quem não participava a participar do esquema,
exigindo quantia em dinheiro superior ao que normalmente era praticado para
fins de liberação, como ocorreu no caso do ônibus de Nelson (liberado
mediante pagamento de propina no valor de R$ 500,00).

No dia 11/09/2003, também ficou demonstrada a participação de
policiais rodoviários federais escalados no Posto de Santa Terezinha de Itaipu
no esquema criminoso. TRIPODE estava na escala juntamente com o PRF
ZWIEREWICZ (Apelido "Pit Bull"), que encaminhou um ônibus com cigarro à
Receita Federal em virtude do baixo valor oferecido pelo guia/sacoleiro David
(Floripa) a título de propina (DERIVALDO X NAMORADA, 16h12min; DERIVALDO
X HNI2, às 17h13min; DERIVALDO X MNI3, às 17h26min).

Abaixo reproduzo trecho de conversas interceptadas nesse dia:

DERIVALDO X DAVID (...) 11/9/2003 12:50:17     (...)
Derivaldo avisa que está beleza e David diz que deixou 100 pau para o Derivaldo, David
pergunta quem está ali e Derivaldo avisa que é o Pitbull (PRF Vilmar), aquele meio
nojentinho, mas ele só morde 100 e manda embora. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 94 e
ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X BOI (...) 11/9/2003 15:53:31  (...)
Derivaldo avisa que o Pitbull está levando um carro (ônibus) para a Receita, Boi pergunta
se o carro está acertado e Derivaldo diz que não "é peito", o cara dá trintinha (RS
30,00) ali e foi embora aí ele me ligou e eu disse "meu irmão aí é contigo" o cara vai
bombado de Charuto (cigarro), aí é foda né, o cara esperneou mas ele (Pitbull - PRF
Vilmar) está descendo (indo para a Receita) acompanhando o carro. Boi diz que quando
é carro da gente é da gente e Derivaldo concorda que não mexendo com os
sagrados, beleza. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 94 e ANEXO425, fl. 52).
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 15:57:05  (...)
Derivaldo avisa que o carniça (PitbulI) acabou de pegar um carro, Carlos entra na
conversa e Derivaldo pergunta se ele não quer acertar porque o carro (ônibus) Floripa do
Rio Grande do Sul, o cara (PitbuIl) olhou tinha um pouco de bagagem em cima e levou ele
para a Receita para da outra vez ele aprender a trabalhar.  (ev. 2 - ANEXO426, fl. 94
e ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X NAMORADA (...)
11/9/2003 16:12:49  (...)
Derivaldo avisa que os carros que estão saindo no escuro e se tiver uma agulha em cima o
Pitbull leva para a Receita, eu liguei para ele (PRF Vilmar) e ele falou que este
gaúcho é folgado (David que foi pego pela receita) vem aqui com 50 pila ou 100 pila
e pensa que a gente está mendigando e levou ele para a receita. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 53).                                                                          
                                                                                                                    
DERIVALDO X MNI (...)
11/9/2003 16:53:48    (...)
MNI pede para quebrar, Derivaldo diz que não pode quebrar, que já está lá (posto da PRF)
e que senão vai ter que dar outra viagem para deixar o número (posto PRF) MNI passa
então o número da placa BYD 7872. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 110).
DERIVALDO X HNI (...)
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11/9/2003 17:13:10   (...)
Derivaldo fala que quem está ali é o Pit (PRF VILMAR) e que já levou dois para a
Receita, diz que os caras chegaram ali com trintão ou quarentão (30 ou 40
reais) e ele (PRF VILMAR) ficou brabo e disse que ali não tinha mendigo não. HNI
se mostra preocupado, mas Derivaldo garante que já conversou com PRF VILMAR e que
este mandou ele conversar os bons, HNI pergunta se é acertar antes, e Derivaldo diz que
pelo menos os dele (Derivaldo) sim. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X MNI (...)
11/9/2003 17:26:56  (...)
Derivaldo fala que Pit Bull (PRF Vilmar) levou o carro dele (Derivaldo), o Zé, de Floripa
(Florianópolis) lá para a Receita, porém o Zé não tinha mandado Derivaldo
acertar lá. Derivaldo diz que foi lá conversar com o PRF Vilmar e este disse que
se o Derivaldo tivesse ido lá conversar antes era diferente, agora como já foi...
(ev. 2 - ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 54).
DERIVALDO (CEL DO BOI) X ROQUE (...)                                                            
11/9/2003 18:33:15 (...) Roque (batedor de Céu Azul) diz que estão todos dentro de
casa, não tem ninguém, nada não, nem viatura. Derivaldo disse que irá passar para o
"Boizão" que está chegando aqui. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 27).   
BOI X DERIVALDO (...) 11/9/2003 21:08:31   (...) BOI diz que está lá no "pai da festa', e
que está saindo, DERIVALDO, pergunta se está "tudo beleza", BOI responde que
sim, DERIVALDO fala para o BOI avisar "os meninos" (PRFs) para esperar na frente, que
ele não quer nem descer. (DERIVALDO está indo deixar o "pagamento dos acertos para a
PRF") (ev. 2 - ANEXO426, fl. 25).
DERIVALDO X ALTAIR (...)
11/9/2003 21:34:53       (...)
Altair quer saber se Derivaldo vendeu sua S10.  Derivaldo diz que ainda não, mas
está quase vendida para o Trípode da polícia rodoviária. Diz que inclusive ele (PRF
Trípode) deu uma volta nela hoje. Preço de 15.000. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 92).                     
     
DERIVALDO X EMERSON (...)
11/9/2003 21:43:06  (...)
Emerson diz que um (ônibus) inventou de sair agora, Derivaldo fala para ele ir lá (posto
PRF) e diz que quem está lá é o Praia e o Tripa (PRF Prainha e PRF Trípode), Emerson
pergunta sobre o cachorrão (Pit Bull - PRF Vilmar) e Derivaldo diz que este já foi embora.
Derivaldo de novo fala para Emerson ir lá (posto PRF) e para dizer que ele (Emerson)
mandou Derivaldo avisar (acertar no posto) e este (Derivaldo) esqueceu de avisar. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 92).
EMERSON X MNI (...)
11/9/2003 22:20:15  (...)
Emerson pergunta se ela viu quem estava ali (posto PRF) e MNI diz que não, Emerson diz
que era o Pit Bull (PRF Vilmar) e que está neste momento conversando com ele no posto.
(ev. 2 - ANEXO425, fl. 54).
DERIVALDO X MÁRCIO (JS) (...) 12/9/2003  06:39:04  (...)
Márcio diz que está no "mosquiteiro" (modo como chamam o posto da PRF). Cita o nome
do PRF Adolfo. Foi parado porque não estava na lista, quer prender o ônibus ou
quer "quinhentos conto". Derivaldo pergunta onde ele está e Márcio confirma que está
no mosquiteiro. Derivaldo pergunta se ele está chegando e ele responde que sim.
Derivaldo diz que é para falar que trabalha com ele e pergunta se é o Adolfo. Márcio
responde que é o Adolfo e o Pit Bull (ambos PRFs). Derivaldo fala que é para dizer para
eles que Márcio só sai conversado com fulano de tal, é para pedir uma força, pedir para
ser liberado. Qualquer coisa pede para ligarem para ele. (Conforme constatado em outra
ligação - HNI é Márcio, da JS).  (ev. 2 - ANEXO426, fl. 96 e ANEXO425, fl. 54).

Como se vê, nesse dia, houve menção aos quatro PRF's escalados no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu (e.2, ANEXO473, P.74): TRIPODE,
ZWIEREWICZ, PRAINHA e ADOLFO (e.02, ANEXO426, p.92; e.96, ANEXO425,
p.54), bem como referência à exigência de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
liberação do ônibus de Márcio (JS), que não estava "acertado". 

Após conversa com Márcio (JS), Derivaldo comentou com Zé que
Márcio foi obrigado a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) para liberação do
veículo (o aumento de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 se deu pelo tipo
de mercadoria que estava sendo transportada). Derivaldo, ainda, mencionou ter
conversado com os PRF's Serrano e Tripode a respeito do ônibus de Zé, que foi
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encaminhado à Receita Federal pelo PRF ZWIEREWICZ:

DERIVALDO X ZÉ (...) 12/9/2003 09:31:37  (...)
Zé: Chegamo sem nenhuma bala, cara.
Derivaldo: Mas eu calculo, aquele cara te fez pra te sacanear, aquele filho da puta. Agora
de manhã, tá ouvindo, sabe o Márcio de Goiânia, o JS, se acredita que ele tomou três mil
reais na chegada só porque o Márcio não tinha lista de passageiros, MPT (?), não tinha
nada sabe, mas tomou três mil, é um filho... não dá vontade de empurrar um cara daquele
e denunciar ele no Ministério Público. (referindo-se ao episódio acontecido pela manhã,
conforme constatado na ligação interceptada às 06h39min, em que um guia pede auxílio
a Derivaldo para que fosse liberado. Os PRFs Pit Bull e Adolfo estariam cobrando certa
quantia para isso)
(...)
Derivaldo: nóis tivemo de pagá tudo os carros ontem ali, tivemo de pagá adiantado para
não pará, porque o resto da equipe não deixa pará daí. Eu fui, sabe o Serrano (PRF), o
Serrano (PRF) cê conhece né.
Zé: Eu conheço, ele tava lá na hora que eu passei
Derivaldo: Eu falei pra ele, ele é então, na hora que cê passou eu comentei com ele né, eu
falei que ocê ia pará, conversa e tal. O Serrano (PRF) falou fiquei com dó do cara viu. O
carniça não tava ali naquela hora, tinha saído, tinha ido jantar.
Zé: Pá
Derivaldo: Daí o Serrano (PRF) falou sacaneou. Daí o Serrano falou que o Tripode (PRF)
uma vez pegou esse cara e prendeu o ônibus com maconha, não sei o que foi. O Tripode
(PRF) falou para o Pit Bull e Pit Bull quis levar o seu carro de qualquer jeito. Falou que ia
levá. Aí ele falou não, o cara desceu com trinta pila, vem com mendigagem, com choro pra
cá e tal. Aí eu falei mas vale um pingado do que secá. Que adianta pegá um monte do
cara hoje e caí amanhã. Falei pra ele desse jeito. Ele ficou bravo comigo lá. (...) (ev. 2 -
ANEXO425, fl. 59-60).

Mais tarde, em outra conversa, Derivaldo confirmou a realização de
outros acertos no dia 11/09/2003 aos PRF's do Posto de STI:

DERIVALDO X IVONEIDE (...) 12/9/2003 11:03:31 (...)
Ivoneide diz que aqui no Mosqueteiro (Posto PRF) estão entregando um papel para o
pessoal dizendo que não pode mais carregar mercadoria em cima, que eles vão chamar a
Receita (Federal) e dar cota zero. Derivaldo diz que não que aqui ele garante e
pergunta a ela se ela acerta aqui (paga para os Policiais Posto PRF) e Ivoneide
diz que não, que ela acerta assim: desce e paga no ato. Derivaldo diz que
tranquilo e fala que todo mundo acertou ontem: o Marquinho, a Nilda mandaram
acertar com medo disto e só tem um cara aqui que é xarope  é o Pitbull, é um
carniça, geralmente o carro que tem bagagem em cima o guia manda a gente pagar na
frente. O guia vem e passa direto e a gente fica com eles(PRFs). Ai o ônibus passa direto. 
Ivoneide pergunta se ele(Derivaldo) catou o dele lá($) e Derivaldo diz que já catou e já
gastou. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 95).

Além do mais, Derivaldo afirmou a Altair que estava negociando a
sua caminhonete S10 com o PRF TRIPODE, afastando qualquer tese de que eles
não se conheciam (11/9/2003 21:34:53 - ev. 2 - ANEXO426, fl. 92).

Também há prova da participação dos PRF's escalados no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu no dia 15/9/2003, bem como do réu (TRIPODE),
conforme transcrições a seguir (15h05min - ev.2, ANEXO427, fl. 15; 19h17min e
19h19min - ev. 2 - ANEXO425, fl. 61):

DERIVALDO X BOI (PIT BULL) (...) 15/9/2003  11:01:36 (...) Derivaldo diz que esteve
conversando com o Pit "PRF Vilmar" e este perguntou se teria o jogo hoje (trabalho
com acerto). Derivaldo falou que hoje só teria um "piá" (ônibus) mas que Boi
teria mais. Diz que PRF Vilmar falou que a condição (trabalhar com acerto) seria 5.0 a
mais (50 reais mais caro que o normal) e que Derivaldo não pode ceder para para o
"Véio?" e nem para ninguém, pois se eles cederem eles (PRFs) vão buscar na casa (Hotel).
E tem um horário estipulado, só pode ir a partir das 23:00 hs. Derivaldo continua
dizendo que PRF Vilmar falou que se não vier ninguém é porque eles (Boi e Derivaldo)
passaram a fita para os outros (informaram sobre a operação para os outros batedores) aí
eles (PRFs) e os pretos (PF) vão buscar nas casas (garagem dos hotéis) e pode ser que vai
o de vocês no lugar dos outros. Por causa disso que ele explicou que é cobrado 50 reais a
mais e ele (Vilmar) não vai nem mencionar com os outros, que ele (Vilmar) está jogando
limpo com eles (Boi e Derivaldo) e quer que Boi e Derivaldo joguem limpo com ele
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(Vilmar) também. Derivaldo e Boi chamam Vilmar de sujo. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 17 e
ANEXO425, fl. 57).                                          
BOI X DERIVALDO (...)
15/9/2003 15:05:29 (...)
Derivaldo está de Fiesta e Boi de Camionete. Derivaldo diz que foi lá (Posto PRF),
conversou um ("acerto" de um ônibus na PRF) e passou agora, até a naba,
bombado. Derivaldo avisa para Boi ir lá (Posto PRF) e pede para "conversar
direitinho" (acertar) com o Tripa (PRF Trípode)  e com ele (PRF?)  mas diz para
baterem o pé naquela parada lá e não vai é para dar para dar mais nada não, vai ser 150
(cento c cinqüenta reais) e acabou (xinga - vai tomar no ....) Derivaldo diz que não vai dar
moleza para essa raça (PRF). Boi diz que segura tudo até amanhã (não libera os ônibus
para sair hoje) se for preciso. Derivaldo diz que ele (PRF) está lá e é para Boi conversar
com ele lá (PRF) se vai pegar e depois liga.(ev. 2 - ANEXO427, fl. 15).
DERIVALDO X NINA (NAMORADA) (...)
15/9/2003 18:17:40  (...)
Nina pede para Derivaldo passar ela e Derivaldo diz que sim e pergunta se ela está indo
agora e Nina diz que vai na hora que ele falar para ir. Derivaldo pergunta se ela quer que
ele acerte ali (Posto PRF) e Nina diz que sim, então Derivaldo pede para ela passar a placa
que ele ja está ali (Posto PRF). Nina passa o número da placa KSP 0412 e diz que vai pedir
para o Márcio levar para você (o dinheiro do acerto). Derivaldo diz que vai passar a placa
para o homem aqui agora (Posto PRF). (ev. 2 - ANEXO427, fl. 16).
DERIVALDO X NAMORADA (...)
15/9/2003 19:17:43 (...)
Derivaldo fala do carro que Pit Bull derrubou e tinha sido acertado com o Trípode , aí o
batedor foi lá reclamar e o Trípode meteu a mão no cara. Derivaldo diz que o PRF Serrano
está indo lá para resolver, pois estão com medo que o cara (batedor) derrube eles (PRFs),
entregue eles (PRFs). Pede para namorada esperar, pois do jeito que está não dá para
mexer ainda (liberar os ônibus). (ev. 2 - ANEXO425, fl. 61).
DERIVALDO X HNI (...)
15/9/2003 19:19:30   (...)
Derivaldo diz que pegaram um "Dino" branco, e que tinha batedor e este tinha ido lá e
acertado com o PRF Trípode e pago adiantado, só que quando passou o Pit Bull derrubou
e levou para a Receita, aí o batedor foi lá e meteu a boca no Trípode (porra derrubou meu
carro) e este PRF levantou e meteu a mão, deu uns empurrões nele (no batedor).
Derivaldo
diz que está a chefia toda lá, estão discutindo com o Pit Bull que ele não devia ter
derrubado o carro acertado, Derivaldo pede para HNI esperar uma meia hora. (ev. 2 -
ANEXO425, fl. 61).
DERIVALDO X DÁRIO (...)
15/9/2003 20:18:06   (...)
Derivaldo avisa que vai começar a mexer e conta que o Pit bull (PRF) aqui (Posto PRF)
deu uma briga com o Trípode feia e o Trípode falou: "pode mandar, porque
ninguém, "filho da ..." nenhum aqui pega mais ônibus aqui hoje", porque o ônibus
que o Pit bull (PRF) derrubou era ônibus acertado, aí nós chegamos lá (Posto PRF) e
falamos para o Pitbull que iam mandar, aí o Pitbull disse "que vai pegar mais 2 e não quer
nem saber". Mas não vai nada porque o Serrano (PRF) que é o inspetor já chegou e
mandou: "pode mandar que eu garanto esta (baixo calão) aí". Derivaldo diz para dar cinco
minutos para ele esperar os meninos soltar aqui para mandar junto (sair em comboio).
(ev. 2 - ANEXO425, fl. 62).
DERIVALDO X EMERSON (CASO BRASÍLIA)(...)
15/9/2003 21:32:12  (...)
Derivaldo fala que pegaram um dele (ônibus). Emerson pergunta onde. Derivaldo fala
que foi na casa (Posto da PRF) e que foram os pretos (policiais federais). Emerson fala que
é muita sacanagem. Derivaldo fala que foi o dele e um RC, "quadradão". Derivaldo fala
que eles (os policiais federais) estavam com o RC e ele chegou junto com o dele. Emerson
diz assustado que é o Félix. Derivaldo pede para, se der, Emerson ir lá conferir. (ev. 2 -
ANEXO427, fl. 10).
DERIVALDO X GRAÇA (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 21:36:08       15/9/2003 21:37:47
00:01:39 (...)
Graça fala que os homens pegaram ela. Derivaldo pede para que não fale seu nome.
Graça pergunta porque ele mandou sair. Ele diz que está todo mundo indo, diz que já liga
e depois pede para que ligue quando puder falar. Graça diz que estão esperando a
Receita porque segundo ela foram os primeiros. Graça pergunta onde Derivaldo está,
pede uma força porque ninguém pode perder. Derivaldo silencia-se e Graça insiste.
Pergunta porque ele mandou ela sair. Derivaldo explica que todo mundo (saiu), só estes
dois carros que eles já estavam esperando. Fala que não é a Receita, é a Polícia Federal.
Agora que eles pegaram é que chamaram a Receita. Graça pergunta se foram só esses
dois carros. Derivaldo diz que está estranhando porque todo mundo foi embora e que eles
(os policiais federais) chegaram junto com ele, na sua frente, teve de sair as pressas.
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Derivaldo pede para que não cite nomes senão irá complicar todo mundo, é para desligar
o aparelho e tirar o seu nome (da agenda) porque se eles tomarem irá complicar a vida. E
para ela ligar quando sair (da Receita). Alerta que é para avisar os passageiros que não
comentem sobre acerto.(ev. 2 - ANEXO427, fl. 11).
DERIVALDO X BOI (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 21:39:31     (...) Derivaldo disse que
parou no Posto (da PRF) para conversar com o Adolfo e o Prainha (dois PRFs) e o Pit Bull
chegou (e falou) vamos embora, a PF está lá já pegaram dois carros e vamos levar
para a Receita. Pegou os piá para levar os ônibus para a Receita. Derivaldo está
levando um dele e um RC, que ele não sabe de quem é. Boi fala que o Pit Bull disse isso
para se envaidecer. Derivaldo diz que ele (Pit Bull) não pega nada, que o seu (ônibus) caiu
de cobaia. Explica que caiu porque foi trouxa, deveria ter ido na frente. Foi fazer aquele
esquema de chegar junto e pagar ali. "Aí chegou ali estava ali". Irá esperar para ver o que
dá. Comenta que a guia ligou o xingando. Fala que ela será levada para a Receita e
tomará cota zero. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 17-18).
DERIVALDO X ANDRE (CASO BRASÍLIA) (...)
15/9/2003 22:22:00  (...)
André pergunta para Derivaldo se a Vera tinha contratado seus serviços. Derivaldo diz que
por telefone não dá para conversar sobre isso. André comenta que ele caiu no
"mosquiteiro". Derivaldo fala que foi a Policia Federal que a pegou. André quer
saber se estava entregue. Derivaldo diz que não e André fala que deve ter sido por acaso.
Derivaldo explica que eles (os policiais federais) estavam subindo num gol particular e
subiu um RC Rio, que estava denunciado e que eles estavam procurando, ela vinha atrás
e... (foi pega também). Fala que todo mundo passou só os dois ficaram. Derivaldo disse
que não tinha nada a ver com o carro dela (o RC Rio é que estava denunciado). Foi uma
fatalidade mesmo, igual os guardas falaram. André diz que não dá para fazer nada e
Derivaldo fala que não, foi o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, SI. André fala que
levaram para o pátio da Receita e que lá é cota zero. Derivaldo pergunta se ele tinha
alguma coisa lá e André responde que sim. Tinha muita coisa. Derivaldo fala que irá lá
conversar com um cara para ver se alivia, mas avisa que é difícil, caiu ali dentro acabou.
André fala que caiu ali faz quatro meses e perdeu. Derivaldo fala que chegou alguém e
terá de desligar. Pede para André não falar o nome por causa que os caras estão na
escuta. (ev. 2 - ANEXO427, fl. 10).
EMERSON X DERIVALDO (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 22:28:41 (...)
Emerson pergunta se levaram mesmo. Derivaldo confirma, diz que está lá dentro e que o
quadradão foi do Gordo . Emerson ri. Derivaldo xinga porque o dele foi junto.
Explica que estava os azulzinhos (Receita Federal) e os pretos (Policia Federal).
Emerson comenta que ele (Gordo) havia falado que era o cara, amigo de todo mundo.
Derivaldo fala que a Receita Federal estava no golzinho e Emerson completa "junto com o
os pretinhos". Derivaldo fala que a guia é muito nojenta, quer pagar
"cinquentinha", guia de "cinquentinha" não adianta, não tem futuro. Emerson diz
que agora ela irá aprender. Derivaldo explica que a dele caiu de cobaia. Ele esqueceu de
soltar ela antes. Emerson comenta que eles queriam o R. Derivaldo diz que fecharam ele
nos cones. (ev. 2 - ANEXO427, fl. 10).
EMERSON X MNI (PRF VILMAR PIT BULL) (...)                                                       15/9/2003
23:19:12  (...)
Falam sobre o ônibus que foi pego. Emerson fala que o ônibus que caíu era do Rio de
Janeiro, mas não era o dele, o dele passou lá com o Pit "PRF Vilmar" e tudo, piscou e foi
embora, porque a gente (Emerson) faz acerto com ele, com o Pit, o Pit Bicha "PRF Vilmar".
Falam que quem foi lá foi o Félix, que o Pit disse pode vir que depois a gente acerta,
e deu no que deu. Emerson diz que o Pit falou que não gosta de batedor que vai lá uma
vez por ano. (ev. 2 - ANEXO425, fl. 56).

Verifica-se que os PRF's estavam com dificuldades para a realização
do controle dos veículos acertados no dia 15/09/2003, devido ao grande volume
de ônibus de compristas que saíam de Foz do Iguaçu. Assim, para facilitação da
identificação dos ônibus "acertados", a equipe da PRF do Posto de STI decidiu
estabelecer o horário para a saída dos ônibus. Em conversa com Derivaldo, o
PRF ZWIEREWICZ (Pit Bull) estabeleceu o horário de partida  às 23h00min
(15/9/2003, às 11h01min36s).

Ocorre que alguns ônibus saíram antes desse horário e, ao menos
dois, foram apreendidos em operação "surpresa" realizada pela Polícia Federal
no início da noite, juntamente com a Receita Federal.

Inicialmente, os intermediadores acharam que teria havido um
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desentendimento entre os PRF's, pois um ônibus apreendido tinha sido
previamente acertado, o que gerou discussão entre o PRF TRIPODE e PRF
ZWIEREWICZ (DERIVALDO X DÁRIO, às 20h18min), mas depois ficou
demonstrado que a operação havia sido realizada pela Polícia Federal/Receita
Federal.

Chama a atenção o fato de que os referidos PRF's não somente eram
coniventes com a ação delituosa, como também proviam os meios para que o
ilícito fosse possível, chegando a determinar os horários em que os ônibus
deveriam iniciar o trajeto.

No dia 15/9, TRIPODE foi citado por Derivaldo como contato no
referido posto para negociação da passagem dos ônibus (Derivaldo x
Boi, às 11h01min; BOI x Derivaldo, às 15h05min; Derivaldo x Namorada,
19h17min; Derivaldo x HNI, às 19h19min; e Derivaldo x Dário, às 20h18min).

Para melhor compreensão dos fatos ocorridos no dia 15/9, seguem
as transcrições a seguir :

DERIVALDO X GRAÇA (...) 16/9/2003 01:23:47    (...) Graça avisa que está saindo da
Receita Federal com cota zero e pergunta como ele não sabia que a Federal (Polícia)
estava lá no mosqueteiro (Posto da Polícia Rodoviária Federal). O galego da Polícia
Rodoviária falou que é briga de batedor, falou que tinha avisado para o Boi e não sei para
quem que eles (Polícia Federal) estavam rodando aqui e ninguém acreditou. Quem disse
foi o galego que foi com a gente (até a RF). Derivaldo diz que é conversa, isto é para tirar
o dele da reta, é estória para boi dormir e Graça diz que ele (Galego - Policial Rodoviário
Federal) falou que avisou Derivaldo e o Boi para não sair antes das 11 horas. Diz que
chegou no mosquiteiro estavam os homens (Polícia Federal) lá. Derivaldo diz que eles
chegaram junto. Fala que quando chegou e parou, o Serrano (PRF) estava lá (Posto
PRF) e falou para ele sair dali que os Federais acabaram de chegar para pegar
este RC denunciado. Graça questiona porque não avisou e Derivaldo justifica que ela
estava a 100 metros atrás dele e o cara estava armado na frente. Graça diz que o pessoal
está tudo revoltado e mandaram falar para o Derivaldo que muito obrigado. Derivaldo diz
que não pode fazer nada, foi uma fatalidade. Graça reclama que não deixaram nada
(Receita Federal) e o pessoal não quer voltar a viajar, perderam tudo trabalhando com
dinheiro emprestado. Derivaldo diz que não tem nada haver com denúncia, com nada, foi
uma fatalidade e não tem como adivinhar. Eles (policiais federais) foram pegar o RC é que
estava denunciado. Graça diz que estão todos revoltados. Graça fala que irá desligar
porque tem pago conta telefônica muito alta e Derivaldo diz que depois ele liga. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 18).

DERIVALDO X ANGELA (CASO BRASÍLIA) (...)
16/9/2003 08:34:48  (...)
Derivaldo conta que a Graça ligou avisando que saiu com cota zero. Fala que Graça disse
que ele a tirou na hora errada. Derivaldo questionou o porquê da hora errada e Graça lhe
disse que os homens (PRFs) falaram para ela que é briga de batedor. Angela fala que
Derivaldo tem classe e não sairia brigando porque tem seus ônibus garantido. Derivaldo
explica que foi fatalidade e que o cara falou que foi uma infelicidade. Que eles pegaram o
RC que era o denunciado e fala que inclusive tinha munição e arma e o cara (PRF) não
poderia deixá-la passar naquele momento para gerar comentários de acerto. Ângela fala
que foi fatalidade. Comenta um fato acontecido no Passaporte. Derivaldo fala que ela
acabou entendendo a situação e diz que está com o dinheiro dela e na próxima viagem ele
devolve. Ângela fala que não tem nada a ver porque ele trabalhou do mesmo jeíto.
Derivaldo diz que geralmente essas guias fazem isso (pegam o dinheiro), mas não
devolvem para os passageiros. Derivaldo fala que a Vera não ligou, apenas a Graça.
Ângela fala que está rolando uns comentários, veio de fonte certa, fonte segura e está
sabendo há duas semanas desta parada. Diz que motorista da Raimunda, o Roberto na
casa dele tem 15 quilos de maconha em casa. Derivaldo pergunta se é aquele bigodudo.
Ângela confirma e diz que faz três semanas que a Raimunda não está querendo levá-lo.
Comenta que o pessoal está falando que ele (Roberto) realmente estava trazendo e que
realmente ele vendeu três quilos para um colega seu de feira. Ângela fala que quando
pegaram o ônibus do Renato, já foram batendo no Careca e que podem ter pegado o
ônibus errado. Diz que a galera está sabendo que o Robeno motorista que está trazendo e
não justifica bater no Careca como bateram. Derivaldo
fala que Careca não se envolve com isso e Angela concorda. Derivaldo fala que aquele
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bigodudo é meio esquisito. Comenta que na época da Nazaré, que ela tinha a Naza Tur,
ele era ligeiro nessas coisas, ele puxava direto. Ângela fala que a Dona Raimunda faz três
semanas que parou de levá-lo. Comenta que um cara comprou três quilos dele (Roberto) e
falou para Edmilson Cabeça. Ele lhe contou isso e disse que a parada é federal. Ângela diz
que isso que faz o ônibus cair. Comenta sobre outros assuntos, entre outros brigas entre
guias. (ev. 2 - ANEXO427, fl. 11).
EMERSON X HNI (...) 16/9/2003 15:16:27   (...)
Emerson conta como pegaram a (??) ontem. Foi quinze minutos depois deles passarem.
Diz ironicamente "o Batedor dela é bom o Félix". Fala que Pitbull junto com os pretos
(Polícia Federal) pegaram e deram cota zero. Emerson diz que tem que trabalhar direito.
Fala que ele (Pit Bull) avisou. Explica o porquê de ter segurado HNI e soltado todo mundo
junto. Conta que ele (Pit Bull) estava na bronca já e aí chegou outro lá e disse que tinha só
um carro para mandar, falou para mandar vir e disse que depois você acerta. Ele (Félix)
acreditou, mandou vir e quando veio " a pica entrou". (ev. 2 - ANEXO427, fl. 67).

DERIVALDO X BOI (...) 18/9/2003  16:36:07   (...) Derivaldo pergunta pela preta (Blazer da
Policia Federal) e Boi diz que foi embora direto. Derivaldo avisa que no dia que pegaram o
carro do Rodrigo. Foi ela (Blazer PF) que engatou ele lá no pedágio e ele (Derivaldo) vai
olhar diretinho porque está com um pressentimento ruim e estas carniças já começam a
apressar a gente isto que é a desgraça e o cara (PRF) me falou que dois vai com certeza,
Boi pergunta se hoje? e Derivaldo diz que sim dois hoje, dois amanhã. (ev. 2 - ANEXO426,
fl. 23).

Os acertos continuaram no dia 19/9/2003. Inclusive, Derivaldo
mencionou ter conversado ("acerto") com o PRF TRIPODE no posto da PRF:

BABALOO X DERIVALDO (...)
19/9/2003 16:58:45      (...)
Babaloo pergunta como estão as coisas por aí e Derivaldo avisa que ainda não chegou
naquele lugar ali (Posto PRF) mas não está grande coisa, Babaloo avisa para Derivaldo
que vai ter pepino e pede para ele não falar para ninguém porque ele ficou sabendo de
um negócio do Derivaldo que falou para o cara lá (PRF) que eu achei chato, só que vai
explicar pessoalmente este negócio, Derivaldo pergunta se é dele e Babaloo diz que é
sobre o carro dele que caiu faz dois dias (ônibus apreendido do Derivaldo pela Receita
Federal). Derivaldo diz que aquilo foi uma fatalidade e foi ele que marcou bobeira e
Babaloo diz que foi briga do pessoal deles lá (PRF) e ele quer falar pessoalmente porque o
cara lá (PRF) mandou eu falar com você. Derivaldo diz para Babaloo ir no Paradão e
Babaloo diz para ele ficar esperto que eles estão na área, Derivaldo avisa que está
paradinho e Babaloo diz que não pode falar muito ao telefone e mais tarde passa lá e
pede para Derivaldo não falar nada para o cara do lado dele (provavelmente Boi).(ev. 2 -
ANEXO427, fl. 17).
BABALOO X LÚCIA (...) 19/9/2003 22:35:16  (...)
Lúcia fala que o Pit Bull não está parando ônibus hoje. Babaloo diz não, mas ele mandou ir
lá Lúcia afirma que sabe, "que não tá tendo... não tá pegando dinheiro" Lúcia pede para
Babaloo fazer um favor para ela. Fala que é para dizer para Pit Bull que é para ele ir
buscar aquela mulher, que ela está chorando pelos cantos e a Lú esta consolando ela.
Pede para BABALOO retornar para ela. (ev. 422 - ANEXO7, fl. 17)
DERIVALDO X HNI (...) 19/9/2003 23:02:33 (...)
Derivaldo ao fundo fala com HNI e diz que ele (Derivaldo) já deu a placa lá, que o Trípode
(PRF) anotou, ele (Trípode) e aquele carniça do Pit Bull (PRF Vilmar) junto, dando risada.
Diz que o Pit Bull queria 250 cada carro e que ele (Derivaldo) falou que negativo, pois ele
paga 200 todo dia. (ev. 2 - ANEXO425, fl. 62).
DERIVALDO X HNI (PRF TRÍPODE) (...) 19/9/2003 23:12:31 (...)
Derivaldo fala ao fundo com outra pessoa. Diz que fez ele pagar, comenta ele mandou dar
a placa. Diz que fez um favor para ele, sem ganhar nada (fala que deu a Besta para ele
trabalhar) Comenta que foi lá e levou a placa (posto PRF). Diz estava falando com o
Trípode e ele (PRF Trípode) estava anotando a placa dele  (HNI), BYD 7337 (um negócio
assim). Derivaldo diz que chegando aqui falou: "Dá o dinheiro dos guardas lá". Ele alegou
que já tinha dado 200 reais para o Carequinha (outro batedor). Interlocutor atende e
Derivaldo pergunta se já saiu e Interlocutor diz que já saiu. (ev. 2 - ANEXO428, fl. 37-38).

Do mesmo modo ocorreu na escala de serviço de TRIPODE no mês
de novembro de 2003 (função encarregado de equipe) no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, mas agora na companhia do supervisor Castorino e dos
PRF's Serrano, Berti e Ligia. 
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Do dia 14 a 15:

DERIVALDO X PALETA (Valor RS 150,00) (...)
15/11/2003 00:07:55   (...)
Derivaldo diz que furou o esquema, não dará para Paleta estar junto e pede para ele dar
seus pulos. Ele responde que se vira. Derívaldo pergunta se Paleta não quer dar o
dinheiro que ele paga lá (Posto da PRF). Fala que é 150 (R$ 150,00). Paleta diz
que o problema é que o cara irá trazer o negócio para ele. Derivaldo diz que irá vazar
então e que tinha um esqueminha na mão. Paleta fala para Derívaldo ficar sossegado que
dará um "jeitinho" e que irá no seu carro mesmo. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 15)
DERIVALDO X PALETA (Serrano) (...) 15/11/2003 00:31:10   (...)
Ao fundo: Derivaldo fala com pessoa que provavelmente está ao seu lado antes de
completar a ligação com Paleta: "O meu já tá vindo... chega lá e paga você mesmo é o
Serrano que está lá, nem desce do carro, fala que é meu, ó o Derívaldo mandou trazer, X...
Atende a ligação: Derivaldo diz que falou para o "Tio Serra" (PRF Serrano) que Paleta irá lá
(Posto PRF). Ele respondeu que beleza, mas explica que é aquele esquema dois zero
zero (200). Paleta diz que falou aquele negócio por causa da cobra. Derívaldo diz que
depois se falam. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 15)
DERIVALDO X CAVALHEIRO (...)                                                                         15/11/2003
01:19:10 (...)
Cavalheiro quer saber como estão as coisas (informação sobre a estrada), Derivaldo
fala que zero bala, 100%. Depois falam de assuntos diversos. Derivaldo perguntou se
Cavalheiro vai ir lá. Cavalheiro diz que está perto, Derivaldo fala que está em frente ao
Plaza e diz que vai na Vera4 e volta. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 18)
DERIVALDO X CAVALHEIRO (...)                                                                                
15/11/2003 01:38:21   (...)
Derivaldo que está beleza e que vai na casa da Vera agora, Cavalheiro diz que está perto
também. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 18)
DERIVALDO X CAVALHEIRO (PRF Bellon) (...)                                                    15/11/2003
01:40:41 (...) Derivaldo diz que quem está lá é o Belo (PRF Bellon5). Avisa que é gente
boa. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 18)

Do dia 22 a 23:

DERIVALDO X EMERSON (citaPRFs)
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/11/2003 13:35:53 22/11/2003 13:36:53 00:01:00
(...)
Derivaldo: Ali é o Zoínho né (modo como referem-se ao PRF Hirata e o Tripa (maneira
como tratam o PRF Tripode).
Emerson: Não... Eu vi o Castro (??) ah.
Derivaldo: Quem?
Emerson: O Gastro (?).
Derivaldo: O Gasto (?) ?
Emerson: É
Derivaldo: Então é ele, ele é super (supervisor).
Emerson: Aaammm?
Derivaldo: Ele é o super
Emerson: Então.
Derivaldo: Então ele é super, dali da casa {Posto PRF) memo é o Tripa (PRF Tripode) né.
Emerson: Hirata (???)
Derivaldo: É, eu vi o fiatinho amarelinho dele lá dentro.                                               
Emerson: Vê se você consegue 1.0 (R$ 100,00 - valor a ser pago pelo "acerto") né!
Derivaldo: Vou tentar. Tá bom?
Emerson: Falou.
Derivaldo: Quando eu for lá eu falo contigo. Beleza? (...) (ev. 422 - ANEXO10, fl. 40-41).
DERIVALDO X EMERSON (...) 22/11/2003 14:16.53   (...)
Derivaldo fala que conversou como "Cacho" (PRF) e o mesmo disse que é 150
(valor do acerto) e que não era para falar para ninguém, nem para o próprio
Emerson, pois o "Tripa" (PRF Tripode) bateu o pé.  Emerson pergunta se pode ir com
o ''Babadinho" em cima (Mercadorias na parte reservada aos passageiros), Derivaldo fala
que sim e é por isso que ele (PRF) não quer abrir mão (do valor de 150). Emerson diz que
não tem problema então, que paga tudo. Derivaldo pede para Emerson pegar os
documentos para ele lá e depois marcam de sc encontrar no lanche. (ev. 422 - ANEXO10,
fl. 41).
BABALOO X HNI (...) 23/11/2003 00:20.25 (...)
HNI avisa que está saindo amanhã e liga para saber como está a área e Babaloo avisa que
está tranquilo e HNI diz que vai subir com dois carros. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 11).
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PALETA X SILVIO (...) 23/11/2003 01:52:48 (...) Silvio diz que tem que liberar um
cargueiro na ponte, pegar o "ARU" (dinheiro) e tenho que ACERTAR COM O TRIPODE (PRF
TRIPODE). (ev. 2 - ANEXO428, fl. 60).

Dia 30:

SILVIO X VANDERLEI (PRF) (...)                                                                           30/11/2003
09:44:12 (...)
Silvio procura por Vanderlei
Silvio: oh Vanderlei eu estou indo agora levar os documentos ali, beleza
Vanderlei: beleza, eu tô só aguardando tu me ligar de volta tô pronto, beleza
Silvio: Eu só vou levar o documento ali e te ligo de volta
Vanderlei: Viu, tu soube do banzé ontem lá em cima
Silvio: claro, claro
Vanderlei: Fiz bem em não ir eu te disse que eu tenho uma intuição boa
Silvio: Não não, sem problema, é lógico você é o cara é que sabe né, eu digo que a hora
que liberasse ia todo mundo embora, deu um comboio mais ou menos de uns
duzentos ônibus,
Vanderlei: pois é, eu soube
Silvio: aí os caras pediram quatro, só que o seguinte Vanderlei
Vanderlei: humm
Silvio: O guarda mesmo falou pra mim, sabe os quatro que eles pegaram, é carro
não acertado
Vanderlei: Ahh, então tá certo
Silvio: Tá, isto é óbvio, porque a receita não tava junto à receita veio depois buscar
Vanderlei: ahamm
Silvio: a receita ligou e disse pra eles, oh! segura quatro ônibus pra nóis,
seguraram quatro ônibus "não acertado", é lógico, porque ônibus acertado eles
não vão pegar porque se não a gente chega ali e faz um banzé com eles,
entendeu?
Vanderlei: perfeito
Silvio: mas beleza, eu vou deixar o teu documento lá com o número direitinho
Vanderlei: Depois me dá o retorno e eu sai (...) (ev. 2 - ANEXO428, fl. 56).

SILVIO X VANDERLEI (...) 30/11/2003 09:56:41  (...)
Silvio: O Vanderlei só pra confirmar a tua placa ai é 6516
Vanderlei: 6516
Silvio: Ta na mão ali, olha o seguinte oh, o Tripode que tá ali, tá, o cara é um baita dum
filho da puta, o cara é jogo duro. ele pega mas é jogo duro, eu dei duzentos e cinquenta
conto só pra ele e ele queria trezentos conto de qualquer jeito, ele falou "você sabe o meu
preço", eu falei não, não, faz duzentos e cinquenta porque é domingo de manhã e ele é
gaúcho e tá leve, tá leve, tá leve, eu dei duzentos e cinquenta conto pra ele, você vê aí,
joga, no mínimo uns trezentos pila pra mim levar os meus cinquentinha, beleza?
Vanderlei: tá legal
Silvio: Valeu Vanderlei, ta pronto pronto
Vanderlei: tô pronto
Silvia: então vem embora que eu vou esperar você no primeiro trevo e vou te acompanhar
até lá em cima (...)  (ev. 422 - ANEXO10, fl. 197).
DERIVALDO X ARGEMIRO (...)
30/11/2003 15:10:07   (...)
Derivaldo: vem embora
Argemiro: então tá bom, tô saindo
Derivaldo: subiu um Palio aqui e um dos dois caras é suspeito, ai o Serrano (PRF) pegou a
viatura e foi atrás acho que é os preto (Polída Federal) ele foi atrás para ver se eles vão
parar no pedágio, ele falou para eu não ir no meu carro que ele ia na viatura que é mais
discreta, eu to só esperando ele dar uma resposta pra nóis
Argemiro: mas pode sair igual
Derivaldo: vem embora, vem devagarzinho e deixa com a Nina ($). (ev. 422 - ANEXO10, fl.
198).

Como se vê, o réu foi citado por batedores em várias
conversas (DERIVALDO X EMERSON - 22/11/2003, 13h35min53s
e 14h16min53s - ev. 422 - ANEXO10, fl. 40-41; PALETA X SILVIO
- 23/11/2003, 01h52min48s - ev. 2 - ANEXO428, fl. 60; SILVIO X VANDERLEI
- 30/11/2003, 09h56min41s - ev. 422 - ANEXO10, fl. 197).

O mesmo ocorreu no dia 04/12/2003, quando TRIPODE estava na
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função de encarregado de equipe, mas na companhia do supervisor
CASTORINO, motorista SERRANO  e auxiliares ZWIEREWICZ e PEDRO.

Dia 04:

DERIVALDO X CAVALHEIRO (...) 4/12/2003 11:17:20 (...)
Se cumprimentam, CAVALHEIRO pergunta se DERIVALDO está na chácara, DERIVALDO diz
que tá saindo, que tem que levar a mulher no dentista, DERIVALDO pergunta se deu certo,
CAVALHEIRO diz que foi zero bala, DERIVALDO quanto ao outro negócio tranquilo, (a
estrada está sem fiscalização), CAVALHEIRO concorda falando que está tudo meio parado,
DERIVALDO pergunta se vai ser agora, (provavelmente CAVALHEIRO vai transportar
alguma mercadoria) CAVALHEIRO fala que vai ser daqui a uns 30/40 min, DERIVALDO diz
que então está beleza que ele vai tentar levantar alguma lebre e se tiver alguma coisa ele
dá um toque. (vai ver se tem fiscalização na estrada e qualquer coisa liga). (ev. 2 -
ANEXO425, fl. 89).
DERIVALDO X CAVALHEIRO (...) 4/12/2003 17:11:03  (...)
Falam em código, CAVALHEIRO conta que vai levar "uma menina" (é o código para dizer
que vai levar mercadoria ) para disfarçar, diz ser sobrinha, que ele vai levar uma sobrinha
para a casa dele, diz que ta quebradão, e pergunta como estão as coisas, DERIVALDO
responde que está tudo tranquilo, que está tudo 100% , {que a estrada está livre) e
pergunta se ele está meio cansado. CAVALHEIRO responde que está cansado, e pergunta
se : - O nosso amigo cachorrão (Pit Bull) tá ali, (transcrição literal), DERIVALDO confirma
dizendo: - Exatamente (transcrição literal), CAVALHEIRO começa a frase mas não termina,
- Ali tá... (transcrição literal), DERIVALDO responde: -É nosso, é nosso...(transcrição literal),
(quer dizer, que eles tem acerto com Pit-Bull), CAVALHEIRO pergunta: - Ele está ligado ali,
né, (transcrição literal), DERIVALDO responde que sim: - Com certeza, qualquer novidade
ele vai avisar, que pode ficar despreocupado quanto a isso (transcnção literal), (...) (ev.
422 - ANEXO10, fl. 203).
BABALOO X MNI (PIT BULL) (...) 4/12/2003 21:13:54  (...)
Babaloo pergunta se Pit Bull já saiu de lá e MNI diz que já e falou que ia voltar para pegar
umas caixas que deixou. Babaloo pede para não falar isto pelo telefone. Conversam
amenidades. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 203).
DERIVALDO X PIT BULL  (...)
4/12/2003 23:39:27 (...)
Derivaldo: Fala Patrão
PitBull: o Batuta quer ovo e queijo para fazer mexido e refrigerante
Derivaldo: ovo
Pit Bull: ovo, queijo e refrigerante
Derivaído: tá bom eu vou levar. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 203).
DERIVALDO X CAVALHEIRO (...)
4/12/2003 23:06:44  (...)
Derivaldo: Oi, fala. Pode falar patrão.
Cavalheiro: E aí como está as coisas?
Derivaldo: Tá sossegado pra ti e pra mim tá embaçado.
Cavalheiro: É...
Derivaldo: É, tem uns colegas teu que tá ali na casa ali.
Cavalheiro: De onde? De Foz?
Derivaldo: Do... aquela que tem uma parati preta da roda vermelha.
Cavalheiro: Hummm! Sei, sei.
Derivaldo: Acho que é da mulher né?
Cavalheiro: Hummm rummm.
Derivaldo: Então mas tá tudo bem. Diz que ali a parada é caminhoneiro. Já falaram ali pra
mim.
Cavalheiro: E aquele outro povo?
Derivaldo: Éeee, os neguinho não. Os neguinho tá sossegado. Só os azulzinho que tá
incomodou aqui. o azulão.
Cavalheiro: Você...você vai ficar meio ligado aí?
Derivaldo: Vou, vou com certeza. Vou ficar na fita aí.
Cavalheiro: Vou dar uma passada aí.                                                                                       
  Derivaldo: Então beleza então. Cê vai ver tá o "Cachorrão", tá o "Serra", o pessoal
nosso.
Cavalheiro: Beleza, beleza. (...) (ev. 2 - ANEXO425, fl. 92-93).
DERIVALDOXNINA (...) 5/12/2003 00:14:52  (...)
Derivaldo fala que estava chegando no paradão e o Pit (PRF Pit Bull) ligou dizendo sujou,
não mexe, não mexe, e desligou o telefone, Derivaldo diz que é sinal que nós vamos
ficar de molho aqui.
DERIVALDO X PIT BULL  (...)
05/12/2003 01:27:04  (...)
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Derivaldo: Fala Patrão
Pit Bull: Não
Derivaldo: Tá OK, brigado hein.
DERIVALDO X MANOEL (...) 5/12/2003 03:36:20  (...)
Derivaldo diz que o PIT BULL e o TRIPODE aumentaram o preço e que Derivaldo vai abrir
mão da parte dele.
DERIVALDO X PIT BULL  (...)
5/12/2003 06:16:16      5/12/2003 06:18:51       00:00:35
DIÁLOGO
Pit Bull: como é o nome do rapaz do opala que tem um monza também                            
Derivaldo : o Silvio?
Pit Bull: é ele vem ou não
Derivaldo: ele deve vim ué, ele deixou algum papel ai
PitBull: sim, ele deixou a carteira de motorista e o ?
Derivaldo: ah, eles foram lá na cobra
Pit Bull: ah então tá
Derivaldo: mas devem voltar, inclusive eu vou dar um toque para ele logo e vou falar para
passar antes das oito
Pit Buli - então ta
GERALDO X SÍLVIO (...) 5/12/2003 09:36:14  (...)
Geraldo pergunta como foi o dia e Sílvio conta que de dia foi beleza mas de noite ele
tinha dois mas não conseguia acerto com os homens e aí liberou de madrugada ,
que ele foi lá, conversou com o homem lá e "deu prá bola". Geraldo pergunta se aqui
embaixo não queriam pegar a parada. Sílvio diz que queriam mas estavam mordendo
muito, que estavam pedindo "três pernas" (R$ 300,00) , duas pernas e meia, três
pernas... todo mundo. Diz que aí os "piás" resolveram de não pagar também, que
combinaram todo mundo para ir lá pegar ele de jeito. Geraldo pergunta se era o PIT e
Sílvio diz que eram os dois, o TRIPA e o PIT.  Diz que o Derivaldo e o Boi combinaram de
ir todo mundo lá em cima e que ele (Sílvio) foi na frente e explicou para eles que estavam
vindo os cargueirinhos dele, gaúchos, que eram cargueirinhos pequenos e aí ele aceitou.
Geraldo pergunta se foram "duas pernas" e Sílvio confirma que sim. Geraldo pergunta se
lá em cima estava normal e Sílvio diz que "normal". Geraldo pergunta se os "meninos"
pegaram alguma coisa ontem, os "azuis" (Receita Federal). Silvio diz que não viu, que eles
trabalharam naqueles que pegaram naquela noite. Geraldo comenta que tem um (ônibus)
mas é para a noite, que hoje está na estrada também. Sílvio diz que passou ontem à noite
lá e o menino (olheiro) estava lá, diz que deixou uma "carijó" para ele certinho, para ele ir
passando. Geraldo diz para ir ensinando ele certinho, para ficar meio "mocozado". Geraldo
diz que o BOI e o DERIVALDO vieram "tirar umas" com ele por causa do menino (olheiro).
Diz que falou que coloca o piá lá e vai ficar lá... que ele...o Carequinha vão trabalhar para
eles. Diz que o BOI falou que não iria pagar advogado para ninguém e que ele respondeu
que não precisava porque ele tinha dinheiro para tirar o peão dele. Que o Boi não era dono
de espaço. Sílvio comenta que o piá faz bem para o polaco lá porque ficam os dois lá
batendo papo, que é bom que ficam os dois juntos, que quem vai pagar o piá são eles
mesmos... (ev. 2 - ANEXO427, fl. 79).

O réu TRIPODE também prestou serviço no Posto de Santa Terezinha
de Itaipu no dia 08/12/2003, com previsão de saída do turno às 08h00min do
dia 09/12/2003. Ocorre que, no início da manhã do dia 09/12/2003, foi
deflagrada a Operação Trânsito Livre.

A filmagem do dia da deflagração da Operação Trânsito Livre
encontra-se anexada no evento 1065 (VÍDEO8-VÍDEO12).

Conforme declarado pela testemunha de acusação DANIEL SEGÓVIA
(e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA2 - pertencente ao Comando de Operações
Táticas da Delegacia da Polícia Federal em Brasília), que participou do
cumprimento do(s) mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, foram encontrados valores em
espécie (dinheiro) e papéis no lixo com anotações de numeração de
placas de veículos (muito mencionadas em diálogos interceptados de
"batedores"/intermediadores/guias):

(...) J: Hã-hã. O senhor apresentou, apresentou um memorando que consta as
folhas 603, 604 do IPL onde o senhor relata uma circunstância envolvendo um

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 38



dinheiro que foi encontrado no Posto. Eu gostaria que o senhor explicasse o que
ó que ocorreu. Um dinheiro que estaria numa gaveta. O senhor recorda disso? R:
Sim, recordo. (...) Ao entrar no Posto de Santa Terezinha tem a sala de entrada, ali,
principal que é um balcão que fica virado para a rodovia, o... quem estava ali na frente
acordado, (...) foi acordar os outros policiais. Quando a gente estava entrando lá para
dentro do Posto que ai tem a sala do alojamento que é no fundo do Posto da Polícia
Rodoviária (...) eu vi que o Policial Rodoviário Federal que estava ao meu lado e foi acordar
os outros, ele saiu, assim, deixou a frente, como a gente estava com o mandado de prisão
e não sabe o que é que pode acontecer, lógico que o meu extinto policial foi segui-lo para
ver o que é que ele ia fazer. Quando eu vi, ele estava abrindo a gaveta e pegou uma
coisa de dentro da gaveta e colocou no bolso do paletó (...) eu já sabia que ele tinha
alguma coisa no bolso do paletó, aí acordamos os outros policiais, colocamos todos ali na
frente, aí eu peguei os mandados de prisão e li, falei qual era o objetivo da missão. (...) e
ao identificar cada um dos três, dei voz de prisão aos três, e cada um no momento que foi
dado voz de prisão foi revistado. E em questão esse Policial Rodoviário Federal como eu já
sabia que ele tinha colocado alguma coisa no bolso eu não sabia o que era até então, pedi
que ele tirasse o casaco, quando ele tirou o casaco eu falei da circunstância do fato para
as outras pessoas que estavam presentes, abrimos o casaco e vimos que havia dinheiro
no bolso dele e estava enrolado numa liga e depois eu fui contar esse dinheiro, depois, ao
final. J: O senhor recorda o valor aproximado, não precisa ser o valor exato?  R:
Era uns dois mil reais, um pouco mais. (...) J: Tá. Só para confirmar, foi apreendido
dentro de um veículo Astra (...) um valor que consta aqui no auto na folha 298
do apenso, de 2.960. O senhor disse que não perquiriu, mas só para confirmar,
o senhor ouviu ele dizendo, falando a respeito da origem desse dinheiro? R: Na
hora que a gente, acho que estava já voltando dentro do... da Van que a gente estava
levando os presos já lá pra Policia Federal, ouvi conversa entre eles parece que ele falou
que teria sido da venda de um veículo, alguma coisa parecida. J: O senhor ouviu essa
menção? R: Dentro do veículo quando já estávamos voltando já para a Polícia Federal.
(...) J: Está certo. Foi encontrado no Posto algum, anotações com números de
quatro algarismos que poderia ser número de placas? R: Sim, foram encontrados, a
gente procurou até da lixeira, a gente procurou em todas a gavetas, tudo que era
identificado como sendo a possível placa de qualquer veiculo, ou qualquer coisa relativa a
empresa de ônibus, cartões, tudo que a gente conseguiu obter que era mais ou menos
relativo a isso a gente apreendeu. (...) R: É pela disposição dos números e normalmente
eram quatro números, alguns não tinham três letras, mas como eram normalmente
números e como a gente estava em busca de provas que fossem levar à placas de veículo,
qualquer quatro números era importante pra investigação, ou três letras e quatro números
se tivesse anotado num papel ou qualquer cartão que tivesse de empresa de ônibus, de
empresa de turismo, qualquer cartão que evidenciasse esse tipo de ligação, foi pedido a
nós que nós arrecadássemos e procurássemos inclusive dentro da lixeira onde a gente
acabou encontrando alguma coisa (...) J: Não tinha como, como, dava para
identificar que eram quatro números, que não eram, de repente quatro, mais
quatro do lado que pudessem ser oito, que pudessem não ser número de placa?
R: Não, não. Na realidade, lógico que se fosse uma seqüência numérica eu acho que eu
nem apreenderia tal papel, porque a gente buscava na realidade um número que fosse
identificado como se fosse uma placa de veículo. Então naqueles papéis, naquela, até
naqueles papéis que foram achados no lixo eram quatro número, poderia ser uma placa
de um veículo, tanto que a gente não tinha placas de veículos a procurar, nós não
tínhamos nada que fosse muito concreto a busca. A gente buscava um número que se
fosse em papéis anotados, que fosse parecido com a placa de um veículo, e foram esses
os papéis que a gente achava, eu pelo menos acreditei que poderiam ser placas de
veículos. (...) J: (...) Eram quatro números ou quatro algarismos?  R: Eram quatro
algarismos (...) (grifei)

Como visto, foram apreendidos valores em espécie (dinheiro) em
poder de alguns policiais rodoviários federais na ocasião do cumprimento dos
mandados de prisão/busca e apreensão (e.02, ANEXO456, p.23-24), sendo que,
na posse do réu, foram encontrados R$ 14.732,78 (quatorze mil, setecentos e
trinta e dois reais e setenta e oito centavos), que, segundo ele, era produto da
alienação de um veículo. Na tentativa de fazer prova de sua alegação, arrolou
as testemunhas Géssi Terezinha de Lima e Adilson Luiz da Silva, que
confirmaram a realização da mencionada transação (e.1052, TERMOAUD1,
VÍDEO2 e VÍDEO5).

Nenhum contrato de compra e venda de veículo ou comprovante de
pagamento foi anexado aos autos pelo réu.
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Em seu interrogatório, o réu relatou ter vendido o veículo por R$
13.000,00 (treze mil reais), tendo recebido em um primeiro momento R$
9.000,00, que deixou no bolso da jaqueta em casa, e, depois, mais R$ 4.000,00
(quatro mil reais), recebido durante o serviço por volta das 16h ou 17h do dia
08/12/2003 (e.510, AUTO_QUALIFIC17, P.124).

Portanto, mesmo que o valor apreendido na posse do réu não tenha
relação com o esquema criminoso relatado nos autos, o fato é que, diante de
todo o contexto fático apresentado nestes autos, restou comprovado o
envolvimento do réu com batedores/intermediadores, como DERIVALDO,
ANTÔNIO CARLOS e SÍLVIO no esquema em questão.

Além do mais, ainda que fosse considerada a alegação do réu, parte
do valor apreendido ainda restaria sem comprovação de sua origem (R$
1.732,78).

A decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.012615/2007-73  corrobora no tocante ao envolvimento do réu no
esquema criminoso relatado nos autos (e.489, RELT32-33).

Repiso que a "Operação Sucuri" foi deflagrada meses antes da
"Operação Trânsito Livre", o que contribuiu para alertar os policiais envolvidos a
não deixarem rastro do ilícito, tanto que deixaram de falar ao telefone com os
"batedores"/guias, proibiram a menção de seus nomes nas conversas
telefônicas realizadas entre os particulares (batedores/auxiliares, guias,
motoristas e passageiros) e evitaram depositar os valores  provenientes de
ilícito em suas contas-correntes.

Ainda observa-se que houve muito vazamento de informações no
âmbito da Polícia Rodoviária Federal a respeito de operações surpresa, o que
permite concluir que os PRF's envolvidos já estavam sendo alertados para
tomarem cautela, inclusive com relação ao destino do dinheiro proveniente da
propina/"acertos" (ocultação).

TRIPODE, inclusive, era um dos PRF's que repassava
informações sobre operações surpresas realizadas na rodovia a terceiro
(Derivaldo x Suely, 03/9/2003, às 12h48min).

Assim, embora reste evidente que o ilícito praticado gerou
enriquecimento ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar
os valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do
dano causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em
sigilo a fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração
da operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos
agentes públicos sem origem declarada/comprovada e poucas mercadorias
foram apreendidas, considerando a grandiosidade do esquema apresentado,
que perdurou por anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
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órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF TRIPODE, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 35 (trinta e cinco) vezes a
remuneração auferida à época da deflagração da operação (dezembro de
2003), descontando-se os valores relativos a imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a prática de ilícitos. Importante destacar que o PRF
TRIPODE, na condição de encarregado de equipe, tinha que manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, servindo de
exemplo para os demais integrantes da equipe. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu e a função que ele exercia
(encarregado de equipe).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu EDSON
TRIPODE pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:
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a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 35 (trinta e cinco) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se os valores relativos a imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.9 EIDENI PAULO PEDRALLI (PRF PEDRALLI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Eideni Paulo Pedralli encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Eideni Paulo Pedralli a
prática dos seguintes fatos:

PRF PEDRALLI (Apelido "Pedra" e telefone 45-9972-4430)
- NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR "PALETA" ARRECADOU O DINHEIRO DO ACERTO DOS
ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3703, DA GRÉCIA TUR, PLACAS KRA-1345, PLACAS AIC-8779, DA
COLOR TUR, E PLACAS BYE-8074. NO POSTO PARADÃO, SENDO OBJETO DE FILMAGEM
PELA POLÍCIA FEDERAL. A FIM DE QUE NÃO FOSSEM FISCALIZADOS NO POSTO DE SANTA
TEREZINHA E CÉU AZUL NESTE DIA E HORÁRIO ESTAVAM DE PLANTÃO PRF'S GASPARINI,
MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS (SANTA TEREZINHA). E DUCHESQUI, PASQUALINI,
PEDRALLI E ROBSON (EM CÉU AZUL), SOB A SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO.
- O BATEDOR DERIVALDO APÓS CONVERSAR COM O PRF PEDRALLI, EM PLANTÃO, DIZ QUE
O ACERTO É DE R$ 150,00 POR ÔNIBUS. POSTERIORMENTE, O BATEDOR DERIVALDO E
"BOI" DIZEM QUE TUDO ESTA TRANQUILO, POIS O PRF "PEDRA" ESTÁ ALI NO POSTO DE
SANTA TEREZINHA.
- O BATEDOR "BOI' DIZ A UMA GUIA DE TURISMO NÃO IDENTIFICADA QUE ESTÁ COM OS
"MENINOS" (PRF). ENTÃO, PERGUNTA PARA "BOI" COMO ESTÁ O MOVIMENTO E ESTE DIZ
PARA ACELERAR E SUBIR. "BOI" DIZ QUE ESTÃO OS PRF'S PEDRALI E PEDRO, QUE SÃO
GENTE BOA, QUE PODE FICAR TRANQUILA (FL 213 DA DENÚNCIA).

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES352), requerendo produção de prova testemunhal. Posteriormente,
requereu a desistência da oitiva das testemunhas Alcides José Pedralli e Geraldo
Rafael (e.1358 e 1462) e juntou prova emprestada (Iramar de Sales Figueiredo -
e.1918 e Terezinha Jeni Dallabona - e.2092). Encerrada a fase de instrução
(e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2429), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC35).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.58), a comissão concluiu pela responsabilização de Eideni
Paulo Pedralli (RELT29, p.5-12).

Foi prestada informações técnicas (Laudo Financeiro nº 059/2009 -
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NUTEC/DPF/FIG/PR - e.02, PET186) da análise comparativa entre os valores
declarados pelo réu a título de imposto de renda pessoa física e os valores
movimentados em sua(s) corrente(s) no(s) ano(s) de 2002 a 2004, bem como
de sua esposa (Jocelei Trevisan Pedralli) e seus genitores (Noemia Pedralli e
Arnaldo Pedralli). Todavia, a documentação apresentada não foi suficiente para
apresentação do parecer final.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000140-6), perante o
juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu (e.899,
INF7).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF PEDRALLI estava de férias no
mês de julho de 2003 e de serviço no Posto de (e.02, ANEXO473, p.67-80):

a) Santa Terezinha de Itaipu, no mês de agosto de 2003, na função de auxiliar.
b) Céu Azul :
- no mês de junho de 2003, na função de motorista (p.67);
- no mês de setembro de 2003, na função de auxiliar (p.74);
- no mês de outubro de 2003, na função de auxiliar (p.80)
- no mês de novembro de 2003, na função de auxiliar (p.77);
c) Ponte Internacional da Amizade, no mês de dezembro de 2003, na função de auxiliar
(p.79).

Nos dias 21, 25 e 29 de agosto de 2003, o PRF PEDRALLI estava no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu, juntamente com os PRF's Tozzi, Douglas e
Celso:

Dia 21/8/2003:

DERIVALDO X MNI (...) 21/8/2003  13:27:30 (...) MNI avisa que arrumou um cliente para
Derivaldo, o nome dele é Salomão, está no Itaipu e MNI informou que é para Derivaldo
acertar o mosquiteiro e o do próprio Derivaldo e ele deve pedir para pagar menos porque
está com 12 passageiros somente. Derivaldo avisa  que lá no mosqueteiro não tem
como pagar menos porque lá é 200, mas ele pode pegar 100 ou 50 para ele,
mas se ele perguntar é para avisar que é 300 no total. Combinado então para a
tarde. (e.422, ANEXO3, p.136)
DERIVALDO X HNI (...) 21/8/2003 15:11:54 (...) HNI (outro batedor) liga para Derivaldo
para avisar que está subindo, porém Derivaldo está conversando com um PRF e deixa o
telefone aberto, possibilitando HNI (outro batedor) escutar o teor da conversa que
posteriormente é relatada pelo próprio Derivaldo: "PRF pergunta - Eh aí, mudou o
esquema hoje?; Derivaldo não entende: - Como assim?; PRF fala que tem o
esquema do sábado e da quarta , só que hoje é quinta (falam a respeito do valor
do acerto); Derivaldo diz: - Normal; PRF então pergunta: - O meu normal ou o
seu normal?; Derivaldo diz: - O nosso. Por que, tem alguma coisa errada?; e PRF
diz que para ele está tudo errado, que ele está trabalhando de graça ; Derivaldo
pergunta se PRF quer que eles (batedores) cobrem 200 ou 300 e que assim
estariam trabalhando de graça para os PRFs; PRF manda Derivaldo se fuder e
diz que sabe como ele está ganhando dinheiro, que está ficando rico ; Derivaldo
diz que de trabalhar; PRF concorda, mas diz que discorda da proporção da
divisão; Derivaldo diz que ganha em um dia, 200 e que nestes 200 tem a
responsabilidade de passar ele (o ônibus) aqui (posto da PRF) e o que sobrar é
lucro, (Neste instante passa um carro e ambos, policial e Derivaldo, afirmam que este é
cabrito - gíria popular para designar um carro roubado - e policial sai atrás, porém antes é
possível escutar Derivaldo perguntando se pode vir tranquilo e PRF diz que pode vir
tranquilo. Então Derivaldo volta a falar com HNI (outro batedor) que diz que ouviu tudo,
Derivaldo diz que passou uma cabritona aqui e ele fugiu, uma S10 igual a dele (de
Derivaldo), roubada, passou no pau, Derivaldo pergunta se HNI viu o papo dele e pergunta
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se HNI sabe quem era, HNI diz que é o carniça, Derivaldo diz que é o Pedra (Pedralli -
PRF de plantão) e fala para HNI não abrir mão, que é 150 (cento e cinquenta
reais) o valor do acerto. E que eles (PRFs) ficam chorando dizendo que eles (batedores)
estão ficando rico, HNI diz que vai mandar os dele subir agora (os ônibus) e Derivaldo diz
que pode mandar que ele garante. (Evento 422 - ANEXO3, p. 161)
DERIVALDO X BATEDOR (...) 21/8/2003 15:30:43 (...) Falam que hoje só tem pessoal
deles (PRFs que participam do esquema), citam inclusive uma "fortona, machão", PRF do
sexo feminino com trejeitos masculinos que escalada para trabalhar em Céu Azul e que
hoje estaria no posto de Santa Terezinha trabalhando no lugar de alguém, dizem que cia é
muito "querida, gente ótima" - (provavelmente tralava-se da PRF Joyce, pois como era a
única mulher integrante da equipe neste dia). (e.422, ANEXO3, p.136-137).
DERIVALDO X HNI   (outro batedor) (...) 21/8/2003 19:14:23 (...)   Derivaldo pergunta pelo
"guampa" (Boi), HNI diz que está com Boi na casinha (posto da PRF) e Derivaldo pede
para avisar aí (aos PRFs) que o primeiro do papel de Derivaldo (lista do acerto) pulou q
que o ônibus foi liberado agora (da Receita) e que é para eles (PRFs) olharem quando
passar por lá que é para depois não ficar falando bosta. Derivaldo diz que já está
chegando lá (posto da PRF). (e.422, ANEXO3, p.137)
Derivaldo x Cintia (...) 21/8/2003 22:44 (...) Derivaldo  comenta   sobre  a   zebra  que 
aconteceu  com o Salomão  e   a   Bote,   por   volta   das   6   horas, cairam(a policia   
pegou)     em    frente    ao    tamborim    em Santa Terezinha .       Cíntia pergunta
se eles não fizeram acordo (acerto   com   a   PRF)    e   Derivaldo   diz   que   sim
(estava acertado) ,   mas   quem pegou   foi   a      SI,   um   serviço de inteligência da
polícia federal com denúncia de drogas. Salomão   ligou   lá   de  Nova   Aurora   para   o  
Derivaldo e contou  que  eles (Policia  federal)  estavam com uma D20 velha com um
monte de latão de óleo em cima aberta, com dois  "pelegos"  dentro e  seguiram ele 
desde  o hotel, mas ele não se deu conta que era da policia   e seguiram ele   e   quando 
chegaram em  Santa  Terezinha   pegaram ele (...) (e.422, ANEXO3, p.138)

Dia 25/8/2003:

BOI x CID (funcionário) (...) 25/8/2003 13:52:57 (...) Boi pergunta se Cid pegou tudo
certinho ($) e os números (das placas) do pessoal. Cid diz que faltaram os números do
Toninho. (Evento 422 - ANEXO3, p. 145)
@*DERIVALDO X DARIO (...) 25/8/2003 18:24:56  (...) Derivaldo diz que que só tem
pessoal conhecido ali na frente (PRF's) e diz que são todos "gente boa". (Evento
422 - ANEXO3, p. 145)

Dia 29/8/2003:

Start Date: 29/08/2003 11:13:55 (...) Comment: BOI X CID - Boi dá instruções de como
trabalhar, inclusive citando que o pagamento dos "meninos" é feito depois, que primeiro é
só levar os números. (Evento 422 - ANEXO9, p. 88)
BOI X CID (...) 29/8/2003  11:16:25   (...) Cid fala para Boi que lá para uma hora ou uma e
meia estará pronto (referindo-se a um ônibus), Boi pergunta se Cid pegou a placa dele
direitinho, Cid diz que é a 3328, Boi fala para Cid ir lá dar a placa para os meninos (acertar
na PRF) e na hora que estiver pronto é tchau e abraço. Cid pergunta se lá o Boi paga
depois, Boi fala para ele dar os números que depois ele acerta. (Evento 422 - ANEXO9, p.
86)
Start Date: 29/08/2003 12:40:56 (...) Comment: BOI X CID - BOI pergunta como está e
CID diz que está sossegado, que está subindo um atrás do outro. (Evento 422 -
ANEXO9, p. 88)
BOI X CID (...) 29/8/2003     13:32:21   (...) Cid avisa para entrar na balança porque o
metralha está socando o povo e Boi manda ele ir lá e dizer que está na lista, ué! (Evento
422 - ANEXO9, p. 85)

BOI X CID (...) 29/8/2003    13:41:23  (...) Boi pergunta se falou com o menino e Cid avisa
que o veio largou ali o negócio e só porque não entraram na balança morderam em
mais 150. Boi avisa para acompanhar e cid diz que se pararem ele vai lá. (Evento 422 -
ANEXO9, p. 86)
DERIVALDO X CID (...) 29/8/2003  14:00:52  (...) Cid avisa que o Boi largou um e deixou o
número lá em cima e só porque o cara não passou no balança eles cobraram 1
perna e meia a mais(150), aquele "pedra" lá (PRF Pedralha) , Derivaldo diz que nao
paga não e é para mandar eles  se  "fuderem",   Cid diz que eles pararam o Latão e
cobraram e Derivaldo diz que vai ligar lá e mandar eles se "fuder". (Evento 422 -
ANEXO3, p. 180)
DERIVALDO X EMERSON (...) 29/8/2003 18:21:20 (...) Derivaldo avisa que está tudo
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tranquilo, que o "Pedra" (PRF Pedralha) está ali na primeira (primeiro posto de
fiscalização), Emerson demonstra preocupação e Derivaldo diz para deixar com ele.
(Evento 422 - ANEXO3, p. 180)

Outras conversas interceptadas nesses dias foram anexadas no
evento 422 (ANEXO3, P.140-141, 156; ANEXO4, p.8, 21, 26, 28).

Conforme exposto, o PRF PEDRALLI foi mencionado por Derivaldo em
três conversas (15h11min, 14h00min e 18h21min), por meio da utilização da
abreviação "Pedra". O teor da conversa correspondia justamente aos valores
praticados para "acerto" com os PRF's. Inclusive, no dia 29/8/2003, Derivaldo
ficou revoltado com uma cobrança de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
exigida a mais por PEDRALLI de ônibus que teria realizado "acerto prévio" (só
porque não passou na balança).

No mês de setembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30),
PEDRALLI foi escalado no Posto de Ceú Azul, juntamente com os PRF's
Castorino, Gasparini e Pedro (e.2, ANEXO473, p.74).

MNI X BOI (PEDRALI E PEDRO) (...) 15/9/2003 01:45:07   (...)
MNI pergunta onde está HNI e este responde que está com os "meninos" (PRF). MNI
pergunta para BOI como está o movimento e este diz para acelerar e subir. BOI diz que
estão PEDRALI e PEDRO, são gente boa, pode ficar tranquila.  (E. 2 - ANEXO 426, p.
20)

PEDRALLI também era pessoa conhecida do batedor Antônio Carlos
("Boi"), que se referiu a ele como "gente boa".

Quando da análise da responsabilização dos PRF's SILAS e MIQUELÃO
também ficou demonstrado que houve conluio entre batedores e PRF's para
passagem de ônibus de compristas sem fiscalização na escala do dia 14/09/03
(08h00min-08h00min).

No mês de novembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), o
réu foi escalado para trabalhar no Posto de Céu Azul, juntamente com o
supervisor ROGÉRIO, encarregado de equipe DUCHESQUI, motorista
PASQUALINI e auxiliar ROBSON (e.2, ANEXO473, p.77).

No dia 21/11/2003, por volta das 17h49min, o ônibus de placa BYF-
2237, da WILCLATUR, parou no Posto Paradão, na BR-277, em Foz do Iguaçu/PR,
e alguém desceu do carro e entregou dinheiro para "CID" (apelido de Sedeney
de Souza Coutinho). Posteriormente, esse ônibus foi abordado pela Polícia
Federal, após passar pelo Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, sob o
fundamento de estar transportando grande quantidade de mercadorias de
procedência estrangeira sem prova de importação regular e dez quilogramas de
maconha.

No dia 25/11/2003, por volta das 19h00min, no mesmo Posto
Paradão, a Polícia Federal filmou "PALETA" (apelido de Ivan Marques)
arrecadando valores de cinco ônibus de compristas (placas BYE-3703 da
GRÉCIA TUR, placas KRA-1345, AIC-8779, da COLOR TUR, o de placa BYE-8074 e
um não identificado). Todos os veículos pararam e repassaram dinheiro para
"PALETA". Após, por volta das 20h56min, parou o ônibus de placa BYD-7328, da
SAN JULIAN, e uma pessoa fez acerto com DERIVALDO, que escoltou o ônibus

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 45



pela BR 277 em um veículo Vectra, passando pelos postos da PRF.

De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.109-112; ANEXO479, p.01-05):

(...) No mesmo dia 21 de novembro de 2003, a partir das 17:00 horas (minuto 47:11 da
fita n° 02), no Posto Paradão aparecem SÍLVIO (que aparece levantando um camiseta
amarela) e provavelmente CID (camiseta vermelha), além de outros batedores ainda não
identificados. Às 17:11 h, ocorre uma reunião de batedores (organização criminosa), com
a presença de BOI, EMERSON, CID, um adolescente e outros ainda não identificados. Às
1721h, nota-se a parada do ônibus placas JJD 8685, e o contato com Cid (camiseta
vermelha) que gesticula autorizando o seu deslocamento. As 17:49h, o ônibus placas BYF
2237 - Empresa Wilclatur, para e entrega dinheiro para CID no posto Paradão. Observa-se
que, logo em seguida, este mesmo ônibus foi apreendido logo após o Posto de PRF
de Santa Terezinha do Itaipu, e levado por Policiais Federais para a Receita
Federal em Foz do Iguaçu onde foi encontrada no seu interior, além de
mercadoria de procedência estrangeira irregular, mais de 10 quilos de maconha ,
conforme conta no Auto de Prisão em Flagrante (...).
DERIVALDO X POLACO (BOLÃO) (...) 21/11/2003 20:44:48 (...) POLACO avisa que os pretos
desceram para casa deles (PF voltou para delegacia), e conta que tinha maconha no
ônibus, por isso que foi denunciado, e diz que conversou com os passageiros na
frente. (...)
DERIVALDO X PALETA (BOLÃO)  (...) 21/11/2003 18:26:42  (...) PALETA avisa que o kinder
ovo, pegou o Icla (ICLA TUR) do viado (Emerson), e fala onde está no momento, (na
verdade foi um viatura pálio da PF que pegou o ônibus). (...)
EMERSON X HNI (Bolão) (...) 21/11/2003 18:18:23  (...) Apreensão de maconha em ônibus
de turismo. DIÁLOGO Emerson avisa que pegaram o Bolão no pedágio. (...)
EMERSON X RICARDO (Bolão) (...) 21/11/2003 19:16:01 (...) Emerson avisa que foi
denunciado de novo e comenta sobre o Palio que pegou eles e avisa que foi para a
Receita. Emerson conta que também tinha mercadoria lá (dentro do ônibus) e vão ver
como fica mais tarde. (...)
EMERSON X BOLÃO (...) 22/11/2003 00:17:12 (...) Bolão avisa para abrir os olhos
porque apertaram ele para saber quem foi o batedor do ônibus.                          
                                                                                                            
(...)                                                                                                                             
 
No dia 25 de novembro de 2003, às 17:34 horas (hora 01:10 da fita 2), mais uma vez é
possível verificar uma reunião dos integrantes da organização criminosa no Posto Paradão,
próximo às bombas de combustível, mais precisamente EMERSON, CID e SÍLVIO
MACHADO, dentre outros, além de alguns adolescentes. Às 18:56 horas, ainda no Posto
Paradão, próximo à placa "24 horas" é possível visualizar BOI, PALETA e CID, gesticulando
e negociando a passagem dos ônibus previamente "acertados" para que passem sem a
devida fiscalização nos Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul. Especialmente
PALETA, às 19:04 horas (hora 01:12:07 da fita 2), faz contato com 05 ônibus, sendo um
não identificado, um da empresa GRÉCIA TUR, placas BYE 3703, um placas KRA 1345,
outro da empresa COLOR TUR placas AIC 8779 e o último placas BYE 8074 , que param
e repassam dinheiro para ; ele. Nota-se que, às 20:56 horas, no Posto Paradão, chega o
ônibus da Empresa San Julian, placas BYD 7328 e, após acertar com Derivaldo, sai e é
escoltado por ele, que utiliza seu veículo Vectra Azul marinho, através da BR 277:
(...) EMERSON X HNI (...) 25/11/2003 19:15:11(...) HNI avisa que passou a Policia
Rodoviária e Emerson diz para não falar o nome.
DERIVALDO X MANUEL (...) 25/11/2003 20:09:27 (...) Manuel avisa que vai no Paradão
conversar com ele e queria fazer um negócio sem parar na casa  e Derivaldo manda
entrar bem na bomba.
DERIVALDO manda vir embora. (...) 25/11/2003 20:14:38 (...) DERIVALDO fala que se
parar é para dizer que é dele, que tá na lista.
(...) DERIVALDO X PALETA Síderatur. (...) 25/11/2003 20:15:11 (...) DERIVALDO avisa que
"os pretos" (PF) engatou um ônibus, que ele acha que é dele e pede para PALETA
verificar se está escrito SIDERA (TUR), e ver o carro dos "Pretos" (viatura da PF),
que está levando.
(...) DERIVALDO X VERA (...) 25/11/2003 20:19:19 (...) Vera pergunta o que está
acontecendo e Derivaldo diz que ficou pasmado e nem sonhava que ela estava lá (Hotel
onde foi feita operação Receita e Policia Federal). Vera diz que roubaram o rádio
amador do carro e pede para Derivaldo arrumar um e Derivaldo diz que não tem.
Derivaldo avisa que todo o dia vão derrubar um hotel forte e pode ficar tranquilo e neste
hotel que eles não fazem operação no mesmo hotel sempre. Derivaldo pergunta se quer
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que acerte ali e Vera diz que sim e passa a Placa JJC 1860.
(...) DERIVALDO X GUGU sideratur (...) 25/11/2003 20:25:55 (...) DERIVALDO conta que a
FEDERAL pegou o NELCIONE, que tem uma denúncia de 100kg de maconha no carro,
DERIVALDO pede para GUGU ligar para o NELCíONE e falar para ele não citar o nome dele,
e depois retornar a ligação.
(...) DERIVALDO X MILTON  (...) 25/11/2003 20:33:48 (...) Derivaldo manda sair e pergunta
se conhece Nelcione do Síderatur lá do sul (explica detalhes do ônibus - 'quadradão,
"bonito"). Comenta que a federal pegou ele e diz que tem 100 KG de maconha.          
No dia 26 de novembro de 2003, fica visível a forma com que os ônibus são organizados
em comboio para que passem em frente aos postos de fiscalização, especialmente os
Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul, sem que sejam fiscalizados. (...)

Seguem outras conversas gravadas nos dias 21 e 25 de novembro de
2003:

DERIVALDO X SOMBRA                                                                                                  
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                            21/11/2003
17:17:43        21/11/2003 17:18:17 00:00:34                                                            Derivaldo
avisa já deixou o documento aqui (Posto PRF) e qualquer coisa você é meu, vem
embora e avisa que lá no céu é gente finíssima  é o bigode lá, da hora e Sombra
comenta, o Duchesqui e Derivaldo diz hiiiii, tem que falar o nome e avisa que qualquer
coisa fala que eu mandei o papel lá porque não pude ir lá . (e.422, ANEXO10, p.35)
D E R I V A L D O X H N I                                                                                                         
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/11/2003 19:42:25        21/11/2003 19:43:16 00:00:51                                                      
   Falam em código. DERIVALDO se gaba dizendo que  está jogando bola todo dia
(soltando ônibus), que ele não precisa se preocupar com "estas paradas" (que
não precisa se preocupar com as operações), HNI pergunta se vai dar para "jogar bola"
hoje, DERIVALDO diz que vai ter mais 4/5 uns pelas 22/23 , e durante o dia já foi uns
15, HNI fala beleza 22/23 vai ler jogo (provavelmente HNI quer sair neste horâno), e
pergunta se DERIVALDO marcou este número, DERIVALDO responde que com certeza.
(e.422, ANEXO10, p.05)
DERIVALDO X CAÇULA                                                                                           
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                             25/11/2003
19:45:07 25/11/200319:46:25 00:01:18 (...)                                                 Caçula diz
que teve um problema no mosquiteiro (posto da PRF em Santa Terezinha) , diz
que os caras (PRFs) não conseguiram achar seu ônibus na lista  e foram atrás dele,
diz que pararam ele e disseram que se não conseguirem falar com Derivaldo, ele
(Caçula), vai ficar em Céu Azul (será parado pelos PRFs daquele posto de fiscalização).
Derivaldo pergunta se Caçula está na lista e este diz que sim, Derivaldo diz que vai lá no
mosquiteiro resolver a situação Caçula diz que passou o pedágio. Derivaldo pede p/ ele
ligar de Medianeira, pois ele está indo no Mosquiteiro agora. Caçula pede p/ Derivaldo ir
lá, que os caras (PRFs) acreditaram na sua palavra (palavra de Caçula), mas que se eles
não conseguirem entrar em contato com Derivaldo, ele vai ficar em Céu Azul. Derivaldo
diz que vai lá agora e que é pra Caçula seguir despreocupado. Caçula passa a placa
6845, Derivaldo diz que a placa está ali, que não marcou errado, que uma cópia está com
ele e a outra com eles (PRFs), 6845, que está na mão dele e que está indo lá agora.
(e.422, ANEXO10, p.35)
CAÇULA X DERIVALDO                                                                                                         
25/11/2003 20:05:07         25/11/2003 20 06:55       00:01:48                                   
DERIVALDO diz que foi lá, e o GASPARINI, magrão narizudo mandou pedir desculpa,
porque a lista tinha ficado com o outro chefe do Posto, ele (GASPARINI), falou que foi atrás
de você. CAÇULA diz que sim, que parou quase no pedágio. DERIVALDO diz que
GASPARINI falou pra ficar tranquilo, que está sossegado e que sábado eles estarão ali e
que pra falar com ele (CAÇULA). DERIVALDO diz que mostrou o 6845 e ele falou que
ameaçou so pra fazer pressão. CAÇULA diz que na viagem passada aconteceu a
mesma coisa no MOSQUITEIRO, que não conseguiam achar a placa de jeito nenhum.
DERIVALDO diz que eram muitos carros, tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá .
(e.422, ANEXO10, p.38)
DERIVALDO X ZÉ                                                                                                                   
DATA/HORA ÍNICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/11/2003 20:43:04        25/11/2003 20:49:37 00:01:33  (...)                                     
Derivaldo pede quem ficou para ir e pede para Carlinho ligar e Zé diz que acabou de sair.
"Derivaldo comenta ao fundo que pegaram o dele o Sideratur" (ônibus pego pela PF e
levado para a Receita Federal para ser fiscalizado). Derivaldo manda todo mundo sair o
quanto mais rápido melhor. (e.422, ANEXO10, p.06)
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Das conversas acima, resta claro que o esquema criminoso estava 
em funcionamento nos dias 21 e 25 de novembro de 2003.

No dia 21/11/2003, às 17h17min, DERIVALDO mencionou ter levado
a lista com a placa dos ônibus até o Posto de  Santa Terezinha de Itaipu e que
no Posto de Céu Azul estava tranquilo ("no céu é gente finíssima"). No curso da
conversa acabaram mencionando o PRF DUCHESQUI, encarregado da equipe
de Céu Azul (e.422, ANEXO10, p.35), onde o réu estav de serviço.

No dia 25/11/2003, às 19h45min, "Caçula" relatou um problema
com a equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu ("mosquiteiro"), pois teve o
seu ônibus retido por PRF's do referido posto até comprovação do acerto prévio,
pois a placa do ônibus não estava na lista repassada a eles por Derivaldo. Às
20h05min, resolvido o problema, Derivaldo esclareceu a "Caçula" que o pessoal
do mosquiteiro (Posto PRF STI) provavelmente se atrapalhou com as placas,
pois estavam controlando uma lista com 29 (vinte e nove) ônibus.

Ainda, verifica-se que a retenção do ônibus de "Caçula" ocorreu fora
do Posto de Santa Terezinha de Itaipu , pois, conforme se extrai da conversa, o
ônibus foi parado próximo do pedágio (de São Miguel do Iguaçu), tanto que, na
abordagem, foi mencionado pelo PRF que o ônibus ficaria retido no Posto de
Céu Azul, caso não restasse comprovado o "acerto prévio" (e.422, ANEXO10,
p.35), o que demonstra a participação da equipe do Posto de Céu azul no
esquema.

No dia 25/11/2003, Derivaldo afirmou que só ele tinha repassado
uma lista com 29 (vinte e nove) ônibus "acertados", número expressivo
considerando que para cada ônibus havia o repasse de, no mínimo, R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) para os PRF's envolvidos:

CAÇULA X DERIVALDO (...) 25/11/2003 20:05:07 (...) DERIVALDO diz que eram muitos
carros, tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá. (e.422, ANEXO10, p.38)

Não houve menção expressa ao nome do réu nos dias 21 e 25 de
novembro de 2003, mas ficou demonstrado que os "acertos" também
envolveram os PRFs do Posto de Céu Azul, reforçando a participação do PRF
PEDRALLI, pois comprovado o seu envolvimento desde agosto de 2003 (e.422,
ANEXO3, p. 161).

Além do mais, sendo a equipe dos postos da PRF composta por
quatro integrantes, entendo que três PRF's poderiam ter contido a atitude de
um. Ocorre que toda a equipe participou ativa ou passivamente na prática do
ilícito, tanto que não houve denúncia por parte de qualquer dos policiais, uma
vez que a operação foi desencadeada por denúncia de guias de turismo e
passageiros.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão,
foi localizado o valor de R$ 7.467,70 em espécie na posse do réu (e.02,
ANEXO456, p.23-24) cuja origem não restou comprovada.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.011914/2011-77 (e.489, RELT28 e RELT29, p.58)  corrobora no
tocante ao envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.
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Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Concluo, portanto, que o PRF PEDRALLI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 15 (quinze) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se os valores a título de imposto de renda e
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contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função,
combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de
trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu EIDENI
PAULO PEDRALLI pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 15 (quinze) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se os valores relativos a imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.10 ENIVALDO DA SILVA BENATTI (PRF BENATTI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Enivaldo da Silva Benatti encontrava-se lotado na citada Delegacia desde
julho de 1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Enivaldo da Silva Benatti
a prática dos seguintes fatos:

PRF BENATTI (Sem apelido e telefone 45 9974-1555)
- E SUPERVISOR DA EQUIPE DE PLANTÃO, SENDO UMA IMPORTANTE PEÇA PARA O
SUCESSO DA EMPREITADA, UMA VEZ QUE O BATEDOR "PALETA" MENCIONOU QUE O PRF
BENATTI TIROU DA EQUIPE UM PRF QUE NÃO PARTICIPAVA DO ESQUEMA DE
ACERTO/PROPINA, INSTALADO NA BR-277, PARA TRABALHAR EM OUTRO POSTO, COMO
SE VÊ NO RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO N.
0 7 / 0 3 .                                                                                                    - O PRF BENATTI
MANDA O PRF DENUZZI PEGAR UM PAPEL E ANOTAR. DENUZZI RESPONDE QUE
BENATTI PODE FALAR. BENATTI DIZ AS SEGUINTES SEQUÊNCIAS DE NÚMEROS:
6630, 6432, 6791 (PLACAS DE ÔNIBUS). NESTE PONTO BENATTI FALA QUE NÃO
DEMORA, 2479, 6722. DENUZZI DIZ BELEZA... BENATTI FALA "POR TUA CONTA E
RISCO" DENUZZI PERGUNTA SE DEMORA. BENATTI DIZ QUE MAIS OU MENOS,
QUE NÃO VAI DEMORAR MUITO NÃO. DENUZZI PERGUNTA SE JÁ ACABOU O
NEGÓCIO E BENATTI FALA QUE NÃO. IRÁ ATÉ UMAS TRÊS E MEIA, QUATRO HORAS
DENUZZI PERGUNTA SE É CARECA (REFERINDO-SE AO BATEDOR MILTON LOPES
VAZ) OU NÃO. BENATTI RESPONDE QUE SIM. APÓS, LIGA NOVAMENTE PARA SE
CERTIFICAR SE O COMBOIO ESTAVA VINDO, OBTENDO COMO RESPOSTA QUE ESTÁ
UMA CHUVA DANADA (FL. 67 - DENÚNCIA). RESSALTA-SE QUE O BATEDOR CARECA
PERGUNTA QUAL O NÚMERO DA PLACA DO GUIA KAKÁ E O OLHEIRO/BATEDOR "PALETA"
DIZ QUE É 2479. ASSIM, VERIFICA-SE QUE O PRF BENATTI MANDA O PRF DENUZZI PEGAR
UM PAPEL E ANOTAR EXATAMENTE A PLACA REPASSADA POR "PALETA" . ALÉM DISSO, HÁ
OUTROS NÚMEROS: 6630, 6432, 6791. NESTE PONTO BENATTI FALA QUE NÃO DEMORA,
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2479, 6722. (DIÁLOGO NA FL. 396 DA DENÚNCIA).                   - DA ANÁLISE DOS
DIÁLOGOS, PERCEBE-SE QUE O PRF BENATTI SEMPRE SE UTILIZOU DE CÓDIGOS PARA AS
SUAS CONVERSAS, TAIS COMO: MULTAS, PREPARAR O ESQUEMA, POR ENQUANTO ESTÁ
DEVAGAR E QUE ERA NECESSÁRIO SEGURAR
AÍ.                                                                                                  - CONFORME DESCRITO
NA DENÚNCIA;"(...) O VEÍCULO BESTA AZUL, PLACAS ALO 1890, PERTENCENTE A
DERIVALOO (SEGUNDO INFORMAÇÃO DE FL. 1018, BEM COMO NA INFORMAÇÃO DE FL.
FLS. 688-689 DO IPL), ESTÁ PARADO NO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM
SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU.                                                                                                                                      
- CONFORME SE VERIFICA DA LIGAÇÃO RESUMIDA À FL. 1020 DOS AUTOS, DERIVALDO
AFIRMOU AO TELEFONE QUE IRIA CHEGAR NO MOSQUETEIRO (MODO COMO CHAMAM O
POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL). A FILMAGEM EM COMENTO, POR SUA VEZ,
SEGUNDO INFORMAÇÃO DE FL. 1018 DOS AUTOS, SE DEU MINUTOS APÓS A ACIMA
REFERIDA, COM A FILMAGEM CULO PERTENCENTE A DERIVALDO.
- ASSISTINDO À FILMAGEM, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O PRF BELLON (IDENTIFICADO
PELA INFORMAÇÃO DE FL. 1018) RECEBE UM OBJETO DO MOTORISTA DO VEICULO BESTA,
NA PRESENÇA DOS PRFS DOLINSKI E BENATTI (TAMBÉM IDENTIFICADOS NA INFORMAÇÃO
DE FL. 1018), OS QUAIS ESTAVAM ISENTADOS PRÓXIMO AO LOCAL. É POSSÍVEL VERIFICAR,
AINDA, QUE AO SE DISTANCIAR DO VEÍCULO O PRF BELLON ENTREGA PARTE DO OBJETO
RECEBIDO AO PRF DOLINSKI, IGUALMENTE NA PRESENÇA DE BENATTI. (...) EM SEGUIDA, É
POSSÍVEL VISLUMBRAR O PRF BELLON FAZENDO GESTOS SIMILARES AO DA CONTAGEM DE
DINHEIRO, GUARDANDO OS OBJETOS CONTADOS NO BOLSO DA CALÇA E RASGANDO
OUTROS OBJETOS SEMELHANTES A PAPÉIS. TUDO ISSO, NA PRESENÇA DO PRF BENATTI.
- A PRF JOYCE AVISA AO PRF BENATTI QUE COLOCOU A TV COM O VOLUME ALTO, PARA
FINS DE EVITAR ALGUM SISTEMA ACOPLADO, QUANDO DA CONVERSA NO TELEFONE.
INFORMA, AINDA, QUE NÃO SABE SE HÁ OU NÃO OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL,
QUESTIONANDO ACERCA DE SE TRATAR DE TURMA NOVA.

O réu apresentou defesa prévia e contestação (e.02, CONTES391).
Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.1358, 1462, 1621,
2046 e 2122). Juntou prova emprestada no evento 2092 e desistiu da oitiva de
Marcos Pierre Vespermann Carvalho (e.1894 e 1913). Encerrada a fase de
instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2439, ALEGAÇÕES1),
defendendo a improcedência da ação, diante da inexistência de conduta
ímproba. O interrogatório encontra-se anexado no evento 510
(AUTO_QUALIFIC19).

No Processo Administrativo nº 00190.020373/2008-72 (e.489,
RELT34-35), a comissão concluiu pela inocência de Enivaldo da Silva Benatti.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000138-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada extinta a punibilidade em relação ao fato
de 23/10/2003 e, quanto aos demais, declarada nula a denúncia (art.564, IV,
CPP).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF BENATTI estava (e.02,
ANEXO473):

a) de férias no mês de julho de 2003 (p.70)
b) de serviço na função de supervisor dos postos no meses de:
- junho de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30 - p.67)
- agosto de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29 - p.72)
- setembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28 - p.74)
- novembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27 - p.77)
- dezembro de 2003 (dias 1, 5, 9 - p.79)
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Como se vê, no período de julho a dezembro de 2003, o PRF BENATTI
atuou como supervisor das equipes dos Postos da PRF na rodovia da BR 277
entre a Ponte da Amizade e Céu Azul e foi citado em algumas interceptações
telefônicas, conforme se verá a seguir.

Dia 13/09/2003:

DENUZZI X SANDRO (VANAT E BENATTI) (...) 13/9/2003 00:58:57 (...) Sandro diz que é o
negócio do insulfilme e que o cara ligou novamente para ele. Denuzzi pergunta se ele
não quer tirar nem o insulfilme. Sandro diz que "ele" tem um uísque lá e pergunta se
Denuzzi quer. Denuzzi, rindo, diz que é o Vanat que está fazendo. HNI pergunta se é o
Vanat ou o Benatti que está trabalhando. Denuzzi diz que está ele o Benatti e o
Vanat. Sandro diz que com o Vanat não tem conversa. Denuzzi diz que irá falar com ele
(Vanat). Sandro pede para dizer que é do Denuzzi e não falar que é dele. Denuzzi reforça
que irá falar com Vanat. Sandro diz que eles (PRF's) irão tomar cerveja porque "ele vai dar,
viu!". Denuzzi concorda e Sandro diz que irá falar para ele dar umas três caixinhas
"pra vocês, ai". Denuzzi concorda dizendo "beleza", agradece e se despede. (Evento 2 -
ANEXO425, p. 39).
EMERSON X MNI (BELON) (...) 13/9/2003 03:05:54  (...)  Emerson pergunta onde MNI
está e ela diz que está no pedágio. Emerson pergunta se MNI já sabe (o que fazer) quando
chegar em Céu. MNI pergunta quem esta lá (no posto da PRF). Emerson diz é o Belon
(PRF) e aquele pessoal loirinho que ele já havia falado. MNI pergunta o que é
para falar e Emerson diz que é para dizer que o numero dela já está lá . Emerson
diz que não vai nem parar porque ele já deixou o número (da placa) dela lá. MNI
diz que quando passar lá ligará para Emerson e o mesmo recomenda cuidado em São
Paulo para MNI. (e.422, ANEXO9, p.37).

Na madrugada do dia 13/9/2003, houve referência aos PRF's
BENATTI, DENUZZI e VANAT em conversa de Derivaldo com Sandro e ao PRF
BELLON em conversa do batedor Emerson, sendo que os referidos PRF's
estavam escalados no Posto de Céu Azul, com exceção do supervisor (Benatti),
que, em razão da função, poderia permecer em um dos postos (PIA, STI e Céu
Azul) ou se deslocar entre eles. 

Da conversa acima mencionada, observa-se que, no dia 13/09/2003,
um ônibus de SANDRO foi abordado pela equipe da PRF de Céu Azul que não
estava querendo liberá-lo. Por isso, SANDRO, que não estava no local, ligou
para o PRF DENUZZI na tentativa de negociar a liberação. Na conversa, o
referido PRF confirmou a presença no referido posto do PRF BENATTI e PRF
VANAT, deixando claro que quem estava criando embaraços era o PRF VANAT.
DENUZZI garantiu que iria conversar com VANAT. Então, SANDRO informou que
daria "três caixinhas de cerveja" para a equipe em virtude da liberação do
veículo (e.2, ANEXO425, p. 39).

No dia 16/9/2003, a mesma equipe manteve controle dos ônibus
acertados que passaram pela rodovia na região do Posto de Céu Azul, conforme
se extrai da conversa entre BELLON e VANAT (12h44min - "os três passarinhos
primeiros saíram da gaiola. (...) Belon (PRF), pergunta se antes só tinha um
desgarrado. PRF do celular do VANAT, responde que tem uns passarinhos
(ônibus) no meio do caminho e arremata dizendo que estes três é o que o DENO
(DENUZZI)"), bem como das conversas entre VANAT e DENUZZI (16/9/2003, às
11h59min e 13h15min - e.422, ANEXO8, p.04-5). 

Na madrugada do dia 17/9/2003, o esquema continuou, embora os
"batedores" tenham ficado inicialmente preocupados com a realização de uma
operação surpresa, em virtude da grande movimentação da Polícia Federal nas
proximidades do Posto de Santa Terezinha de Itaipu, mas, após, foram
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tranquilizados pelas informações repassadas pela PRF JOYCE (encarregada da
equipe do Posto de STI), que informou que os policiais estavam apenas em
busca de informações acerca do assassinato de um policial federal (conversas
do dia 17/9/2003, às 02h27min, 02h32min e 04h01min - e.422, AP_INQ_POL5,
p.10-14; e.422, ANEXO4, p.204).

A participação do PRF BENATTI, juntamente com a equipe de Céu
Azul no dia 16/9/2003, ficou demonstrada com base nas conversas a seguir
transcritas:

Dia 16/9/2003:

PRF DENUZI X PRF BENATTI (...) 16/9/2003 11:52:02  (...) BENATTI manda DENUZZI
pegar um papel e anotar. DENUZZI, responde que BENATTI pode falar. BENATTI diz as
seguintes sequências de números: 6630, 6432, 6791. Neste ponto BENATTI fala que não
demora, 2479, 6722 (termina a sequência) DENUZZI diz beleza.... BENATTI fala "por tua
conta e risco". DENUZZI pergunta se demora. BENATTI diz que mais ou menos, que não vai
demorar muito não. DENUZZI pergunta se já acabou o negócio e BENATTI fala que não.
Irá até umas três e meia, quatro horas. DENUZZI pergunta se é careca ou não.
BENATTI responde que sim. (Evento 2 - ANEXO424, p. 71)
PRF VANAT X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 13:15:07 (...)                                                PRF
VANAT: O véio tá onde?
PRF DENUZZI: Eu tô no posto.                                                                                           PRF
VANAT: Observar bem, que daqui pra frente tem dez que passou por aqui que é tudo
bactéria, ficar em QAP e tem que... Aquela listagem não passou ainda. (...)   PRF VANAT:
Então ficar em QAP aí, pela fisionomia aí é difícil de dizer. (...)       PRF VANAT: Iiiiii, 20%, de
repente 30% de Dolinski acho que tá de bom tamanho, hein? PRF DENUZZI: É? PRF VANAT:
O véio do jeito que tá, vislumbrando! PRF DENUZZI: É? Mais nada? (...) PRF DENUZZI:
Então tá, tenho que dá uma pensada aí.  PRF VANAT: Então tá.  A hora que terminando
aqui o Benat (PRF) vai sai e me dá uma carona. (...)  (e. 422, ANEXO7, p. 198).
PRF BENATTI X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 16:32:43 (...) Denuzzi pergunta para o
Benatti se estão vindo. Ele responde que irá daqui a pouquinho porque está uma chuva
danada (como referem-se ao comboio de ônibus). (Evento 2 - ANEXO424, p. 71)
DERIVALDO X BOI (...) 17/9/2003 02:51:05  (...) Derivaldo avisa para subir para ir lá
conversar com o pessoal (Posto PRF) que ela (PRF Joicy) mandou o veadinho (Emerson)
falar para nós irmos lá conversar com ela. (Evento 422- AP_INQ_POL5, p. 14)

Na escala de serviço dos dias 18, 22 e 30 de outubro de 2003
(08h00min a 08h00min do dia seguinte), a equipe de Santa Terezinha de Itaipu
era composta pelo encarregado de equipe DENUZZI e os PRF's BELLON, VANAT
e DOLINSKI, juntamente com o supervisor BENATTI. No Posto de Céu Azul estava
a PRF JOYCE, encarregada de equipe (e.2, ANEXO473, p.80).

Seguem outras transcrições relacionadas ao réu BENATTI nesses
dias:

Dia 18/10/2003:

DENUZZI X HNI (...) 18/10/2003 09:55:10  (...) DENUZZI avisa que à tarde vai começar um
negócio aqui hoje (Operação). (Evento 2 - ANEXO425, p. 42)
DENUZZI X BENATTI  (...) 18/10/2003 21:13:50  (...) Denuzzi avisa que a lista dos
códigos (provável lista de placas de ônibus acertados) está aqui com o Bellon das
multas e pergunta se ele vai precisar e Benatti avisa que está passando uns ali (Posto
PRF) e Denuzzi diz que se for multar ele vai precisar e pede ao Freitas (PRF) para vir pegar
aqui e Benatti avisa que ele saiu para jantar e Denuzzi diz que ele é um cabeçudo do
"caralho" e Benatti pergunta se eles vão demorar e Denuzzi diz que eles levam lá então
rapidinho e Benatti diz para jantarem primeiro e Denuzzi preocupado diz que estão
preparando o esquema e vai que precisa e Benatti diz que está meio parado ainda, passou
um só e Denuzzi diz que tinham de dar um jeito de segurar isto aí. Bellon comenta ao
fundo para falar inaudível. .(Evento 422- ANEXO7, p. 66; e. 2 - ANEXO424, p. 71).
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Dia 23/10/2003:

BABALOO(César) X HNI (...) 23/10/2003 07:33:13  (...) Vanat fala ao fundo que é para ele
não vir que está liberado e HNI avisa que já resolveu lá, e por engano chama Babaloo
de Benatti, depois retifica e diz que César pode voltar. Babaloo pergunta se resolveu
com ele ali. HNI diz que já resolveu. Babaloo pergunta se deu alguma coisa para ele e HNI
diz que ele não deu uma colher de chá, deu um balde . Babaloo pergunta se falou que
era dele e HNI diz que "é, pode ser, beleza, tá joia". (Evento 422 - ANEXO7, p. 55).

Nota-se que, no dia 18/10/2003, foi realizada  uma operação na
rodovia no período da tarde (e.2, ANEXO425, p. 42).

Às 21h13min, o PRF DENUZZI conversou com o PRF BENATTI e
mencionou que a lista (com numeração das placas dos ônibus acertados)
estava com o PRF BELLON. Nota-se que, no momento dessa conversa, ainda
estava baixo o movimento de saída de ônibus, mas DENUZZI demonstrou
preocupação com a movimentação que poderia ocorrer ("Denuzzi preocupado
diz que estão preparando o esquema e vai que precisa e Benatti diz que está
meio parado ainda"). A conversa foi transcrita na íntegra quando da análise da
responsabilização do PRF BELLON e lá ficou demonstrado que a 01h20min do
dia 19/10/2003 a rodovia já estava livre para passagem dos ônibus de
compristas, conforme se extrai da conversa entre o PRF VANAT e Marli (e.422,
ANEXO8, p.05-06):

VANAT X MARLI (...) 19/10/2003 01:20:49   (...)   MARLI Oi Vanat. Tudo jóia? VANAT:
Limpou o tempo aqui. Marli, tudo tranquilo. MARLI: Ta limpo o tempo?  VANAT: isso. Parou
de... MARLI. Parou de chover.  VANAT. Isso. Se quiser vir pra toma um café com nóis ai .
MARLI. Então tá. Eu vou passa ai para tomar um café. VANAT: Tá jóia. Ate mais. (...)
(e.422, ANEXO8, p.06).

Na madrugada do dia 19/10/2003, às 05h08min, o PRF Bellon foi
contatado para prestar informações acerca da situação da rodovia, ou seja, se
tinha ou não operação.

De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.90-93):

Em data de 23 de outubro de 2003, por volta da 00:12 horas (...), verifica-se a chegada do
veículo do Batedor Derivaldo (Besta azul ALO 1890) no Posto de Polícia Rodoviária Federal
de Santa Terezinha de Itaipu (a partir do minuto 16:10 da fita de vídeo). Neste local,
podemos notar que o PRF BELLON se aproxima do veículo e, inclinando-se para o seu
interior, fala calma e detalhadamente com Derivaldo, pega possivelmente dinheiro e um
pedaço de papel, o que seria, conforme tudo indica, uma lista contendo os prefixos das
placas de ônibus, incluindo a placa do ônibus que contem em sua parte traseira a inscrição
"São Sebastião", o qual, posteriormente, vai passar na frente do Posto de PRF. Após pegar
a lista e o dinheiro, o PRF BELLON entrega o pedaço de papel para o PRF DOLINSKI que
aguarda, sentado a chegada do ônibus, ao lado do PRF BENATTI, o qual assiste a tudo
com calma e tranquilidade. Pouco antes da passagem do ônibus, o PRF DOLINSKI levanta
e segue em direção ao interior do Posto de PRF. Note-se que o veículo Besta ainda
permanece no mesmo lugar. Após a passagem do ônibus "São Sebastião", Derivaldo sai
com a Besta da frente do Posto. Na sequência, Bellon conta as cédulas de dinheiro e rasga
o papel que recebera minutos antes.

Esse fato foi analisado quando da responsabilização do PRF BELLON,
em relação ao qual também restou demonstrada a participação do PRF
BENATTI, que era o supervisor das equipes.

Na filmagem realizada pela Polícia Federal (e.1065, VIDEO2),
verifica-se que, no dia 23/10/2003, às 00h15min, no Posto da PRF de Santa
Terezinha de Itaipu, o PRF BELLON apareceu de costas para a rodovia,
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debruçado na janela do motorista de um veículo Besta, desprovido do
mínimo de cautela que se esperaria de um policial em serviço, ainda
mais no período noturno, que exige atenção redobrada. A falta de
observância do dever de cuidado exigido na espécie revelou despreocupação
do agente com possíveis resultados danosos que poderiam ocorrer com aquela
abordagem, o que permite afirmar que o policial conhecia o motorista do
veículo Besta.

Na filmagem, às 00h15min11s, verifica-se que BELLON pegou algo
com o motorista da "Besta" e guardou na jaqueta e, às 00h15min15s, ele
pegou um papel (branco) com esse motorista (que permaneceu com o veículo
parado e ligado). Na sequência, BELLON foi até o PRF DOLINSKI e lhe entregou o
papel na presença do PRF BENATTI. Nota-se que estes dois também estavam
bem à vontade, sentados, do lado de fora do Posto da PRF de STI. Após,
BELLON entrou no posto.

Em uma conversa telefônica, às 00h21min (Flávio x Derivaldo),
Derivaldo informou que estava tranquilo lá em cima, ou seja, no Posto
de Santa Terezinha de Itaipu . À 01h17min, Derivaldo autorizou a saída do
ônibus de Flávio e disse que o estava esperando, provavelmente no Posto da
PRF em Santa Terezinha de Itaipu, tanto que, dez minutos após (01h27min),
Derivaldo disse "eu falei com os piás aqui e ele falou que tá um abandono total
aí pra dianteira pode ir despreocupado".

BENATTI foi reconhecido pelo Inspetor Vidal na filmagem desse dia
(e.2, ANEXO479, p.35-36).

No dia 30/10/2003, BENATTI conversou com terceiro e informou que
estava no Posto de Santa Terezinha de Itaipu e que estava tranquilo, mas pediu
que essa pessoa ligasse para ele antes de sair, pois queria conversar com ela
ali no posto. Quase três horas depois, BENATTI ligou para a PRF Joyce para
saber se estava tendo operação e JOYCE informou que tinha policiais federais no
posto, mas não soube dizer naquele momento se estava para
iniciar uma operação.

Dia 30/10/2003:

BENATTI X HNI (...)  30/10/2003 17:53:03 (...) HNI pergunta onde Benatti está, este diz
que está em Santa Terezinha  (posto PRF), HNI diz que está em Foz esperando para
aprontar um negócio e quer saber se pode ir tranquilo, ir jogar no lugar do PRF ,
Benatti diz que sim, que pode vir sossegado, Benatti pede para a hora que HNI estiver
saindo ligar, pois ele quer falar com ele ali  no posto. (Evento 2 - ANEXO424, p. 72)
BENATTI X JOICY (...)  30/10/2003 20:45:13 (...)
Joicy avisa que coloca a televisão com o volume alto porque se tiver algum sisteminha
acoplado não cabe. Benatti pergunta se estão os quatro e Joicy fala que estão os três ,
o Alex está na aula e Benatti fala que então está ela, Aílton e Pedro Faria e os Papa Fox
(Polícia Federal). Benatti pergunta se está tendo operação e Joicy diz não sabe, alega que
pararam e disseram que estão aguardando alguma coisa que talvez precise ser abordado
ou talvez não. Fala que é o pessoal da turma nova de Foz. Benatti diz que se é daqui
beleza e pede para fazer tudo certinho para as "inaudível" por precaução e Joicy diz que
quando possível vai contar o acontecido e diz se lembra daqueles nosso amigos que
tomam cafezinho com eles, fecharam na frente deles. Dá risada e se despedem. (Evento 2
- ANEXO424, p. 72)

Nesse dia, o PRF BELLON estava de serviço no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu , na função de motorista (das 08h00min às 08h00min do dia
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seguinte - e.02, ANEXO473, p.80), juntamente com o PRF DENUZZI
(encarregado da equipe), PRF VANAT e PRF DOLINSKI, e, no Posto de Céu Azul,
estavam os PRF's JOYCE (encarregada de equipe), ALECSSANDRO, AILTON e
PEDRO.

Quando da análise da responsabilização do PRF AILTON e PRF
BELLON, ficou demonstrado o envolvimento dos PRF's do Posto de Santa
Terezinha de Itaipu e Céu Azul no dia 30/10/2003, bem como do supervisor do
dia, no caso, o PRF BENATTI.

Seguem transcrições realizadas no dia, que demonstram que os
batedores estavam preocupados com a realização de uma operação surpresa
após avistarem policiais federais no Posto de Céu Azul:

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 14:47:02 (...)  Derivaldo avisa que está
sossegado e Emerson pergunta se passou ali e pergunta quem está lá (Posto PRF).
Derivaldo avisa que era o Va (PRF VANAT) e o De (PRF Denuzzi). Emerson
pergunta se hoje é o zóinho de faca (Hirata) e Derivaldo diz que não observou não, que lá
não estava não e se for não dá nada. Derivaldo conta que a Júnia de Brasília, lá em
Cascavel tiraram toda a mercadoria dela ontem, ela já morreu lá, comenta que a semana
passada morreu em Cascavel e esta semana de novo. Derivaldo diz que aqueles caras
(PRF) de Cascavel são "fodas", tiram só os filés e carregam em camionete tudinho e saem
vazado para eles. Emerson diz que são "filhos da..." comenta que tem que denunciar bem
na hora que estiver lá. Derivaldo diz que pior que é verdade. Emerson diz que na hora que
estiver o ônibus. (Evento 422 - ANEXO8, p.7)
DERIVALDO X TONINHO  (...) 30/10/2003 18:41:24 (...) DERIVALDO diz que está
sossegado, TONINHO pergunta se está tendo alguma barreira em Céu Azul (da PRF com a
Receita), DERIVALDO diz que não está sabendo de nada, TONINHO pergunta se o pessoal
do posto não sabe, DERIVALDO diz que acabou de falar com eles,  TONINHO pergunta
quem está ali, (no Posto da PRF), DERIVALDO fala que é o DENUZZI, que é gente boa.
TONINHO demonstra conhecer PRF DENUZZI e afirma que irá ligar para ele. (E. 2 -
ANEXO427, p.54)
DENUZZI X TONINHO (...) 30/10/2003 18:42:35  (...) TONINHO: Você sabe algum rolo
lá pra cima, lá pra Céu Azul??? DENUZZl: Não...porque??? não... TONINHO: O cara diz que
veio de Cascavel pra cá, diz que tinha Polícia Rodoviária lá, pegando lá na entrada de Vera
Cruz, naquelas quebradas por lá!!!!! DENUZZl: Não tô sabendo veio... TONINHO: Diz que,
diz que Rodoviária e Receita... DENUZZl: Não tô sabendo não... TONINHO: É... quem tá lá
em Céu Azul hoje??? DENUZZI: Fala com...fala com o AILTON . (...) (evento 422 - ANEXO7,
p. 63)
BOI X DERIVALDO (...)  30/10/2003 20:39:02  (...) Boi avisa que esqueceu de colocar
aquele(ônibus) no jornal (lista PRF) e o colega nosso o Be (provavelmence PRF
Bellon) falou que era nosso amigo e tinham fonte segura que está todo mundo teclado,
que está tudo tecladinho o nosso negocinho aqui o orelhão (telefones grampeados) e
pediu pelo amor de Deus se liguem e estava falando porque ele é camarada e Boi disse
falou Brother e Boi diz que não custa nada se cuidar e Derivaldo diz que está sempre
se cuidando e Derivaldo diz que vai para Céu (Posto PRF). (E. 2 - ANEXO426, p. 30)
JOICY X VANAT  (...) 30/10/2003 20:39:59  (...) Joicy avisa que está com papa fox
ancorado (Polícia Federal), Vanat pergunta se estão caracterizados e no Palio e pede para
avisar a hora que elas saírem. (Evento 422 - ANEXO8, p.7)
VANAT X HNI (...) 30/10/2003 21:29:04 (...) Vanat pergunta se o pessoal desceu (PF) HNI
pede para ligar de outro telefone e Vanat pergunta se é Palio. HNI confirma. (Evento 422 -
ANEXO8, p.7)

Em conversa com Derivaldo (18h41min), Toninho demonstrou
preocupação com a realização de uma possível barreira em Céu Azul
(operação), mas Derivaldo lhe garantiu que não estava sabendo de nada.
Toninho, então, ligou para o PRF Denuzzi, encarregado de equipe do Posto de
Santa Terezinha de Itaipu, que também não sabia de nada e pediu para ele falar
com o PRF AILTON, que estava no Posto de Céu Azul:

Por precaução, Derivaldo aconselhou Toninho a parar antes do
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posto de Céu Azul e ir de táxi conversar diretamente com os policiais para
"acertar todos os ônibus".

DERIVALDO X TONINHO  (...) 30/10/2003 18:43:48  (...) TONINHO diz que "ele"
(DENUZZI), diz que não sabe de nada, DERIVALDO explica que conversou antes e eles
falaram que não sabiam de nada, TONINHO diz que um cara que veio para Medianeira, diz
que tem viatura parada dos dois lados da pista e que tem ônibus parado, DERIVALDO fala
que Cascavel é uma caixinha de surpresa, pergunta se é na entrada para Vera Cruz?
TONINHO confirma, DERIVALDO fala que é porque eles estão descobrindo que o pessoal
está entrando ali, e continua, dizendo que não vem ao caso porque se o ônibus entrar ali,
eles não podem pegar mais (porque esta Rodovia não é Federal), TONINHO responde que
se eles alegarem perseguição eles podem entrar na rodovia e pegar o ônibus, DERIVALDO
concorda e pergunta e agora? TONINHO: fala que agora embassou, DERIVALDO aconselha
a parar todo mundo em Matelândia e fazer "um acertinho em Céu Azul" e passar direto.
TONINHO acha que tinha ir em Céu Azul dar uma olharia, DERIVALDO aconselha a
parar em Céu Azul,  em um posto de gasolina, pegar um táxi, ir lá e "acertar
todos os ônibus lá e ir embora", TONINHO: diz que vai subir agora, DERIVALDO diz
para vir embora, que está 100% que aqui ele garante, TONINHO diz que qualquer coisa
ele liga. (E. 2 - ANEXO427, p. 31)

Às 20h39min, a PRF JOYCE confirmou a presença da Polícia Federal
no posto de Céu Azul em conversa com o PRF VANAT (E. 422 - ANEXO8, p.7).

Às 21h24min, Derivaldo ligou para Emerson para combinarem de
ir juntos até o Posto de Céu Azul (e.02, ANEXO478, p.103):

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 21:24:22 (...) Derivaldo avisa que vai alé Céu Azul
e convida Emerson para ir junto. Emerson pergunta quem é o chefe aqui e Derivaldo diz
que é o Denis.

Nesse dia, a Polícia Federal realizou filmagem do Posto de Céu Azu e,
de acordo com o relatório (e.02, ANEXO478, p.102-104):

(...) vê-se que, no mesmo dia (30.10.2003), por volta das 22:50 horas, no Posto de PRF
de Céu Azul, notou-se a chegada de Emerson e Derivaldo, com a recepção na porta
por parte do PRF AÍLTON  (CARIOCA) e outro ainda não identificado, demonstrando
perfeita intimidade entre eles. Assim, os dois batedores adentraram no local privativo dos
funcionários públicos federais (PRF). Às 22:55 horas, nota-se a passagem do ônibus
Transpuma, de Santa Isabel do Pará (o mesmo visto na noite anterior no Posto de PRF de
Santa Terezinha e que se socorreu de Derivaldo para ser liberado).

Ou seja, às 22h50min, a Polícia Federal já havia saída do Posto de
Céu Azul, tanto que, na filmagem, foi constatada a chegada de Emerson e
Derivaldo no referido posto, confirmando a informação contida na
conversa interceptada às 21h24min entre os dois batedores (e.02, ANEXO478,
p.103).

Como se vê, a Polícia Federal estava no Posto da PRF de Céu Azul,
mas, pela análise das conversas, os PRF's não tinham conhecimento da
verdadeira pretensão da PF e também estavam preocupados, pois apenas
aguardavam a saída da PF para liberação da saída dos ônibus "acertados".

Ainda, com base na conversa de Derivaldo e Emerson, interceptada
no dia 30/10/2003, às 14h47min (e.2, ANEXO8, p.7), também ficou demonstrado
envolvimento de PRF's do Posto de Cascavel:

Derivaldo conta que a Júnia de Brasília, lá em Cascavel tiraram toda a mercadoria dela
ontem, ela já morreu lá, comenta que a semana passada morreu em Cascavel e esta
semana de novo. Derivaldo diz que aqueles caras (PRF) de Cascavel são "fodas", tiram só
os filés e carregam em camionete tudinho e saem vazado para eles.
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No dia 17/11/2003, foi gravada uma conversa do PRF CEGATTI com
o PRF BENATTI, mas BENATTI não estava de serviço nesse dia.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Com a junção dos fatos apresentados, concluo que o PRF BENATTI,
no exercício de cargo público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois
atentou contra os princípios da administração pública, violando os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando
deveria zelar pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a
conduta por ele perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à
dignidade da função pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do
aparato institucional voltado ao combate do crime na fronteira para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.
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Quanto à multa civil, fixo-a em 35 (trinta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se os valores a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função,
combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de
trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Importante destacar que
o PRF BENATTI, na condição de supervisor, tinha que manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, servindo de exemplo para
os demais integrantes das equipes. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu e a função que ele exercia (supervisor).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu ENIVALDO
DA SILVA BENATTI  pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 35 (trinta e cinco) vezes a
remuneraçãopor ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se os valores a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.11 HERINALDO PAMPOLINI (PRF PAMPOLINI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Herinaldo Pampolini encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Herinaldo Pampolini  a
prática dos seguintes fatos:

PRF PAMPOLINI (sem apelido e telefone 45-9976-0059)
- A FILMAGEM REVELA QUE O ÔNIBUS DE PLACAS LXO-8094, DA EMPRESA STRANTUR,
PAROU ESPONTANEAMENTE E O GUIA DESCEU E SAIU SEM SER FISCALIZADO, SENDO,
POIS, ACOMPANHADO PELO BATEDOR DERIVALDO (FL 35). SEGUNDO A ESCALA, ESTAVAM
DE PLANTÃO OS PRFS DUARTE, JACOB, PAMPOLINI E ROSANE.
- FOI FILMADO NO DIA 28/11/2003, QUE OS ÔNIBUS DE PLACAS BNA-6346, ICC-9906, JLA-
8108. KLE-696B E ADF-3228 PARARAM ESPONTANEAMENTE NO POSTO DE CÉU AZUL. MAIS
TARDE, OUTROS ÔNIBUS DE PLACAS IAX-4179, CYB-6880, CHQ-7064, LYB-4864 E ADC-
8027 TAMBÉM PARARAM. O ÔNIBUS IDF-7455 ENTREGOU DINHEIRO AO PRF DUARTE E
LIBERADO. A ESCALA DE PLANTÃO CONFIRMA QUE O PRF PAMPOLINI ESTAVA
TRABALHANDO NESSE DIAf CONFORME ESCALA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003
ACOSTADA NA FL 188 DO IPL N. 2359/03.
- O PRF SILAS CONVERSA COM O PRF PAMPOLINI DIZENDO QUE ESTÃO SUBINDO DUAS
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BESTAS DO "MACHADO" (NÃO IDENTIFICADO, O QUE DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO DE
OUTRAS PESSOAS), OCASIÃO EM QUE E INFORMADO QUE A RECEITA FEDERAL ESTÁ
DESCENDO, NÃO HAVENDO PROBLEMAS, E NÃO PASSA AS SUAS LETRAS.

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES387). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1358, 1893, 1865, 1920 e 2092). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o
réu apresentou alegações finais (e.2428, ALEGAÇÕES1), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório do réu foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC28).

No Processo Administrativo nº 00190.020374/2008-72 (e.493,
RELT1), a comissão concluiu pela responsabilização de HERINALDO PAMPOLINI.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000139-0/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF6).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF PAMPOLINI prestou serviço
(e.02, ANEXO473):

a) no Posto de Céu Azul, nos meses de:
- junho de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de motorista, juntamente
com o supervisor HIRATA, encarregado CASTORINO, e auxiliares EUGENIA e PEDRO (p.67).
- novembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de auxiliar, juntamente com
o supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUARTE,  e motorista JACOB e auxiliar
ROSANE (p.77);
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, nos meses de:
- agosto de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de auxiliar, juntamente com o
supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUCHESQUI e motorista JACOB (p.72)
- setembro de 2003 ( dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de motorista, juntamente
com o supervisor HIRATA, encarregado de equipe FRACARO e auxiliares COSTA CAMPOS e
ALECSSANDRO (p.74).
c) no Posto da Ponte Internacional da Amizade nos meses de julho, outubro e dezembro de
2003 (p.79, 80)

Conforme se verá a seguir, o PRF PAMPOLINI foi citado em algumas
interceptações telefônicas:

Dia 17/9/2003:

PRF PAMPOLINI X PRF SILAS  (...) 17/9/2003 15:44:10  (...) PRF Silas fala que o Machado
está em sua casa e que estão subindo duas PRF. Silas fala que o Machado está em sua
casa e que estão subindo duas bestas dele. Pede para PRF Pampolini dar uma força para
ele. PRF Pampolini diz que o pessoal está descendo agora com as viaturas para a Receita .
PRF Silas diz que não tem problema porque o deles está indo agora. PRF Pampolini pede
para PRF Silas falar com o chefe da equipe. PRF Silas pede para chamá-lo ou então o
Alexandro. PRF Pampolini diz que ele foi na viatura. Pede para falar com PRF Fracaro. PRF
Silas diz que o Machado está em sua casa. PRF Francaro diz que tranquilo e depois fala
com ele mais tarde. PRF Silas diz que então está bom, só não passará suas letras. (Evento
422 - AP_INQ_POL5, p. 170)

Quanto à conversa entre o PRF Silas e o PRF Pampolini no dia
17/09/2003, às 15h44min (duração aproximada de 2 min), tal fato foi abordado
quando da responsabilização do PRF ALECSSANDRO (nos autos 5006137-
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45.2016.4.04.7002) e PRF SILAS.

Nota-se que o PRF Silas não estava de serviço, por isso solicitou
apoio aos PRF's Pampolini, Alecssandro e Fracaro, que estavam escalados no
Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, juntamente com o PRF COSTA
CAMPOS, para passagem dos veículos do batedor Sílvio Machado (e.02, INIC2,
p.120-121). Na ligação, o PRF PAMPOLINI avisou que as viaturas estavam a
caminho da Receita Federal e, por isso, pediu a SILAS para falar com o PRF
FRACARO que, por sua vez, disse que estava tranquilo.

Na conversa, SILAS mencionou que se tratava de duas bestas de
Machado e, em outra conversa gravada no dia 05/12/2003, às 09h36min
(Geraldo x Sílvio), restou demonstrado que Sílvio Machado, de fato, trabalhava
com veículos menores que ônibus, que ele chamava de "cargueirinho":

GERALDO X SÍLVIO (...)  5/12/2003 09:36:14 (...)
Geraldo pergunta como foi o dia e Silvio conta que de dia foi beleza mas de noite ele tinha
dois mas não conseguia acerto com os homens e aí liberou de madrugada, que ele foi lá,
conversou com o homem tá e "deu pra bola". Geraldo pergunta se aqui embaixo não
queriam pegar a parada.Sílvio diz que queriam mas estavam mordendo muito, que
estavam pedindo "três pernas" {R$ 300,00), duas pernas e meia, três pernas.-.todo
mundo. Diz que aí os "piás" resolveram de não pagar também, que combinaram todo
mundo para ir lá pegar ele de jeito. Geraldo pergunta se era o PIT e Silvio diz que eram os
dois. o TRIPA e o PIT. Diz que o Derivaldo e o Boi combinaram de ir todo mundo lá em
cima e que ele (Sílvio) foi na frente e explicou para eles que estavam vindo os
cargueirinhos dele, gaúchos, que eram cargueirinhos pequenos e aí ele aceitou. Geraldo
pergunta se foram "duas pernas" e Sílvio confirma que sim. (...) (EV. 2 - ANEXO 427, p.
79).

Em seu interrogatório criminal, SILAS apresentou outra versão para
os fatos, sustentando que "Machado" seria o filho de um outro PRF aposentado
e que Machado estava tentando ajudar uma outra pessoa (suposto amigo) que
tinha comprado um veículo "de aluguel" para transporte de passageiro, mas que
não tinha regularizado a documentação (e.510, AUTO_QUALIFIC21). Tal
alegação não restou comprovada no autos.

No dia seguinte (18/9/2003), o PRF SILAs assumiu o serviço no Posto
de Santa Terezinha de Itaipu e foi mencionado por Derivaldo como um de seus
contatos no referido posto, confirmando o envolvimento do PRF SILAS e, por
consequência, do PRF PAMPOLINI:

DERIVALDO X BABY (...) 18/9/2003 12:47:55 (...) Derivaldo diz que ligou lá (Posto PRF) e
os "pau no ... do......." não querem falar no telefone, só que é o Silas (PRF, eles tem medo
de alguma gravação, ele é gente boa  (...) e Derivaldo diz que é o Silas (PRF, ele é o
chefe do Posto (PRF), eu chamo ele de Jacaré, é o apelido dele (...) (e.422, ANEXO7, p.192)

Seguem outras conversas telefônicas interceptadas no dia
17/9/2003, durante a escala de serviço do réu:

BOI X HNI (cita Costa Campos) (...) 17/9/2003 08:43:05 (...) HNI pergunta se Costa Campos
(PRF) é gente boa. Boi diz que sim. HNI diz que ele (Costa Campos) correu para a pista e
"parou nos aqui" dizendo que irá fazer retenção . Boi diz "fala eu, ai, fala eu" HNI
diz que irá conversar com ele (Costa Campos) Boi diz que é para dizer que: "O Vaqueiro
(Boi) falou que é para deixar eu descer para nós voltar logo". HNI diz que falará. (Evento
422 - ANEXO6, p. 99)
BOI X HNI (Costa Campos) (...) 17/9/2003 08:47:47 (...) HNI pede Boi bater um fio
(telefonar) para lá (Posto da PRF) porque tem uma tranqueira querendo empombar e
que "ele" (PRF Costa Campos) está querendo fazer a retenção. Boi pergunta se ele
está sozinho ou se está junto com a GPE. HNI diz que está sozinho e quem está lá não é da
GPE. Boi não falará no telefone, diz que irá subir até lá  e que demorará uns quinze
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minutos. Boi diz que é para HNI ir até onde o PRF está e não deixar "ele" continuar. Boi
pergunta se HNI falou que trabalhava com ele (Boi). HNI diz que falou e que "ele" não quis
dar nem idéia Boi diz que já esta indo e que é para HNI ir conversando. HNI diz que
tentará agilizar. (Evento 422 - ANEXO6, p. 100)

BOI X HNI (Costa Campos e Belon) (...) 17/9/2003 09:05:10 (...) HNI diz que está quase
resolvendo. Boi não entende e pergunta o que HNI disse. HNI diz que está quase
resolvendo, diz que o Belon(PRF) chegou agora. Boi diz que já está chegando . HNI
pede para Boi fazer de conta que não foi chamado. HNI diz que vai ver se consegue
passar com duas "onças" (duas notas de cinquenta reais). (Evento 422 - ANEXO6, p.
100)

BOI X DERIVALDO (PRF HIRATA) (...) 17/9/2003    13:07:00 (...) BOI pergunta para
DERIVALDO se vai ter algum movimento pela cobra (Cascavel), daquele carro que vem lá
do outro lado do governo. DERIVALDO diz que não que não tem não, e que ele não
atendeu o telefone porque ele estava junto com o zóinho (PRF Hirata) e com a
galera toda ali (posto da PRF). O menino (PRF) confirmou para ficar quieto aguardar
segunda ordem, que o que atrapalha é o Careca tá, que ele as vezes escancara, e tão
queimado porque não tá pulando ninguém. DERIVALDO fala que vai ter uma operação de
24hs, com três turmas, só para "fuder com nóis" com eles (batedores), e que a pessoa que
falou ficou 40 mim contando tudo. DERIVALDO diz que a pessoa ia contar "ia avisar o
número de notas fiscais que iam ser tiradas (ônibus que iam ser pegos) e "depois nóis
vinha" (só sairiam depois da operação). (Evento 422 - ANEXO4, p. 207).
BABALOO X HNI (...) 17/9/2003 17:15:27 (...)  HNI avisa que pararam ele ali e Babaloo
avisa para dizer que é cunhado dele. HNI pede para esperar e outra pessoa começa fatar
ao telefone. Babalu: Fala meu filho! Policial: Fala. Babalu E daí, é meu cunhado (risos).
Policial: Cunhado? Babalu: É! Policial: Vamo leva para delegacia. Babalu: Não libera (risos).
(...) Policial: Putz. Cê vem acertar então? Babalu Não, deixa quieto, depois eu dou um
jeito com vc de tomar uma cerveja. (...) (E.422, ap_inq_pol5, p.176)
BABALOO X HNI (...) 17/9/2003 17:15:27 (...) MNI explica que liberaram. Babaloo pergunta
o que falaram e se encheram o saco. MNI diz que ele falou que não pode dirigir sem
carteira e por isto que ligou. (E.422, ap_inq_pol5, p.177)

Conforme já mencionado, o PRF PAMPOLINI estava escalado no Posto
de Santa Terezinha de Itaipu no dia 17/9, juntamente com os PRF's Alecssandro,
Fracaro e Costa Campos. E, com base nas conversas supramencionadas, no
início do expediente, o PRF COSTA CAMPOS promoveu a retenção de um ônibus
e o guia/motorista contatou o batedor Antônio Carlos ("BOI") na tentativa de
liberar o veículo. A retenção foi comunicada às 08h43min. Às 09h05min, o
guia/motorista ligou para "Boi" para dizer que já estava quase resolvendo.

Não restou comprovada a retenção/apreensão do referido veículo,
até porque, conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento de PRF
em Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de
Foz do Iguaçu no período de 14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-
73).

Às 13h07min do dia 17/9, Derivaldo comunicou Antônio Carlos
("BOI") a respeito de uma conversa que teve com o PRF Hirata e os demais
PRF's do posto a respeito de uma operação que estava para acontecer, em
virtude da atuação atônica dos PRF's no tocante à fiscalização dos ônibus de
compristas, e que, por isso, os PRF's iriam apreender alguns ônibus. Mesmo
assim ficou acordado que Derivaldo seria avisado após o término da operação
para então liberar os seus ônibus (e.422, ANEXO4, p. 207).

De qualquer modo, nenhum ônibus foi apreendido por PRF's no dia
17 ou 18/9/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-73).

No dia 21/9/2003, Julio Cesar (Babaloo) informou a Gilson que no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu estava tranquilo e que lá estava o PRF
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Pampolini, o que também é confirmado pela escala de serviço:

BABALOO X GILSON (PRF Pampolini) (...) 21/9/2003 19:30:23 (...) Lúcia pede para chamar
Eduardo (Hotel Arco íris). César fala ao telefone e Babaloo diz que já está em Cascavel.
Gilson pergunta como está aqui no Mosquito(Posto PRF) e Babaloo avisa que está
tranquilo. Gilson diz que está uma confusão danada aquele negócios de mercadorias,
está cheio para caramba. Babaloo pergunta se ele vai demorar muito e Gilson avisa que
dez minutos. Babaloo diz para ele vir embora então e avisa que lá embaixo está o
Pampolini(PRF). Gilson pergunta se é em Céu Azul e Babaloo responde que é em Santa
Tereza, ali no mosqueteiro. Gilson pergunta se Babaloo quer falar com Eduardo. Ele
responde que não. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, p. 169)

O réu confirmou em seu interrogatório criminal que, no dia
21/9/2003, ficou de encarregado de equipe, uma vez que o chefe constante da
escala do dia foi dispensado do trabalho (e.510, AUTO_QUALIFIC28, p.02).

O réu integrou a mesma equipe no dia 13/9/2003 e ficou
demonstrado que houve "acerto" nesse dia. No início da tarde a negociação foi
realizada com o supervisor HIRATA no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, que, 
após, levou o dinheiro para o Posto de Céu Azul (PRF Jacob):

DERIVALDO X EDIVALDO (cita PRFs) (...) 13/9/2003 14:16:43 (...) Derivaldo manda sair e
avisa que já pagou lá (fez o acerto),  diz que o Japonês levou lá (posto PRF), pro
Alemão lá (PRF Jacob), qualquer coisa é para Edivaldo dizer que o fulano já
mandou a pessoa ligar aqui (Posto PRF) é dele, já mandou o negócio
aqui(dinheiro e placa do ônibus) . Edivaldo pergunta se pode falar o nome de Denvaldo
e este confirma que sim, diz que não quer falar no telefone e fala para Edivaldo
procurar pessoalmente aquele alemão aquele do cabelo arrepiado lá (PRF
Jacob). Derivaldo diz que não quer falar o nome dele não, diz para Edivaldo falar que o
fulano já mandou pelo chefe aí, que é dele, e qualquer coisa é para Edivaldo ligar que
Derivaldo fala no telefone com ele (PRF Jacob), e se ele perguntar quanto que é você
(Edivaldo) diz que não sabe, pois o carro é dele (de Derivaldo). (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, p. 150)

Ainda, no dia 13/9/2003, foi interceptada a conversa a seguir:

BOI X IARA (cita PRF Alexandro) (...) 13/9/2003 19:19:33 (...) Iara diz que um cara trancou
ela na Polícia Rodoviária. E um magrão alto e pede para Boi dar um jeito, pois o cara (PRF)
está apertando ela. Boi pergunta se ela foi molhar a mão dele (PRF) e Iara diz que ele
(PRF) nao quis nem assunto com ela. Boi pergunta o que que ele quer e Iara diz que nao
sabe, diz que ele (PRF) está olhando, diz que vai lá ver e pede para Boi falar com o nego
(outro passageiro do ônibus). Nego pergunta se nao é um conhecido do Boi e ele diz que
conhece todos aí (posto da PRF) e pergunta (para alguém que está ao seu lado) quem é o
magrão alto que está ali no posto. Nego avisa que não sabe quem é e pede para Boi ligar
e falar com ele (PRF) para liberá-los. Boi avisa que é o Alexandro (PRF) um bobalhão, mas
gente boa. Diz para Nego ir na casinha (posto PRF) e dar uns cinquentão. Boi avisa que
eles (PRFs) não estão trabalhando, deixe eles (PRFs) "fuçarem", eles (PRFs) não estão
fazendo nada, se falarem que vai para a Receita, nao vai, é mentira, é tudo conversa,
pode ficar tranquilo, não tem perigo de nada, é só pressão deles. Nego pergunta porque
ele (Boi) nao liga para eles (PRFs) e Boi diz que se ligar para eles (PRFs) é pior ainda,
porque se eu (Boi) falar que informo a vocês (Guias) eles (PRFs) vão querer meter a faca,
porque aí é carro de batedor. Nego pergunta se PRF não é amigo do Boi. Boi diz que sim,
mas são Polícia né, é amigo se levar o número na frente (dar a placa e acertar o
pagamento antes com os PRFs no Posto), é amigo "mas vocês não me deram o número aí
eu vou bater de frente como cara, é foda!, mas fica tranquilo que é só pressão dos caras
(PRFs), ninguém tá mexendo com nada hoje". Nego pergunta se não dá para Boi ir no
posto. Boi diz que pode ir, mas se ele falar que está acertando eles (ônibus), eles (PRFs)
vão querer saber porque Boi não pagou. Nego pede para dizer que não está informando só
foi lá para ajudar. (grifei)

Quando da análise da responsabilização do PRF ALECSSANDRO ficou
demonstrado que esse veículo mencionado na conversa entre "Boi" e "Iara" não
foi retido ou encaminhado à Receita Federal. Alecssandro alegou que se
deslocou, juntamente com o PRF FRACARO, até a Receita Federal para entrega
de um veículo, mas diverso do citado na conversa (ônibus de placa AHM 2891
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da empresa Pluma - e.02, ANEXO457, p.71-73).

Além do mais, a responsável pelo veículo mencionado na conversa
(IARA) ligou para "BOI" de um celular com DDD 53 do Rio Grande do Sul.

No dia seguinte (14/09/2003), às 09h03min, "BOI" recebeu uma
ligação do número fixo 45-526-1331, onde a pessoa, identificada por "mãe",
mencionou que o seu ônibus foi apreendido com armas e munições e que um
dos destino da viagem seria Belo Horizonte (e.02, ANEXO426, p.26-28).

BOI X MAE (...) 14/9/2003 09:03:50 (...) Mae fala que seu carro ficou preso. Os 3
passageiros que foram presos confessaram na delegacia que iam assaltar o ônibus. Fala
que o negócio é grave. (...) Comenta que carro ficou preso porque os 3 passageiros
estavam munidos até a cabeça de armas, três pistolas enormes, quatro pentes e a moça
tem mais de 15 passagens na delegacia e prisão decretada (quase dez anos de prisão).
(...)  porque os caras disseram que quando antes de chegar em BH iam assaltar o ônibus.

Dias antes da referida apreensão (dia 03/09/2003, às 11h15min), a
interlocutora "mãe" ligou para o "Boi" do telefone (DDD 37) 9988-1450, que
pertence à região de Minas Gerais (e.2, ANEXO426, p.23), demonstrando mais
uma vez não que se tratava do veículo de Iara.

Ainda com relação ao dia 13/9/2003, é oportuno destacar que, no
horário das 15h25min às 15h27min (e.1065, VIDEO3), a equipe da Polícia
Federal - que participava da Operação Trânsito Livre - filmou a
passagem de um "comboio" de ônibus pela BR 277 (nas proximidades do
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu), que demonstra a ausência de
participação da PRF no combate ao contrabando e descaminho.

Na madrugada do dia 21/11/2003, a Polícia Federal filmou o Posto de
Céu Azul (e.1065, VIDEO4, 18min34s) e, pela filmagem, foi possível
visualizar que vários ônibus paravam naquele posto.

Por volta das 00h10min, nota-se que o ônibus de placa GOA 7684
para e, na sequência, desce um de seus passageiros que se dirige ao Posto e,
após retorna para o ônibus, que segue viagem (e.1065, VIDEO4, a partir dos
18min34s). O mesmo ocorreu com o ônibus de placas ABV 5186. Por volta das
00h44min, uma mulher que estava em um veículo Vectra branco, placas COM
2225, entrou no Posto, conversou com um PRF e logo saiu (e.1065, VIDEO4,
parte final e início do VIDEO5). Na sequência do vídeo, nota-se que o policial
agiu como se estivesse contando dinheiro (00h46min - início do VIDEO5). Do
mesmo modo aconteceu com a pessoa que entrou no Posto à 01h06min
(VIDEO5).

À 01h33min, apareceu DERIVALDO e EMERSON no Posto da PRF de
Céu Azul (e.02, ANEXO478, p.107-109). Os dois conversaram com um PRF
enquanto passava o ônibus de placas BWL 6465. Na sequência, o ônibus
STRANTUR, placas LXO 8094, parou no Posto de Céu Azul e um dos seus
passageiros desceu e seguiu em direção ao Posto,  onde permaneceu por
alguns instantes, depois saiu e o ônibus seguiu viagem. À 01h51min, ainda
foi possível visualizar EMERSON no interior do Posto de Céu Azul (e.1065,
VIDEO5).

Quando da análise dos vídeos, o Inspetor Vidal reconheceu os PRF's
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HIRATA e DUARTE a partir das 00h26min da madrugada do dia 21/11 e o PRF's
PAMPOLINI e DUARTE a partir da 01h34min. Ou seja, PAMPOLINI era um
dos policiais que estava conversando com DERIVALDO e EMERSON de forma
bem descontraída no Posto de Céu Azul (e.2, ANEXO479, p.37-38),
demonstrando verdadeira intimidade com estes.

No dia 28/11/2003, no Posto de Céu Azul, estavam escalados os
PRF's DUARTE (encarregado de equipe), JACOB (motorista), o réu PAMPOLINI e
ROSANE, juntamente com o supervisor HIRATA (e.2, ANEXO473, p.77).

PRF DUARTE X ROBERTO GAGO (...) 29/11/2003 02:33:38 (...) MNI: Oh Roberto ele tá
mandando o meu carro voltar, pelo amor de Deus faz alguma coisa. Roberto : Oferece
alguma coisa pra ele aí. (...) Duarte: Alô (...) Roberto: É Roberto Gago, é Duarte? Duarte:
É  Roberto: Oh Duarte, sou eu véio. (...) Duarte: O Hirata pegou. Roberto: Viu,
conversa com o Hirata aí e fala pra ele que eu tô subindo daqui a pouco aí pra
conversar com vocês aí (...) Duarte : Mano, Mano, Mano esse você Pulou. Roberto: Não,
não não. Duarte, conversa lá com o Hirata lá Duarte (...) Roberto: Eu sei, mas Oh, viu
Duarte conversa lá com o Hirata e pede para ele pegar três perna aí, fala pra ele
aí liberar aí (...) MM : Vem aqui salvar o meu carro pelo amor de Deus Roberto (...)
Roberto: tá bom então (...) (Evento 422 - ANEXO10, p. 95)
PRF JACOB X ROBERTO GAGO (...) 29/11/2003 02:46:26 (...) Roberto Gago: Quem
fala.  Jacob: Jacob (...)  Roberto Gago: É Roberto, quem tá falando aí (...)  Jacob: Deu buiu.
Roberto Gago: Viu Jacob dá uma forcinha aí, pede pro Hirata aí, o pessoal aí é pessoal de
casa aí. Jacob : Já desceram  (...) Roberto Gago: Viu, conversa e me da uma força aí .Jacob:
Já desceram agora só lá em Santa Terezinha véio (...) Jacob: Véio, eu tenho que
desligar o telefone, liga lá em Santa Terezinha (...) (Evento 422 - ANEXO10, p. 96)
DERIVALDO X VALÉRIA - PRF Céu Azul (...) 29/11/2003     10:22:24  (...) Valéria conta que
quando chegou ontem em Céu Azul o Hirata foi de encontro com o carro dela e queria
trazer de volta, queria multar... os outros carros todos passando e pagando propina... que
estava ela e o Lima, diz que o Jacob estava na pista e mandou o Lima passar e ela que
era a primeira da pista o Hirata pegou... Valéria diz que chamou ele para conversar,
que ele não queria, não queria, então ele entrou na guarita e ela foi atrás e
sentou na mesa. Diz que falou para o Hirata que se ele fizesse a multa e
prendesse o ônibus ela iria para Cascavel, iria ficar lá no trevo e chamar a
reportagem para mostrar para todo mundo os ônibus que passaram por aqui e
deram propina a passaram com mercadoria em cima. Valéria continua contando
que ele ficou olhando para ela, que a Vilma olhava tentando ajudar, que a Rosane falou
que logo com ela... Então Hirata entregou os documentos e falou que no dia em que ela
passasse por ali ela iria ficar... Valéria diz que acha que alguém a entregou e Derivaldo diz
que só pode ser, que o Hirata não é de fazer esse tipo de coisa, que ela é
conhecida já ali... que passou muito carro mais carregado que ela... Valéria pede
para Derivaldo falar com o Hirata para ver o que que tem, se o ônibus não vai passar...
Denvaldo diz que vai falar com ele porque ele não é de fazer isso... diz que vai tentar
levantar isso.  (Evento 422 - ANEXO10, p. 194)

Com base no teor das referidas conversas, não resta dúvida acerca
do envolvimento da equipe do Posto de Céu Azul no recebimento de propina,
bem como do supervisor HIRATA. Inclusive,  observa-se menção expressa ao
"nome de guerra" dos PRF's DUARTE, JACOB e ROSANE , que estavam de
serviço no posto juntamente com o réu PAMPOLINI.

Também foi realizada uma filmagem na madrugada do dia
28/11/2003, a partir das 06h15min, na qual foram reconhecidos os PRF's
FRACARO, PAMPOLINI, DUARTE, JACOB E ROSANE (e.2, ANEXO479, p.39).
Segue abaixo o contexto fático:

No dia 28 de novembro de 2003, a partir das 06:15 horas (hora 01:51 da 2a fita), o PRF
FRACARO está na frente do Posto de Céu Azul, onde sinaliza para um ônibus e, após
conferir uma lista que está em sua mão esquerda, o libera, sem fazer qualquer
fiscalização. Após, o mesmo FRACARO rasga a lista que havia consultado para poder
liberar o ônibus. As 07:23 horas, nota-se que os Policiais recebem alguma "doação",
entregue por um rapaz não identificado e verifica-se a presença de Roberto Renato Koch,
conhecido como Roberto "Gago", que chega com seu veículo meriva (ver abaixo a
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primeira escala). A partir do 11:12 horas, nota-se que vários ônibus, dentre eles, o de
placas BNA 6346, o de ICC 9906, o de placas JLA 8108, o KLE 6968 e o de placas ADF 3228,
param e sempre alguém desce (provavelmente o guia) e espontaneamente vai até o
interior do Posto levando um volume, onde segundo denúncias recebidas e conforme
indicam as investigações estão os valores referentes à propina combinada no esquema de
corrupção. Já na fita 3, .no mesmo dia 28.11.2003, a partir das 13:19 horas, ocorre a
parada de vários ônibus, dentre os quais, IAX 4179, CYB 6880, CQH 7064, LYB 4864, ADC
8027, da Empresa Cattani n° 41474, adotando o mesmo procedimento narrado, ou seja,
com o deslocamento do guia ao interior do Posto. Contudo, às 15: 14 horas (minuto 06:18
da fita 03) com relação ao ônibus de placas IDF 7452, um homem de camiseta laranjada
desce do seu interior e na margem da pista leva e entrega o que em tese, consistem em
valores concernentes à propina ao PRF ALMIR BOND DUARTE que, se despede dele, segura
o dinheiro na máo esquerda e o coloca no bolso da calça. A seguir verificamos que o
procedimento a pouco descrito se repete durante o dia todo, sem que nenhum ônibus
fosse fiscalizado (ver abaixo segunda escala).
Reconheceu no dia 28.22.2003, a partir das 06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2), o
PRF FRACARO e as 09:50 hs, reconheceu o PRF PAMPOLINI  (momento 01:56:36 - fita
2). Já às 09:52:17hs (momento 01:57 - fita 2) reconheceu o PRF DUARTE e a PRF ROSAN E.
Já na fita 3, em data de 28.11.2003, a partir das 06:17hs (momento 19:42 - fita 3),
reconheceu o PRF JACOB, PRF DUARTE e PRF ROSANE.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.020374/2008-72 (e.493, RELT1)  corrobora no tocante ao
envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão/prisão, foi localizado o valor de R$ 19.051,34 em espécie na posse
do réu (e.02, ANEXO456, p.23-24) cuja origem não restou comprovada.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
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aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF PAMPOLINI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 15 (quinze) vezes a
remuneração auferida à época da deflagração da operação (dezembro de
2003), descontando-se os valores relativos a imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu HERINALDO
PAMPOLINI pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 15 (quinze) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se os valores relativos a imposto de renda e
contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.12 JACOB JAROSCZUK (PRF JACOB)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
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Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Jacob
Jarosczuk encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de 1994 (e.02,
ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Jacob Jarosczuk  a prática
dos seguintes fatos:

PRF JACOB (Apelidos "Arrepiado" ou Arrupiado" ou "Alemão", telefone 45 9975-3913 ou
9963-7824 ou 9977-3949)
- ROBERTO ("GAGO" ) LIGOU PARA O POSTO DE PRF EM CÉU AZUL (45-54545). O PRF
JACOB ATENDEU O TELEFONE E ROBERTO "GAGO" APÓS CHAMÁ-LO DE AMIGÃO,
AVISA QUE O PRF HIRATA PEGOU UM ÔNIBUS, HAVENDO POSTERIOR ACERTO
EQUIVALENTE A TRÊS PERNAS. SEGUE PARTE DO DIÁ. LOGO: JACOB: POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. ROBERTO -GAGO": QUEM FALA. JACOB: JACOB. ROBERTO "GAGO":
OH JACOB. JACOB: AH. ROBERTO "GAGO": É ROBERTO, QUEM TÁ FALANDO AÍ. JACOB: AH.
ROBERTO "GAGO": E AÍ BELEZA JACOB. JACOB: DEU BUIU. ROBERTO "GAGO": VIU
JACOB DÁ UMA FORCINHA AÍ, PEDE PRO HIRATA AÍ, O PESSOAL AÍ É PESSOAL DE
CASA AÍ. JACOB: JÁ DESCERAM. ROBERTO "GAGO": AH? JACOB: JÁ DESCERAM
ROBERTO "GAGO": JÁ DESCERAM JÁ JACOB: JÁ ROBERTO "GAGO": TEM O CELULAR
DO HIRATA AÍ OU NÃO JACOB: VAI DESCER DAQUI A POUCO JUNTO ROBERTO
"GAGO": VIU, CONVERSA E ME DÁ UMA FORÇA Aí O JACOB: JÁ ESCERAM AGORA
SÓ LA EM SANTA TEREZINHA VEIO ROBERTO "GAGO": AH JACOB: SÓ LÁ EM
SANTA TEREZINHA ROBERTO "GAGO": NÃO VAI FAZER ISTO NÃO, TÁ LOUCO JACOB: JÁ
TÁ LÁ ROBERTO "GAGO": AH? JACOB: JÁ TÁ INDO ROBERTO "GAGO": OH LOUCO JACOB:
VEIO, EU TENHO QUE DESLIGAR O TELEFONE, LIGA LÁ EM SANTA TEREZINHA ROBERTO
"GAGO": TÁ JÓIA JACOB: FALOU ENTÃO (FL. 441 DA DENÚNCIA).
- A FILMAGEM REVELA QUE O ÔNIBUS DE PLACAS LXO-8094 DA EMPRESA STRANTUR
PAROU ESPONTANEAMENTE E O GUIA DESCEU E SAIU SEM SER FISCALIZADO, SENDO,
POIS, ACOMPANHADO PELO BATEDOR DERIVALDO (FL. 35). SEGUNDO A ESCALA, ESTAVAM
DE PLANTÃO OS PRF'S DUARTE, JACOB, PAMPOLINI, ROSANE.
- FOI FILMADO NO DIA 28/11/2003 QUE OS ÔNIBUS DE PLACAS BNA-6346, ICC-9906, JLA
8108, KLE-6968 E ADF-3228 PARARAM ESPONTANEAMENTE NO POSTO DE CÉU AZUL MAIS
TARDE. OUTROS ÔNIBUS DE PLACAS IAX-4179, CYB-6880, CHQ-7064, LYB-4864 E ADC-
B027 TAMBÉM PARARAM. O ÔNIBUS IDF-7452 ENTREGOU DINHEIRO AO PRF DUARTE E
LIBERADO. OS PRF'S JACOB, PAMPOLINI E ROSANE TAMBÉM ESTAVAM DE PLANTÃO NESSE
DIA.
- O BATEDOR DERIVALDO COMENTA QUE NO POSTO DE PRF SÓ TEM GENTE BOA,
REFERINDO-SE AO "ARREPIADO" (PRF JACOB) E "ZOINHO" (PRF HIRATA).
- O BATEDOR DERIVALDO TAMBÉM DISSE QUE TEVE DE PAGAR PESSOALMENTE AO PRF
"ARRUPIADO" (JACOB) E "JAPONÊS" (HIRATA) - QUE ESTAVAM NO VEÍCULO MAREA,
VIATURA DA PRF - A QUANTIA DE "OITO PERNAS".
- O BATEDOR DERIVALDO LIGA PESSOALMENTE PARA O PRF JACOB (NO
TELEFONE (45) 9975-3913), PARA QUE NÃO MULTASSEM ADRIANA (NÃO
IDENTIFICADA). SEGUNDO CONSTA, QUEM ATENDE O TELEFONE, É O PRF HIRATA,
LIVRANDO-A DE UMA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
- O PRF JACOB PASSA O TELEFONE AO PRF DUARTE PARA ATENDER AO
TELEFONEMA DA GUIA SANDRA, A QUAL AVISA QUE FOI PEGA NO MOSQUITEIRO
(POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA). A GUIA DIZ QUE SAÍRAM SEM
INFORMAÇÃO (BATEDOR) E ESTAVA LÁ A POLÍCIA FEDERAL E PERGUNTA SE O PRF
DUARTE NÃO PODE DAR UMA MÃOZINHA. O PRF DUARTE PERGUNTOU SE NÃO TEM
CIGARRO NEM CD. ELA RESPONDE QUE NÃO. PRF DUARTE FALA SOBRE O COMBATE A
PIRATARIA E ELA DIZ QUE LÁ NÃO TEM. COMENTA QUE O BAGAGEIRO NÃO TEM CIGARRO.
PRF DUARTE PERGUNTA QUEM PEGOU O ÔNIBUS E ELA RESPONDE QUE NÃO SABE MAS
QUE FOI NO MOSQUITEIRO (PRF SANTA TEREZINHA). PRF DUARTE PEDE PARA FALAR COM
FRACARO E PERGUNTA ONDE ELA ESTÁ. MAS QUE NÃO PODE HAVER NADA DA PIRATARIA.
- O BATEDOR DERIVALDO AVISA QUE ESTÁ 100% NO POSTO PRF EM SANTA
TEREZINHA, POIS ESTÁ O ARREPIADO (PRF JACOB) E O ZOINHO", O JAPINHA"
(PRF HIRATA), SÓ GENTE BOA.
- O BATEDOR DERIVALDO LIGA E CHAMA O PRF JACOB DE PRIMO, E DIZ: "SABE
ESSA MORENA AÍ, ME DEU UM TOQUE, ELA É UM CASINHO NOSSO, DÁ UM
JEITINHO PARA MIM, A MAGRELA, TÁ BOM! ELA É DA CASA, DEPOIS NÓIS
CONVERSA TÁ! FALO!". O PRF JACOB CONCORDA E DESPEDEM-SE. NO CASO,
DERIVALDO REFERE-SE A ADRIANA, SUA VIZINHA, QUE LIGOU NO MINUTO/ANTERIOR
PEDINDO QUE DERIVALDO INTERCEDESSE JUNTO AOS POLICIAS, UTILIZANDO-SE DE SUA
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INFLUÊNCIA, O QUE É COMPROVADO COM FATO DE DERIVALDO SABER QUEM SÃO OS
POLICIAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO E RESPECTIVO TELEFONE (45) 9975-3913
CADASTRADO JUNTO A TIM CELULAR EM NOME DE JACOB JAROSZCUK JR.) E ATINGINDO
SEU OBJETIVO QUE SERIA LIBERAR ADRIANA DE POSSÍVEL INFRACÃO. (FL. 274 DA
DENÚNCIA)

O réu apresentou defesa prévia (e.02, PET178) e contestação (e.02,
CONTES354). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1629, 1879, 1879 e 2004). Juntou prova emprestada nos eventos 1478, 1883,
2092. Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais
(e.2431, ALEGAÇÕES1), defendendo a improcedência da ação, diante da
inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal foi anexado no
evento 510 (AUTO_QUALIFIC27).

No Processo Administrativo nº 00190.020374/2008-72 (e.493,
RELT1), a comissão concluiu pela responsabilização de JACOB JAROSZCZUK
JUNIOR.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000141-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, o réu foi absolvido, nos termos do art.386, II, CPP
(e.899, INF8.

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF JACOB, apelidado pelos
batedores por "arrupiado, arrepiado e alemão", estava de serviço (e.02,
ANEXO473):

a) no Posto de Céu Azul, nos meses de:
- julho de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), na função de motorista, juntamente
com o supervisor HIRATA, encarregado DUARTE e auxiliar ZELIR (p.70);
- setembro de 2003 ( dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de motorista,
juntamente com o supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUARTE e auxiliares
EUGENIA e SANCHES (p.74);
- outubro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), na função de motorista,
juntamente com o supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUARTE e auxiliares
EUGENIA, SANCHES e ROSANE (p.80);
- novembro de 2003  ( dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de motorista,
juntamente com o supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUARTE e auxiliares
PAMPOLINI e ROSANE (p.77).
- dezembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de motorista,
juntamente com o supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUARTE e auxiliares
EUGENIA e CAMPOS (p.79);
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, nos meses de:
- agosto de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de auxiliar, juntamente com
o supervisor HIRATA, encarregado de equipe DUCHESQUI e auxiliar PAMPOLINI (p.72)
c) no Posto da Ponte Internacional da Amizade no mese de junho de 2003 (p.67)

O PRF JACOB foi citado em algumas conversas telefônicas, conforme
se verá a seguir:

DERIVALDO X EMERSON (...) 20/8/2003 19:36:51 (...) Derivaldo explica que os caras
(PRF's) vieram pegar o negócio e acharam ruim, Derivaldo diz que era o "zóinho (PRF
HIRATA) e o arrupiado (PRF JACOB)". Diz também que "zóinho e o arrupiado" teriam
reclamado, dizendo que teria que ser mais que cem, teria que ser um e cinco (cento e
cinquenta reais por cada ônibus) . Derivaldo comenta que disse "que os nossos" foram no
comboio e que eram quatro dele e quatro do viadinho (batedor Emerson). Diz que o tal
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"zoinho" perguntou por Boi, dizendo que Boi fica até as onze horas da noite passando,
Derivaldo diz que ai seria diferente e que isso ele deveria falar com Boi. Derivaldo
comenta que disse a "zóinho" que tinha oito (ônibus) , sendo quatro dele e quatro de
EMERSON, EMERSON diz que será nove contando o que irá agora. Derivaldo diz que às
16:30 h ele já nâo tinha mais nenhum para passar. Derivaldo diz que já estava lavando a
camionete quando eles  (PRF's)  chegaram, mas que ficou por isso mesmo, e que esses
caras são xaropes, citando um "japonês"  PRF HIRATA).  (Evento 422 - ANEXO3, p. 105).
BOI X DERIVALDO (...) 21/8/2003 14:27:48 (...) Comentam como foi a noite anterior e
reclamam que estão querendo mais. Diz que quem gargantiou (reclamou mais) foi o
"Ducha" (PRF Ducheski), aí chegou o japonês. Boi reclamou que aí estaria trabalhando de
graça, e o Japonês (PRF Hirata) disse que do Boi pode liberar. Comentam que 1.5(150
reais) sendo que 100 fica para PRF e 50 para o batedor, Derivaldo conta de outro caso
ocorrido ontem e que depois de alguma resistência em aceitar, os PRF entre eles o
"Japonês" (PRF Irata) e o "arrupiado" (PRF JACOB) que estava em uma mareia aceitam as
8 pernas(oitocentos reais) pegando pessoalmente na mão do Derivaldo. (Evento 422 -
ANEXO3, p. 162)
DERIVALDO X ADRIANA (vizinha) (...) 28/8/2003 14:11:36 (...) Adriana diz que está
"empepinada" na Federal e que estão querendo multar o carro que ela está, pois o mesmo
está rebaixado. Derivaldo pergunta quem é, se é um japonês (policial)  e Adriana
diz que é um loiro alto (chamado pelos batedores de arrupiado ou alemão, PRF
JACOB). Derivaldo fica de ligar no celular do policial. (Evento 422 - ANEXO3, p. 165)
DERIVALDO X PRF (provavelmente HIRATA) (...) 28/8/2003  14:12:42 (...) Derivaldo chama
PRF de primo, e diz: "sabe essa morena aí, me deu um toque, ela é um casinho nosso, dá
um jeitinho para mim, a magrela, tá bom! Ela é da casa, depois nóis conversa tá! falô!".
PRF concorda e despedem-se. (Derivaldo refere-se a Adriana, sua vizinha, que ligou no
minuto anterior pedindo que Derivaldo intercedesse junto aos policias, utilizando-se de
sua influência, o que é comprovado com fato de Derivaldo saber quem são os policiais que
estão trabalhando e respectivo telefone " 45 99753913 cadastrado junto a TIM
celular em nome de JACOB JAROSZCUK JR. CPF: 886.142.719-72)  e atingindo seu
objetivo que seria liberar Adriana de possível infração. (Evento 422 - ANEXO3, p. 166)
DERIVALDO X VIZINHA MULTA (...) 28/8/2003 14:23:41  (...) Vizinha avisa que multaram
igual, e Derivaldo chama PRF de "filho da puta" e pergunta se ele já tinha começado a
preencher a multa que daí é numerado. Vizinha avisa que ele ia apreender o carro e
liberou. (Evento 422 - ANEXO3, p. 167)
DERIVALDO X SENA uísque (...) 28/8/2003   14:27:21 (...) Derivaldo pede para comprar um
litro de Uisque para levar para os homens lá na casa (Posto PRF). (Evento 422 - ANEXO3,
p. 168)
DERIVALDO X VIZINHA DERIVALDO PRF (...) 28/8/2003 17:22:47(...) Derivaldo diz que
ficou chateado porque o alemão "o arrupiado" (PRF JACOB) explicou para ele que
já tinha anotado os dados dela tudo e se cancelar ele e chamado em 10 dias para dar
explicações, Derivaldo disse que tinha passado ali fazia dois minutos e inclusive tinha uma
garrafa de Uísque e tudo no carro para dar para ele, inclusive ele não fez a multa por estar
rebaixado se não ele tinha que reter o carro e fez por desobediência ou coisa assim.
(Evento 422 - ANEXO3, p. 167)
DERIVALDO X EMERSON (...) 28/8/2003 15:05:23 (...) Emerson diz que está chegando na
casinha, Derivaldo diz que está na Universal e precisa pegar um dinheiro de um cara que
vai sair logo e manda Emerson vir rápido pegá-lo. (Evento 422 - ANEXO3, p. 152)
DERIVALDO X DÁRIO (...) 28/8/2003 18:33:20  (...) Derivaldo pergunta se está tudo bem e
Dário diz que deu uma encostadinha e Derivaldo diz que ali é só gente boa, 100%.
(Evento 422, ANEXO3, p. 151; ANEXO8, p.132).
BOI X EDUARDO (...) 28/8/2003 20:35:35 (...) Se pararem é só falar que é dele que não dá
nada. (Evento 422 - ANEXO3, p. 150)
DERIVALD0 X EVAIR (...) 28/8/2003 20:44:56 (...) Derivaldo avisa que está 100%, aqui
em baixo (Posto PRF) está o arrepiado e o zóinho "o japinha" (Irata) só gente
boa. (Evento 422 - ANEXO7, p. 188).

No dia 20/8/2003, o PRF JACOB estava, de fato, escalado no Posto
de Santa Terezinha de Itaipu, na função de auxiliar, juntamente com o
supervisor HIRATA, o encarregado de equipe DUCHESQUI e o auxiliar PAMPOLINI
(e.2, ANEXO473, p.72).

Conforme se extrai das conversas nesse dia, HIRATA e
JACOB acharam ruim o valor proposto por Derivaldo para "acerto" (negociação
para livre passagem dos ônibus de compristas), pois queriam receber mais de
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R$ 100,00 (cem reais) por ônibus (DERIVALDO X EMERSON, 20/8/2003,
19h36min - e.422 - ANEXO3, p. 105), mas fecharam negócio pelo valor proposto
por Derivaldo. No outro dia, Derivaldo comentou com "BOI" a respeito desse
"acerto", que foi no valor de R$ 800,00, ou seja, valor referente a 8 (oito)
ônibus (BOI X DERIVALDO - 14:27:48, - e.422, ANEXO3, p. 162).

Ainda, em relação ao dia 28/8/2003, Adriana, vizinha de Derivaldo,
comunicou a este a apreensão de seu veículo pelo PRF apelidado de "arrupiado
ou alemão" (réu), sob o argumento de estar rebaixado. Derivaldo disse que ia
ligar para o PRF:

DERIVALDO X ADRIANA (vizinha) (...) 28/8/2003 14:11:36 (...) Adriana diz que está
"empepinada" na Federal e que estão querendo multar o carro que ela está, pois o mesmo
está rebaixado. Derivaldo pergunta quem é, se é um japonês (policial)  e Adriana
diz que é um loiro alto (chamado pelos batedores de arrupiado ou alemão, PRF
JACOB). Derivaldo fica de ligar no celular do policial. (Evento 422 - ANEXO3, p. 165)

Às 14h12min, Derivaldo contatou o policial e pediu ajuda a ele para
liberar o veículo da sua vizinha:

DERIVALDO X PRF
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/8/2003  14:12:42        28/8/2003 14:13:09       00:00:27
Derivaldo chama PRF de primo, e diz: "sabe essa morena aí, me deu um toque, ela é um
casinho nosso, dá um jeitinho para mim, a magrela, tá bom! Ela é da casa, depois nóis
conversa tá! falô!". PRF concorda e despedem-se. (Derivaldo refere-se a Adriana, sua
vizinha, que ligou no minuto anterior pedindo que Derivaldo intercedesse junto aos
policias, utilizando-se de sua influência, o que é comprovado com fato de Derivaldo saber
quem são os policiais que estão trabalhando e respectivo telefone " 45 99753913
cadastrado junto a TIM celular em nome de JACOB JAROSZCUK JR. CPF: 886.142.719-72) e
atingindo seu objetivo que seria liberar Adriana de possível infração. (Evento 422 -
ANEXO3, p. 166)

Na sequência, às 14h23min, a vizinha de Derivaldo informou que o
veículo havia sido liberado, mas que foi multada:

DERIVALDO X VIZINHA MULTA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/8/2003 14:23:41       28/8/2003 14:24:52     00:01:11
Vizinha avisa que multaram igual, e Derivaldo chama PRF de "filho da puta" e pergunta se
ele já tinha começado a preencher a multa que daí é numerado. Vizinha avisa que ele ia
apreender o carro e liberou. (Evento 422 - ANEXO3, p. 167)

Depois, Derivaldo informou que conversou com o PRF e este relatou
que já havia anotado os dados do veículo para confecção da multa e que, por
isso, não poderia cancelá-la, mas que era para ela ficar tranquila, pois ele deu
outro fundamento para a aplicação da multa, pois, do contrário, o veículo teria
que ficar retido:

DERIVALDO X VIZINHA DERIVALDO PRF
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/8/2003 17:22:47       28/8/2003 17:25:06    00:02:19
DIÁLOGO
Derivaldo diz que ficou chateado porque o alemão "o arrupiado" (PRF JACOB) explicou
para ele que já tinha anotado os dados dela tudo e se cancelar ele e chamado em 10 dias
para dar explicações, Derivaldo disse que tinha passado ali fazia dois minutos e inclusive
tinha uma garrafa de Uísque e tudo no carro para dar para ele, inclusive ele não fez a
multa por estar rebaixado se não ele tinha que reter o carro e fez por desobediência ou
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coisa assim. (Evento 422 - ANEXO3, p. 167)

Tal situação reforça a tese de que JACOB mantinha efetivo contato
com Derivaldo, tanto que este mencionou a terceiros (Dário e Evair) que estava
tranquilo naquele dia, pois só tinha "gente boa":

DERIVALDO X DÁRIO (...) 28/8/2003 18:33:20  (...) Derivaldo pergunta se está tudo bem e
Dário diz que deu uma encostadinha e Derivaldo diz que ali é só gente boa, 100%. (E.
422, ANEXO3, p. 151).
@* DERIVALDO X EVAIR (...) 28/8/2003 20:44:56 (...) Derivaldo avisa que está 100%, aqui
em baixo (Posto PRF) está o arrepiado e o zóinho "o japinha" (Hirata) só gente boa. (E.422,
ANEXO3, p. 151).

No dia 13/9/2003, o PRF JACOB prestou serviço no Posto de Céu
Azul, na função de motorista, juntamente com o supervisor HIRATA,
encarregado de equipe DUARTE e auxiliares EUGENIA e SANCHES (p.74). Nesse
dia, Derivaldo conversou com EDIVALDO informando-o de que já havia
realizado o pagamento para o HIRATA ("Japonês") e JACOB ("alemão") e
que era para Edivaldo procurar pessoalmente o PRF JACOB.
Ainda, enfatizou para não mencionar o nome dos policiais nas conversas
telefônicas:

DERIVALDO X EDIVALDO (cita PRFs) (...) 13/9/2003 14:16:43 (...) Derivaldo manda sair e
avisa que já pagou lá (fez o acerto), diz que o Japonês levou lá (posto PRF), pro
Alemão lá (PRF Jacob), qualquer coisa é para Edivaldo dizer que o fulano já
mandou a pessoa ligar aqui (Posto PRF) é dele, já mandou o negócio
aqui(dinheiro e placa do ônibus). Edivaldo pergunta se pode falar o nome de Denvaldo
e este confirma que sim, diz que não quer falar no telefone e fala para Edivaldo
procurar pessoalmente aquele alemão aquele do cabelo arrepiado lá (PRF
Jacob). Derivaldo diz que não quer falar o nome dele não, diz para Edivaldo falar que o
fulano já mandou pelo chefe aí, que é dele, e qualquer coisa é para Edivaldo ligar que
Derivaldo fala no telefone com ele (PRF Jacob), e se ele perguntar quanto que é você
(Edivaldo) diz que não sabe, pois o carro é dele (de Derivaldo). (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, p. 150)

No mês de novembro de 2003 ( dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), o
PRF JACOB estava escalado no Posto de Céu Azul na função de motorista,
juntamente com o supervisor HIRATA, o encarregado de equipe DUARTE e os
auxiliares PAMPOLINI e ROSANE.

No dia 16/11/2003, os PRF's HIRATA e JACOB repassaram
informações privilegiadas a Derivaldo sobre uma operação surpresa que estava
sendo realizada na altura do pedágio de São Miguel do Iguaçu, conforme se
extrai da conversa a seguir:

ROSE X DERIVALDO (citam PRFs) (...) 16/11/2003 15:22:08  (...) Rose quer saber se vai dar
para sair hoje. Derivaldo diz que acha que não, pois quando subiu os carros e Derivaldo
chegou em Céu Azul estavam falando no rádio o pessoal de Cascavel. Diz que subiu com
12 carros. Comenta que pessoal de Cascavel estava falando no rádio e dava para ouvir.
Diz que o Japonês (PRF HIRATA) e o Jacob (PRF) mandaram ele escutar. (A
mensagem do rádio dizia que) era para vir urgente no pedágio pegar o comboio
de ônibus que estava saindo de Foz. Fala que tem alguém cuidando dos ônibus aqui
em Foz. Comenta que quando passou em Céu Azul tinha uma brava verde escura seguindo
os ônibus. Fala que tinha três caras dentro e que ele deu um "fechada", eles vieram atrás
para pegá-lo, então foi para uma estrada de terra, eles o seguiram e os ônibus foram
embora. Rose pergunta sobre o desvio e Derivaldo responde que todo mundo foi pelo
desvio. Combinam forma de sair para hoje a noite. Derivaldo diz que da uma mão e que
cuida direitinho. Fala novamente sobre o brava que o seguiu, alega que se assustou
porque achou que eram os "pretos" (PRF). Explica que entrou numa estrada de chão e
jogou o celular no meio de uma bananeira. Somente agora foi buscá-lo (risos). Derivaldo
pergunta se o Gilberto, o Dário e Argemiro irão hoje. Rose fala que não e comenta que o
"Grécia" também está pronto. Derivaldo responde que quem cuida (batedor desse ônibus)
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é o "Piá do Carequinha". Despedem-se. (Evento 422 - ANEXO10, pag. 31).

Nota-se, ainda, que Derivaldo estava junto dos PRF's HIRATA e JACOB
quando escutou no rádio dos policiais a solicitação de apoio no pedágio para a
abordagem de um comboio de ônibus.

O PRF JACOB também estava escalado no Posto de Céu Azul no dia
28/11/2003 (até às 08h00min do dia seguinte), dia em que a Polícia Federal
realizou uma filmagem e constatou a presença do PRF JACOB no Posto de Céu
Azul, conforme auto de reconhecimento anexado no evento 2 (ANEXO479, p.12
e 39):

(...) no mesmo dia, 28.11.2003, a partir das 13:19 horas, ocorre a parada de vários ônibus,
dentre os quais, IAX 4179, CYB 6880, CQH 7064, LYB 4864, ADC 8027, da Empresa Cattani
n° 41474, adotando o mesmo procedimento narrado, ou seja, com o deslocamento do
guia ao interior do Posto. Contudo, às 15: 14 horas (minuto 06:18 da fita 03) com relação
ao ônibus de placas IDF 7452, um homem de camiseta laranjada desce do seu interior e na
margem da pista leva e entrega o que em tese, consistem em valores concernentes à
propina ao PRF ALMIR BOND DUARTE que, se despede dele, segura o dinheiro na mão
esquerda e o coloca no bolso da calça. Reconheceu no dia 28.11.2003, a partir das
06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2), o PRF FRACARO e as 09:50 hs, reconheceu o PRF
PAMPOLINI (momento 01:56:36 - fita 2). Já às 09:52:17hs (momento 01:57 - fita 2)
reconheceu o PRF DUARTE e a PRF ROSANE. Já na fita 3, em data de 28.11.2003, a
partir das 06:17hs (momento 19:42 - fita 3), reconheceu o PRF JACOB, PRF
DUARTE e PRF ROSANE.

No dia 29/11/2003, às 02h46min, Roberto ("Gago") ligou para o PRF
JACOB pedindo ajuda para a liberação de um ônibus retido no Posto de Céu
Azul, inclusive pediu para o réu falar com o PRF HIRATA , mas JACOB o
informou da impossibilidade, tendo em vista que o ônibus já havia saído e
estava retornando para Foz do Iguaçu com destino à Receita Federal. JACOB
orientou Roberto a ligar no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (e.422,
ANEXO10, p. 96).

Ocorre que não restou comprovada a retenção/apreensão do referido
veículo, até porque, conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento
de PRF, em Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária
Federal de Foz do Iguaçu no período de 14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02,
ANEXO457, p.71-73).

De qualquer forma, foi localizada uma conversa entre Derivaldo e
Valéria em que esta informou que o veículo foi liberado pelo PRF HIRATA ,
após ela ameaçar denunciar os policiais rodoviários federais envolvidos no
esquema de propina (DERIVALDO X VALÉRIA, 29/11/2003, 10h22min):

Valéria conta que quando chegou ontem em Céu Azul o Hirata foi de encontro com o
carro dela e queria trazer de volta, queria multar... os outros carros todos passando e
pagando propina... que estava ela e o Lima, diz que o Jacob estava na pista e mandou o
Lima passar e ela que era a primeira da pista o Hirata pegou...
Valéria diz que chamou ele para conversar, que ele não queria, não queria, então ele
entrou na guarita e ela foi atrás e sentou na mesa. Diz que falou para o Hirata que se ele
fizesse a multa e prendesse o ônibus ela iria para Cascavel, iria ficar lá no trevo e chamar
a reportagem para mostrar para todo mundo os ônibus que passaram por aqui e deram
propina a passaram com mercadoria em cima.
Valéria continua contando que ele ficou olhando para ela, que a Vilma olhava tentando
ajudar, que a Rosane falou que logo com ela . . . Então Hirata entregou os
documentos e falou que no dia em que ela passasse por ali ela iria ficar... (...) 
(Evento 422 - ANEXO10, p. 194)
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No dia seguinte, VALÉRIA ligou para Derivaldo preocupada com uma
possível apreensão de seu veículo, tendo em vista que HIRATA prometeu que na
próxima o ônibus dela seria apreendido. Ela ainda mencionou que também
tinha contato com os PRF DOUGLAS e CAMPOS:

DERIVALDO X VALÉRIA (...) 30/11/2003 10:17:55 (...) Derivaldo avisa que está tranquilo, e
eles falaram que não passaram nenhum comunicado. Valéria diz que o Hirata (PRF
HIRATA) falou que se ela passar lá ele pega. Derivaldo diz que ele(Hirata) vai trabalhar na
terça-feira e tentou achá-lo ontem e não achou, só se ele passar na casa dele hoje, porque
tinham combinado de ir pescar. Valéria fala que o Lima tem na mão um papel que era
para derrubar a paca dela e a do Lima, inclusive o Lima deu o papel para o Gilberto.
Derivaldo diz que eles não vão fazer e fica de falar com ele. Valéria fala sobra os contatos
que tem com Douglas e Campos e diz que vai esperar Derivaldo achar o Hirata. (Evento
422 - ANEXO10, p. 198)

Ainda, no dia 30/11/2003, Derivaldo conversou com Gilberto a
respeito do fato ocorrido com VALÉRIA e sobre uma operação que havia sido
realizada pela Receita Federal no dia anterior (29):

DERIVALDO X GILBERTO (caso Valéria) (...) 30/11/2003 11:32:43 (...) Gilberto pergunta
porque os carros saíram tarde e Derivaldo diz que a receita estava trabalhando, pegaram
6 carros, um de Foz o Kaoma, não avisou porque ele tem batedor, mas sabia que eles
estavam na estrada, estavam no gasparin escondidinho com o Golzinho verde eo Corsinha
do Xuxa e tem que ficar esperto porque eles botaram rádio amador nos carros e Gilberto
diz para avisar a galera.Comentam para guardar dinheiro para o Natal. Gilberto
pergunta o que aconteceu com o Japa, Derivaldo diz que a Valéria ligou para ele
e diz que o Japonês é o diabo, porque ele e o arrupiado o Jacob(PRFs Hirata e
Jacob) pegam as placas e catam o carro, Gilberto complementa para daí eles
ganharem o deles, e Derivaldo diz que exatamente e está falando porque sabe
como funciona, mas fazem uma pressão do diabo. Gilberto pergunta se está
sabendo alguma coisa sobre dia 5 e Derivaldo diz que falou com o Douglas e não tem
nada não. Combinam de sair as 2 e meia. (Evento 422 - ANEXO10, p. 198)

Cumpre, ainda, mencionar que o réu foi escalado junto com o PRF
PAMPOLINI no mês de novembro de 2003. E, com base no teor das referidas
conversas (e.2, ANEXO473, p.77, e.422, ANEXO10, p. 95-96 e 194), não
restaram dúvida quanto ao envolvimento da equipe do Posto de Céu Azul no
recebimento de propina, tanto que a menção expressa ao "nome de guerra"
dos PRF's DUARTE, JACOB e ROSANE, bem como do supervisor HIRATA.

E m 28/10/2002, antes da Operação Sucuri, foi interceptada uma
ligação do PRF JACOB para DERIVALDO às 08h42min, em que aquele pediu a
este para agilizar a saída dos ônibus até às 20h00min. Derivaldo perguntou se
JACOB estava no Posto de Céu Azul e este confirmou:

PRF JACOB X DERIVALDO (...) 28/10/02 08:42:01 (...) Pede pra agilizar viagem pra hoje
antes das 20:00h, pergunta de um grupo que passou, DERIVALDO pergunta se JACOB está
no céu (Céu Azul/PR) e ele responde que sim, diz que era do BOIADEIRO, JACOB diz que só
veio "doiszinho do mês inteiro".  (Evento 422 - ANEXO2, p. 72)

Em seu interrogatório criminal, o réu alegou desconhecer os fatos
constantes na referida conversa, mas confirmou que utilizava o telefone número
9975-3913, objeto da interceptação. Inclusive, mencionou conhecer Derivaldo e
ter adquirido uma moto dele (e.510, AUTO_QUALIFIC27, p.04).

Ainda, no dia 10/11/2002, Julio Cesar Marins ("BABALU") ligou para
o celular do PRF DUCHESQUI (45.9974-4247) e combinou com ele a passagem
de dois ônibus mediante "acerto" (fl. 58 do PCD). No mesmo dia, em conversa
telefônica, "JOÃO" e "BABALU" mencionaram os nomes dos PRFs DUCHESQUI e
JACOB como participantes do esquema criminoso (fl. 59 do PCD; e.2,
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ANEXO425, p.06).

Embora DUCHESQUI tenha alegado desconhecer Júlio César e, por
consequência, ter negado os fatos que lhe foram imputados no dia 10/11/2002,
confirmou que utilizava o número telefônico, objeto da interceptação, para o
qual Babalu ligou naquele dia e, também, confirmou que ele estava de serviço
na Ponte Internacional da Amizade à época desse fato (e.510, AUTO_QUALIF44,
p.02-03). 

Diante do exposto, não resta dúvida acerca do envolvimento de
JACOB, bem como o seu envolvimento direto com os batedores/intermediadores
Derivaldo, Júlio César Marins ("Babalu")  e Roberto ("Gago").

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.020374/2008-72 (e.493, RELT1) corrobora no tocante ao envolvimento
do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF JACOB, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
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pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 25 (vinte e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores relativos a imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu JACOB
JAROSZCZUK JUNIOR pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 25 (vinte e cinco) vezes a
remuneração por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.13 JOAQUIM PRAINHA DE ASSIS NETO (PRF PRAINHA)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Joaquim Prainha de Assis Neto encontrava-se lotado na citada Delegacia desde
julho de 1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Joaquim Prainha de Assis
Neto  a prática dos seguintes fatos:
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PRF PRAINHA (Apelido "Praia" e sem telefone)                                                         
- O BATEDOR DERIVALDO PASSOU NO POSTO DE PRF, E DIZ QUE SÓ PODE FALAR COM O
PRF "PRAIA", JÁ QUE O PRF "CAMPERO" ESTAVA
DORMINDO.                                                                                                                 
- APÓS UMA CONVERSA NO POSTO DE PRF, O BATEDOR DERIVALDO COMENTA COM O
BATEDOR "BOI" QUE É R$ 150,00 O VALOR DO ACERTO, OCASIÃO EM QUE DIZ ESTAREM
NO POSTO OS PRF'S TRIPA, PRAIA E PIT
BULL.                                                                                                                           
- O PRF PRAINHA ANOTOU A PLACA DO ÔNIBUS, APÓS O BATEDOR DERIVALDO PASSAR LÁ
(POSTO DE PRF).                                                             
- SEGUE UM DIÁLOGO QUE DEMONSTRA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PRF PRAINHA NOS
FATOS: "BELLON: BELEZA. HNI: COMO QUE TÁ AS COISAS? BELLON: TRANQUILO. HNI:TÁ
TRABALHANDO? BELLON: TAMO TRABALHANDO. HNI: E AÍ, COMO É QUE TÁ
AMANHÃ? BELLON: AMANHÃ... VOCÊ JÁ ESTÁ EM FOZ, OU NÃO? HNI: JÁ, JÁ.
BELLON: É. E VAI EMBORA QUANDO? HNI: AMANHÃ NAQUELE HORÁRIO DE
SEMPRE. BELLON: LHA, EU NÃO ESTOU ALI, EU TÔ AQUI EMBAIXO, NO PRIMEIRO
AQUI, ONDE TUDO COMEÇA. ENTENDEU? A GENTE NÃO SE FALA MAIS. ALI NO
PRIMEIRO... ESTÁ UM DOS QUE TAVAM COMIGO NO MÊS RETRASADO. CERTO?
GENTE BOA ALI. TRANQUILO. BELEZA? NO LADO DE CIMA TÁ AQUELE LÁ QUE É
DO ESTADO PERTO DO TEU LÁ. MORENO AQUELE... QUE GOSSSSTA DE PRAIA , E
TAL. E TAMBÉM É GENTE BOA. NÃO VAI TER PROBLEMA NENHUM.  HNI: TÁ, BELEZA.
BELLON: SOSSEGADO, ENTÃO?"

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTEST354). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1358, 1423 e 1531). Juntou prova emprestada (e.1479). Encerrada a fase de
instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2417), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório encontra-se anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC30).

No Processo Administrativo nº 00190.012615/2007-73 (e.489,
RELT32-33), a comissão concluiu pela responsabilização de Joaquim Prainha de
Assis Neto.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000137-6/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(art.564, IV, CPP - e.899, INF4).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF PRAINHA estava (e.02,
ANEXO473) de férias no período de 1 a 30 de maio de 2003 e de serviço:

a) no Posto Internacional da Amizade nos meses de agosto e novembro de 2003 (p.72 e
77);
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:
- junho de 2003, na função de auxliar, juntamente com o supervisor SERRANO e o PRF
ADOLFO (p.67)
- setembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), na função de auxiliar,
juntamente com o supervisor SERRANO, encarregado de equipe TRIPODE e PRF's
ZWIREWICZ e ADOLFO (p.74);
c) no Posto de Céu Azul nos meses de:
- julho de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de motorista, juntamente
com o supervisor SERRANO, encarregado de equipe CAMPOS e o PRF ADOLFO (p.70).
- outubro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de auxiliar, juntamente
com o PRF CASTORINO e os PRF'S ANGONESE, CAMPOS e SCHERE (p.80);
- no mês de dezembro de 2003, na função de motorista (p.79).

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 77



Compulsando-se os autos, foram localizadas algumas conversas
telefônicas relacionadas ao PRF PRAINHA, conforme transcrição a seguir:

Dia 31/05/2003
LÚCIA X BABALU (...) 31/5/2003 19:43:50 (...)
LÚCIA diz que quem está no caminho é um sujeito chamado PRAINHA (???}, o
que parece agradar a BABALU; LÚCIA diz que tem um grande comboio subindo no
caminho; LÚCIA parece estar se dirigindo para Cascavel (escoltando algum comboio ???);
LÚCIA diz que tem muita relíquia no carro (mercadoria no ônibus ???) (Evento 422 -
ANEXO2, pag. 160).
Dia 26/07/2003
DERIVALDO X HNI  @@@@prainha (...) 26/7/2003   15:08:29 (...) HNI diz que só tem dois e
passa o número para o Derivaldo 6330, B ou DWA e 6565 BXA. Derivaldo diz que vai levar
lá (PRF) logo. HNI diz que tem um recado do Campero, Derivaldo diz que passou lá
ontem mas ele estava dormindo e ele só conseguiu falar com o Praia (PRF
Prainha). (Evento 422 - ANEXO3, pag. 47).

Da análise das conversas acima, percebe-se que o PRF PRAINHA já
era pessoa conhecida dos batedores Júlio Cesar (Babalu) e Derivaldo. Júlio
César, em conversa com Lúcia, demonstrou tranquilidade ao saber que era o
PRF PRAINHA que estava de serviço no dia 31/5/2003.

No dia 26/7/2003, Derivaldo mencionou ter conversado
pessoalmente com o PRF PRAINHA no posto no dia anterior (25), o qual estava
de serviço no Posto de Céu Azul, na companhia dos PRF's CAMPOS e ADOLFO.

Na escala do dia 03/9/2003, PRAINHA estava na função de auxiliar,
juntamente com o supervisor SERRANO, encarregado de equipe TRIPODE e
PRF's ZWIREWICZ ("Pit Bull", Vilmar) e ADOLFO.

Nesse dia, quando da análise da responsabilização do PRF TRIPODE,
ficou demonstrada a participação da equipe do Posto da PRF de Santa Terezinha
de Itaipu no esquema criminoso em questão.

Também restou demonstrado que os PRF's vinham exigindo R$
100,00 (cem reais) para realização de "acerto prévio", sendo que Derivaldo
cobrava R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelos seus serviços, totalizando o
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) exigido por ônibus. Ocorre que,
no início de setembro de 2003, alguns batedores, como Milton Lopes Vaz
(Careca), já estavam promovendo o pagamento de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) aos PRF's, o que fez com que o valor pago a estes a título de
"acerto prévio" fosse majorado para a quantia de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais):

DERIVALDO X BOI (...) 3/9/2003 12:50:26 (...) Derivaldo diz que conversou com o pessoal
ali (posto PRF) e é pedreira, não querem conversa, é 150 (R$150,00 valor do acerto). Boi
pergunta quem está lá, Derivaldo diz que é o Tripa, Praia e o Pit Bull (PRFs
Tripode, Prainha e Vilmar) e diz que estão falando um monte, e que ele (Derivaldo)
não vai falar com o careca (batedor carequinha), pois este paga 150 mesmo e eles (PRFs)
falaram que se o veio (batedor carequinha) paga 150 porque eles (Derivaldo e Boi) não
podem pagar. (Evento 422 - ANEXO4, pag. 166). 

Ainda, com base na referida conversa, Derivaldo mencionou ter
conversado pessoalmente com a equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu
e, ao ser indagado por "BOI" a respeito de quem estaria no referido posto,
Derivaldo confirmou a presença dos PRF's TRIPODE, PRAINHA e ZWIREWICZ.
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Seguem outras conversas interceptadas nesse dia confirmando a
realização de acerto com a equipe do Posto de STI:

BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003    14:68:59  (...) Boi avisa que para cima não veio ninguém
o pavor é o pessoal na ponte(Polícia Federal). Boi pergunta quantos carros tem e Vânia
conta 7 carros, Boi pede para acertar lá na frente (Posto PRF) porque é mais seguro
pode demorar mais e não precisa sair no bolo. Boi prefere que ela saia com segurança,
mas vai tentar sair sem acertar porque está um nojo eles (PRFs) aumentaram para RS
200,00. Lurdinha diz que não tem dinheiro e quer sair no bolo junto com Vânia e Boi diz
que não porque Vânia sempre sai acertada com todos (PRF), portanto sai em horário
diferente. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 58).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003     17:30:18 (...) Lurdinha pergunta quanto tem qua deixar
se conversar lá(PRF) e Boi diz que é R$ 300,00. Lurdinha passa a placa AA 3779. (Evento
422 - ANEXO4, pag. 172).
DERIVALDO X NELSON (...) 3/9/2003    17:32:55  ( ..) Derivaldo pergunta porque Nelson
está voltando e Nelson diz que foi o Pitbull que mandou voltar para trás  e Derivaldo
pergunta se ele não está com a cortina fechada e diz que já mandaram 10 carros voltar
e Derivaldo diz que vai tá falar com ele(Pitbull). (e. 422 - ANEXO4, pag. 171).
DERIVALDO X DANIEL (...) 3/9/2003        17:34:59 (...) Derivaldo diz para Nelson que está
beleza e ele (Pitbull) mandou acertar ali.  (e. 422 - ANEXO4, pag. 171).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:41:52 (...) Lurdinha avisa que pararam ela(Posto
PRF), um branquinho e não quer conversa, Boi manda falar que é dele(ao fundo HNI
diz que ela está na lista do Boi), Boi diz que vai ter que ir lá. (e. 422 - ANEXO4, pag. 173).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:45:49 (...) Lurdinha avisa que está indo embora e avisa
que era o Pitbull, Boi fica indignado porque ele tinha acabado de dar a placa para ele
e Lurdinha diz que ele(Pitbull) liberou ela. (Evento 422 - ANEXO4, pag. 174).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:51:12 (...) Boi diz que baita "filho ..." e meteu a boca
nele(Pitbull), comenta que Pitbull disse "falei para ela(Lurdinha) não falar em acerto
porque se falar em acerto..". Boi explica que como ela acertou na última hora
eles(PRFs) anotaram no canto do verso da lista e dai não acharam a placa.
Lurdinha conta que hoje pegou uma Besta e o motorista disse que dá qualquer dinheiro
para fechar (matar?) ele, falou que era um tal de Pitbull e Boi confirma que é ele mesmo
aquele carniça. Lurdinha diz que no fim foi até bom porque os passageiros viram que o
dinheiro foi para ele(Boi) e não foi ela que ficou com o dinheiro. (Evento 422 - ANEXO4,
pag. 174).
EMERSON X BOI (...) 3/9/2003      18:17:37 (...) Emerson pergunta quanto é o Babadinho($)
e Boi diz que o Serra (PRF Serrano) falou em 100 e o Pit (PRF Pitbull) 150 e combinam
fazerem 150.  (Evento 422 - ANEXO4, pag. 172)
BOI X HAROLDO (...)  3/9/2003      18:35:37 (...) Haroldo pergunta se saiu todo mundo e
Boi confirma que sim e conta que pegaram dois, mas ele(PRF) disse que o que
estiver conversado(Pago) ele segura no peito. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 59).
DERIVALDO X PRIMA (...)  3/9/2003 18:37:35 (...) Derivaldo quer saber se vai demorar e se
é para ele conversar ali (Posto PRF) e visa que ali é só carniça e MNI pergunta se ele
pega ali ($) e Derivaldo pede o número da placa VYA 9288, todo branco Eclipse Turismo.
Derivaldo avisa que é 250,00, 50 dele e 200 dos caras (PRF).  (Evento 422 - ANEXO7, pag.
186).

PRAINHA também estava na escala do dia 11/9/2003 no Posto de
STI. Em uma conversa com Emerson, Derivaldo pediu a este que fosse até o
referido posto para promover o acerto com os PRF's e mencionou que quem
estava lá eram os PRF's PRAINHA e TRIPODE.

DERIVALDO X EMERSON (...) 11/9/2003 21:43:06 (...) Emerson diz que um (ônibus)
inventou de sair agora, Derivaldo fala para ele ir lá (posto PRF) e diz que quem está lá é o
Praia e o Tripa (PRF Prainha e PRF Tripode) , Emerson pergunta sobre o cachorrão (Pit
Bull - PRF Vilmar) e Derivaldo diz que este já foi embora. Derivaldo de novo fala para
Emerson ir lá (posto PRF) e para dizer que ele (Emerson) mandou Derivaldo avisar (acertar
no posto) e este (Derivaldo) esqueceu de avisar. (Evento 422 - ANEXO4, pag. 195).

Em outra conversa no dia 15/9/2003, Derivaldo relatou que estava
conversando com o PRF PRAINHA e ADOLFO no Posto de STI quando o PRF "Pit
Bull" chegou e comunicou que a Polícia Federal tinha apreendido dois ônibus e
que a PF precisava da PRF para a realização da escolta até a Receita Federal.
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DERIVALDO X BOI (CASO BRASÍLIA) (...) 15/9/2003 21:39:31 (...) Derivaldo disse que
parou no Posto (da PRF) para conversar com o Adolfo e o Prainha (dois PRFs) e
o Pit Bull chegou (e falou) vamos embora, a PF está lá já pegaram dois carros e
vamos levar para a Receita. Pegou os piá para levar os ônibus para a Receita.
Derivaldo está levando um dele e um RC, que ele não sabe de quem é. Boi fala que o Pit
Bull disse isso para se envaidecer. Derivaldo diz que ele (Pit Bull) não pega nada, que o
seu (ônibus) caiu de cobaia. Explica que caiu porque foi trouxa, deveria ter ido na frente.
Foi fazer aquele esquema de chegar junto e pagar ali. "Aí chegou ali estava ali". Irá
esperar para ver o que dá. Comenta que a guia ligou o xingando. Fala que ela será levada
para a Receita e tomará cota zero. (Evento 422 - ANEXO4, pag. 196).

Já, no dia 21/10/2003, PRAINHA estava escalado no Posto de Céu
Azul. Na madrugada do dia 22, foi interceptada uma conversa entre Derivaldo e
Emerson que fez referência ao réu, pois foi alegado que ele teria garantido a
livre passagem dos ônibus que estavam sob os cuidados de Derivaldo:

DERIVALDO X EMERSON (...) 22/10/2003 01:58:53 (...) Derivaldo avisa que já
passaram e lá (posto PRF) está só a Praia (PRF Prainha) e ele (PRF) já falou que
ali é sossegado e anotou com a mão dele em um papel (placa). (Evento 422 -
ANEXO8, pag. 53).

Na escala anterior do réu (dia 17), foram interceptadas algumas
ligações na madrugada do dia 18/10, que permitiram concluir que o esquema
de propina também estava em funcionamento nesse turno, com envolvimento
da equipe do Posto de Céu Azul, conforme se extrai principalmente das
conversas de Júlio Cesar (Babaloo):

BOI X MNI (GUIA) placas (...) 18/10/2003 00:23:59 (...) BOI confirma o número dos carros,
(das placas dos ônibus), 7678 e GOA 5868. BOI avisa que a outra menina está tornando
banho, e ele não pode subir com dois carros e deixar um, MNI diz para ele apressar ela.
BOI diz que sim. (EV. 422 - ANEXO7, p. 100).
BABALOO X HNI (Placa) (...) 18/10/2003 00:42:01  (...) HNI passa a placa do carro CHL
6433. (EV. 422 - ANEXO7, p. 101).
BABALOOX CLAUDETE (...) 18/10/2003 02:49:41 (...) CLAUDETE avisa que está tudo
pronto para sair, BABALOO pede para avisar o Tiquinha para ete ir embora, que ele já
deixou todos os documentos em todos "os lugares" que não precisa falar o nome (postos
da PRFs) até Cascavel (placas dos ônibus em todos os postos de fiscalização até Cascavell)
e que se alguém parar é para dizer que è do BABALOO porque César ninguém conhece.
(EV. 422 - ANEXO7, p. 101).
BABALOO X HNI (placas) (...) 18/10/2003 02:56:43 (...) BABALOO diz que ele pode ir
embora e avisa que já deixou "tudo certinho em todos os lugares" (placas de ônibus em
todos os postos de fiscalização), da 6433 (placa de ônibus). HNI diz que liga depois do
pedágio. BABALOO diz que pode ir embora que em Cascavel ele também deixou HNI
pergunta se ele não está aqu e ele responde que já está aqui. (EV. 422 - ANEXO7, p. 101).

O réu PRAINHA também prestou serviço no Posto de Céu Azul no dia
08/12/2003, com previsão de saída do turno às 08h00min do dia 09/12/2003.
Ocorre que, no início da manhã do dia 09/12/2003, foi deflagrada a Operação
Trânsito Livre.

A filmagem do dia da deflagração da Operação Trânsito Livre foi
anexada no evento 1065 (VÍDEO8-VÍDEO12) e, conforme declarado pela
testemunha de acusação ANTONIO CARLOS RUVENAL FARIAS, Inspetor da PRF
em  outra delegacia (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA9), que participou do
cumprimento do(s) mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no
Posto da PRF em Céu Azul, foram encontrados valores em espécie (dinheiro) e
papéis no lixo com anotações de numeração de placas de veículos (muito
mencionadas em diálogos interceptados de "batedores"/intermediadores/guias):

(...) J: Bom, há, inspetor, o senhor participou do cumprimento dos mandados de
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busca a apreensão na OPERAÇÃO TRÂNSITO LIVRE? R: Participei. J: Sim. Hã-hã, em
qual, qual mandado o senhor cumpriu, em que local? R: No posto de Céu Azul. (...)
J: Tá bom. Eu gostaria que o senhor me relatasse como e que foi essa, esse
cumprimento dos mandados de busca e de prisão? (...) R: (...) Bom nós nos
deslocamos com a equipe (...) da Polícia Federal, é ... até o posto de Céu Azul chegamos lá
por volta de seis horas da manhã e lá, os agentes da Polícia Federal estavam com a
documentação em mãos e eles apresentaram ao encarregado do posto, é.... dizendo que
estavam ali para cumprir o mandado de busca e prisão contra dois policiais que estavam
de serviço, e eles adentraram ao posto, fizeram algumas observações e nos ficamos na
parte externa do posto, é... fazendo algumas observações também, depois adentramos ao
posto e ficamos na parte do atendimento, é uma parte do balcão de atendimento ao, ao
usuário e nós ficamos fazendo verificação de documentação, enquanto eles estavam,
adentraram, nas partes, é... na parte interna do posto. J: Hã... o senhor falou então, no
policial Prainha, hã... foi encontrado, pelo que consta no Auto de Apreensão,
hã... R$ 1.570,00 dentro do travesseiro que eles estaria dormindo. O senhor tem
conhecimento disso? R: A infornação me foi passada no momento pelo agente da Polícia
Federal, porque que foi ele que localizou ... J: O senhor não viu... R: Essa importância,
eu nao vi na hora que ele tirou.. J: Hâ-hã. R: Eu estava na parte externa do posto. E
depois fiquei na parte do balcão observando toda a documentação conforme foi orientado
pelo próprio delegado que estava a cargo da ... J: Hã-hã. Tá. É mais o senhor disse
que não viu quando foi encontrado esse dinheiro no travesseiro... R: Eu vi o
dinheiro. J: Não, não, no travesseiro, eu digo ...  R: Não, não, na hora que eles tiraram
não. J: Mas eu lhe pergunto se o senhor ouviu o policial Prainha fazendo alguma
declaração a respeito da origem desse dinheiro? R: Não senhora J: Não. Tã. Há..,
foram encontrados também R$ 1.560,00 amarrados debaixo de uma cama . O
senhor tem conhecimento disso? R Conhecimento por informação também, dos
agentes que localizaram, eles quando voltaram, eles adentraram, quando eles voltaram,
eles disseram que localizaram R$ 1.500,00 é... numa... num travesseiro e uma quantia
quase que idêntica embaixo do colchão onde estava deitado um outro policial, eu também
não, não tive lá no momento que eles tiraram o dinheiro. J: O senhor presenciou
alguma declaração por parte dos policiais a respeito desse valor? R: Não, não,
não, não J: Hã-hâ. Hã... foram encontrados além desses valores R$ 100,00,
dentro de um armário e R$ 1.240,00 dentro de uma caixa no alojamento. O
senhor presenciou... R: É, eu não presenciei na hora que eles tiraram, eles também
apresentaram esse dinheiro que eles acharam numa caixa e posteriormente nós abrimos
a, os armários e nessa parte ai eu já entrei com eles e eu me recordo bem que nós
abrimos o armário de um policial que não estava em serviço e lá foi encontrado apenas,
é... roupas, é material de uso, é... e uma arma pertencente a um policial que não estava
de serviço naquele dia no posto.(...) J: Hã-ha. O senhor tem conhecimento até pela
sua profissão, por o senhor ser policial rodoviário, se..., se... se é comum, no
exercício da profissão, policiais receberem dinheiro, serviço de algum título que
policiais, alguma multa que se cobra que  poderia justificar esse valor? R: Não
senhora. J: Com relação aos objetos apreendidos no posto, o senhor recorda de
algum, de, de encontrar (...), papéis com anotações que pudessem identificar
número de placas de veículos? R: Sim, aí recordo sim... J: Sim, é... R. É nessa parte,
foi a parte que eu justamente que eu fiquei, foi na parte de fora, que nós achamos
alguns documentos com placas de, de veículos alguns (...) já rasgados, documentos
rasgados dentro lixo e alguns outros documentos que todos eles foram entregues ao
pessoal da Polícia Federal. (...) R: Apreensão dos documentos e entregamos todos ao
pessoal da Polícia Federal, e... no momento até, eles procuraram saber alguma coisa. "
Olha, tem como vocês identificarem essas placas do carro através do sistema RENAVAN" ,
então foi entregue a eles todas as documentações, todo material que foi apreendido no
posto, ou seja qualquer tipo anotação que foi solicitado, qualquer anotação, por mínima
que ela fosse, era para ser apreendida e ser entregue ao, ao pessoal agente, ao policial
que estava a frente do cumprimento do mandado. (...) (grifei)

Como visto, foram apreendidos valores em espécie (dinheiro) em
poder de alguns policiais rodoviários federais na ocasião do cumprimento dos
mandados de prisão/busca e apreensão (e.02, ANEXO456, p.23-24), sendo que,
na posse do réu, foram encontrados R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta
reais) cuja origem não restou comprovada nos autos.

Cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do CPC/73
c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
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esquema criminoso.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo n.
00190.012615/2007-73 (e.489, RELT32-33) corrobora no tocante ao
envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF PRAINHA, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
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ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  JOAQUIM
PRAINHA DE ASSIS NETO pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
nos termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº
8.429/92, nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a remuneração
por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se apenas valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.14 JOECY DE SIQUEIRA (PRF JOECY)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Joecy
de Siqueira encontrava-se lotada na citada Delegacia desde março de
2002 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou à ré Joecy de Siqueira a prática
dos seguintes fatos:

PRF JOECY (Apelido "Sapata" ou "Machona" ou Machão" e telefone 45-9997-7565 ou 9975-
7565)
- A PRF JOECY FOI RECONHECIDA PELO INSPETOR-CHEFE (FL. 752-753) NAS IMAGENS,
APÓS LONGA CONVERSA COM O BATEDOR "BOI", O QUE DEMONSTRA O SEU
ENVOLVIMENTO NOS FATOS (FL. 29).                                           - O PRF BENATTI LIGA PARA
A PRF JOECY PERGUNTANDO SE HÁ OPERAÇÃO DO PAPA FOX (PF) - DENÚNCIA 34.               
                                                                      - O BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE AS DUAS
MULHERES EM PLANTÃO NO POSTO DE PRF  "NÃO MEXEM NÃO". VERIFICA-SE QUE A PRF
JOYCE É TRATADA PELOS BATEDORES COMO FORTONA, MACHÃO.                                        -
A PRF JOYCE PASSA A INFORMAÇÃO AO PRF DENUZZI DE COMO ESTÁ O TEMPO,
SE ESTÁ CHOVENDO. NA VERDADE, É O CÓDIGO UTILIZADO DE COMO ESTÃO AS
COISAS NO POSTO DE PRF EM CÉU AZUL, POIS A POLÍCIA FEDERAL ESTAVA À
PROCURA DE ALGUÉM (FUGITIVO), OCASIÃO EM QUE ADVERTE QUE UÁ ESTÁ COMEÇANDO
A MELHORAR O TEMPO.                              - A PRF JOYCE DIZ AO BATEDOR DERIVALDO
QUE DEVE MANDAR "UM POR UM", SENDO QUE JÁ SUBIRAM TRÊS "ATÉ A NABA".
ADVERTE QUE NÃO QUER QUE FAÇA FILA.                                                                 
                                      - O BATEDOR EMERSON DIZ QUE A PRF JOYCE AVISOU QUE
TALVEZ TENHA OPERAÇÃO EM CASCAVEL.                                                                               
                  - A PRF JOYCE COMENTA A PRESENÇA DO PAPA FOX (POLÍCIA
FEDERAL), NO POSTO DE PRF, AO PRF VANAT, O QUAL PEDE PARA AVISÁ-LO QUANDO
ELES SAÍREM.                                                                                                                          -
A PRF JOYCE AVISA AO PRF BENATTI QUE COLOCOU A TV COM O VOLUME ALTO, PARA FINS
DE EVITAR ALGUM SISTEMA ACOPLADO. INFORMA, AINDA, QUE NÃO SABE SE HÁ OU NÃO
OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, E QUESTIONA ACERCA DE SE TRATAR DE UMA TURMA
NOVA.                                    - O BATEDOR DERIVALDO FALA COM O "ZÓIO" PRF HIRATA),
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DIZENDO QUE AS PRF'S DE PLANTÃO SÃO GENTE BOA, GENTE FINÍSSIMA, NO CASO,
REFERINDO-SE ÀS PRF'S JOYCE E ROSANE.

A ré apresentou defesa prévia (fls.767-833) e contestação (e.02,
CONTES328). Requereu a produção de prova testemunhal (e.197, 679 e 1052),
mas posteriormente desistiu da prova (e.1075, 1076 e 1097). Encerrada a fase
de instrução (e.2246), a ré deixou de apresentar alegações finais. No evento
2412, Joecy compareceu em Secretaria e informou não ter procurador
constituído nos autos (e.2412). Foi intimada para constituição de novo patrono
(e.2445-2447), mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação (e.2452). O
interrogatório criminal da ré foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC9).

No Processo Administrativo nº 00190.020373/2008-72 (e.489,
RELT34-35), a comissão concluiu pela responsabilização de Joecy de Siqueira.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000138-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, a ré foi absolvida em relação a um fato ocorrido no dia
30/10/2003 (art.386, V, CPP) e do fato do dia 27/11/2003 (art.386, III, CPP -
e.899, INF5).

No caso, aplica-se a hipótese de extensão objetiva dos efeitos
materiais da coisa julgada da sentença absolutória criminal na
instância civil quanto ao fato ocorrido no dia 30/10/2003 relatado na
sentença criminal, pois fundamentada, nos termos do incido V do artigo 386
do Código de Processo Penal ("Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a
causa na parte dispositiva, desde que reconheça: V – não existir prova de ter o
réu concorrido para a infração penal").  

De acordo com a escala oficial, a PRF JOYCE estava de serviço (e.02,
ANEXO473):

a) na Ponte da Amizade (PIA) no mês de julho de 2003, na função de encarregada de
equipe (p.70);
b) no Posto de Céu Azul nos meses de:
- agosto de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de encarregada de equipe,
juntamente com supervisor ROGÉRIO e os PRF's CEGATTI, GUIDUGLI e PASQUALINI (p.72);
- outubro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de encarregada de
equipe, juntamente com o supervisor BENATTI  e os PRF's ALECSANDRO, AILTON e PEDRO
(p.80);
- dezembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de encarregada de
equipe, juntamente com o supervisor BENATTI  os PRF's SCHERER, NERES e CELSO (p.79).
c) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:
- junho de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de encarregada de equipe,
juntamente com o supervisor SERRANO e os PRF's BERTI, ADOLFO, PRAINHA (p.67);
- setembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregada de
equipe, juntamente com o supervisor BENATTI e os PRF's PASQUALINI, ROSANE e CIRO
(p.74);
- novembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de encarregada de equipe,
juntamente com o supervisor BENATTI e os PRF's AILTON, CELSO e CIRO (p.77).

Como se vê, no período de julho a dezembro de 2003, a PRF JOYCE
trabalhou na função de encarregada de equipe. Ocorre que o seu nome foi
citado em algumas conversas interceptadas pela Polícia Federal, conforme se
verá a seguir.
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Conforme investigação criminal, no dia 21/8/2003, Derivaldo citou o
nome da PRF JOYCE em conversa com pessoa não identificada, mas nesse dia
ela não constava na escala oficial de serviço:

DERIVALDO X BATEDOR (...) 21/8/2003 15:30:43 (...) Falam que hoje só tem pessoal deles
(PRF's que participam do esquema), citam inclusive uma "fortona, machão", PRF do
sexo feminino com trejeitos masculinos que escalada para trabalhar em Céu Azul e que
hoje estaria no posto de Santa Terezinha trabalhando no lugar de alguém, dizem que ela é
muito "querida, gente ótima", (provavelmente tratava-se da PRF Joyce, pois como
era a única mulher integrante da equipe neste dia). (Evento 422 - ANEXO3, pag.
184).

No dia 12/9/2003, Derivaldo confirmou a presença da PRF JOYCE e
da PRF ROSANE no Posto de Santa Terezinha de Itaipu e afirmou que elas eram
"gente finíssima".

DERIVALDO X HNI (...) 12/9/2003     13:48:20 (...) HNI pergunta se são gente boa.
Derivaldo diz "são gente finíssima", nem estão mexendo ali, é só a Joice e a Rosane
(duas PRFs), duas mulheres que não mexem não. Despedem-se e HNI repete os
nomes Joicy e Rosane. (e.422 - AP_INQ_POL5, pag. 8).

Seguem outras conversas captadas no referido dia (12) que fazem
referência ao Posto da PRF de STI e de Céu Azul:

DERIVALDO X IVONEIDE (...) 12/9/2003 11:03:31 (...)
Ivoneide diz que aqui no Mosqueteiro (Posto PRF) estão entregando um papel para o
pessoal dizendo que não pode mais carregar mercadoria em cima, que eles vão chamar a
Receita (Federal) e dar cota zero. Derivaldo diz que não que aqui ele garante e
pergunta a ela se ela acerta aqui (paga para os Policiais Posto PRF) e Ivoneide diz
que não, que ela acerta assim: desce e paga no ato. Derivaldo diz que tranquilo e
fala que todo mundo acertou ontem: o Marquinho, a Nilda mandaram acertar
com medo disto e só tem um cara aqui que é xarope  é o Pitbull, é um carniça,
geralmente o carro que tem bagagem em cima o guia manda a gente pagar na frente .
O guia vem e passa direto e a gente fica com eles(PRFs). Ai o ônibus passa direto. 
Ivoneide pergunta se ele(Derivaldo) catou o dele lá($) e Derivaldo diz que já catou e já
gastou. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 95).
DERIVALDO X ANDRE (...) 12/9/2003 11:56:26  (...)
Derivaldo avisa que aqui(Posto PRF) está até a Ronda, o grupo GOE da Policia Militar aí o
chefe aqui falou "nâo mexe para sua segurança". . (EV. 2 - ANEXO426, p. 104).
DERIVALDO X ANDRE (...) 12/9/2003 11:54:10  (...)Derivaldo avisa que está sujo aqui
embaixo (Posto PRF), Andre diz que pegaram um dele(ônibus)mas liberaram.
Derivaldo diz que falou com a mulher aqui(PRF) e o chefe da equipe  e falaram que
se mandarem agora (ônibus) com coisa em cima eu levo para a Receita, o
Orlando da Receita avisou para eles (PRFs) que o primeiro carro que subir com bagagem
em cima, até a uma e meia, uma e meia acaba, depois vai começar das 3 às 5 a
operação de novo. Derivaldo avisa que já falou com a menina ali(PRF) e ela falou
para passar ali uma e cinco ou uma e dez que aí eu (PRF) já te dou uma posição.
Andre diz que vai dar a placa e Derivaldo diz que pega depois. (EV. 2 - ANEXO426, p. 104).
DERIVALDO X MNI (...) 12/9/2003 13:45:51 (...) MNI avisa que está saindo e Derivaldo diz
que não tem ninguém na pista só tem duas meninas lá dentro (Posto PRF) sentadas,
se quizer ir tem que ser agora porque a tarde tem uma operação. (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, pag. 49).
DERIVALDO X PALETA (...) 12/9/2003 14:51:45 (...)
Paleta diz que a marea (viatura da PRF) está subindo com o farol ligado. Derivaldo fala
que então vai sujar, (possibilidade de os faróis ligados serem um código estabelecido entre
os PRFs e os intermediários). (EV. 2 - ANEXO427, p. 8).
DERIVALDO X PALETA (...) 12/9/2003 14:56:31  (...) Derivaldo pergunta se está subindo
carro, subiu só a Marea(PRF) que Paleta havia falado e Paleta diz que a Marea subiu com
os faróis ligados. Derivaldo questiona se vai sujar, mas diz que subiu foi o carniça e
ele não estão mexendo aquela hora que eu subi lá(Posto PRF) eu falei com a
gostosa (PRF Rosane) e ele(Pitbull) me cumprimentou e falou que por enquanto
estava tranqüilo e ele estava de bem com a vida. Paleta diz que vai saber, e Derivaldo
resolve segurar. (Evento 422 - ANEXO6, pag. 105).
DERIVALDO X BABALOO (...) 12/9/2003 19:01:31(...)
Derivaldo avisa para esperar. Babaloo avisa que falou agora com o Pit(PRF Pitbull) e este
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disse que o Orlando está na estrada e que assim que Orlando sair, PRF Vilmar vai
ligar para Babaloo avisando. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 55).
DERIVALDO X CARECA (...) 12/9/2003 19:23:43 (...)
Careca avisa para Derivaldo segurar um pouco mais, eu falei com o nosso amigo ali (Posto
PRF) e vamos dar mais um tempinho ai. (EV. 2 - ANEXO427, p. 8).
DENUZZI X SANDRO (VANAT E BENATTI) (...) 13/9/2003 00:58:57(...)
Sandro diz que é o negócio do insulfilme e que o cara ligou novamente para ele. Denuzzi
pergunta se ele não quer tirar nem o insulfilme. Sandro diz que "ele" tem um uísque lá e
pergunta se Denuzzi quer. Denuzzi, rindo, diz que é o Vanat que está fazendo. HNI
pergunta se é o Vanat ou o Benatti que está trabalhando. Denuzzi diz que está ele o
Benatti e o Vanat. Sandro diz que com o Vanat não tem conversa. Denuzzi diz que irá falar
com ele (Vanat). Sandro pede para dizer que é do Denuzzi e não falar que é dele. Denuzzi
reforça que irá falar com Vanat. Sandro diz que eles (PRF's) irão tomar cerveja porque "ele
vai dar, viu!". Denuzzi concorda e Sandro diz que irá falar para ele dar umas três caixinhas
"pra vocês, aí". Denuzzi concorda dizendo 'beleza', agradece e se despede. (EV. 2 -
ANEXO424, p. 91).
EMERSON X MNI (BELON) (...) 13/9/2003 03:05:54  (...)
Emerson pergunta onde MNI está e ela diz que está no pedágio. Emerson pergunta se MNI
já sabe (o que fazer) quando chegar em Céu. MNI pergunta quem está lá (no posto da
PRF). Emerson diz é o Belon (PRF) e aquele pessoal loirinho que ele já havia falado. MNI
pergunta o que é para falar e Emerson diz que é para dizer que o número dela já está lá.
Emerson diz que nao vai nem parar porque ele já deixou o número (da placa) dela lá. MNI
diz que quando passar lá ligará para Emerson e o mesmo recomenda cuidado em São
Paulo para MNI. (EV. 2 - ANEXO424, p. 46).

O PRF Vilmar ("Pit Bull") tinha trabalhado na escala do dia anterior
com a equipe de TRIPODE, mas, pelas conversas, ele também esteve no Posto
de STI no turno seguinte, com a equipe da PRF JOYCE (PRF's ROSANE e CIRO),
supervisionada pelo PRF BENATTI. O PRF PASQUALINI ingressou na equipe a
partir do dia 16, pois na primeira quinzena estava de férias.

Nota-se que, ao citar que às duas mulheres PRF's não mexiam (e.422
- AP_INQ_POL5, pag. 8), Derivaldo quis dizer que elas não criavam embaraço
como outros PRF's que tentavam "arrancar" mais dinheiro dos veículos já
"acertados", como fazia "Pit Bull" e Douglas, por exemplo. 

Em conversa com Ivoneide (11h03min), Derivaldo garantiu a
passagem dos ônibus pelo Posto de Santa Terezinha de Itaipu (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 95).

 Após (11h54min), em conversa com Derivaldo, André mencionou
que pegaram um de seus ônibus no Posto de Santa Terezinha de Itaipu,
que depois foi liberado, mas que eles (PRF's) disseram que iriam levar para a
Receita Federal caso fossem localizadas mercadorias em cima do ônibus;
relatou ainda que os PRF's foram informados de uma operação da Receita
Federal que seria realizada na parte da tarde (12/9/2003 - e. - ANEXO426, p.
104).

Como se vê, além de não fiscalizarem os ônibus de compristas, os
PRF's do Posto de STI ainda contribuíam com o repasse de informações
privilegiadas a respeito de operações que seriam realizadas, em relação às
quais deveriam guardar sigilo em razão da profissão.

Às 19h01min, em conversa com Júlio Cesar (Babaloo), Derivaldo
deixou a entender que a operação estava em andamento, mas que o PRF Vilmar
("Pit Bull") iria avisá-lo assim que a Receita Federal (servidor "Orlando") saísse
da rodovia (12/9/2003 - e. 2 - ANEXO 425, p. 55).
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No dia 16/9/2003 (até 08h00min do dia seguinte), a PRF JOYCE
estava novamente escalada no Posto de STI como encarregada. Já, no Posto de
Céu Azul, estava o PRF DENUZZI, também na função de encarregado.

Na madrugada do dia 17/9/2003, DENUZZI ligou para JOYCE a fim
de saber como estava a movimentação da rodovia:

PRF DENUZZI X PRF JOICY  (...)17/9/2003 02:27:26 (...)    PRF Denuzzi pergunta com está
o tempo lá, se está chovendo (código para saber como estão as coisas), PRF Joicy diz que
até que está bom , não está garoando nem nada, porém de diferente é que tem várias
equipes da Polícia Federal estão procurando quem matou o Policial, trouxeram um
retrato falado, estão parando alguns carros, mas está começando a melhorar. (Evento 422
- AP_INQ_POL5, pag. 12).

Na referida madrugada, os acertos continuaram, embora alguns
"batedores" tenham ficado inicialmente preocupados com a realização de uma
operação surpresa, em virtude da grande movimentação da Polícia Federal  nas
proximidades do Posto de Santa Terezinha de Itaipu. Após, foram tranquilizados
com as informações repassadas pela PRF JOYCE (encarregada da equipe do
Posto de STI) de que os policiais estavam apenas em busca de informações
acerca do assassinato de um policial federal (conversas do dia 17/9/2003, às
02h27min, 02h32min e 04h01min - e.422, AP_INQ_POL5, p.10-14; e.422,
ANEXO4, p.204), exemplifico:

DERIVALDO X JESUS (...) 17/9/2003 02:36:04   (...) Derivaldo diz que a menina aqui da
casa (PRF Joicy - Posto PRF) que estão divididos em três turmas e na realidade aquele
pessoal do Rodrigo lá já foi embora. Comenta que ela (PRF Joicy) falou que estes (PFs) que
estão aqui para cima e para baixo estão atrás daqueles caras que mataram o colega
deles. (...) Fala que menina (PRF Joicy) diz que pode ir um por um, ela não quer que faça
uma fila. Ele está indo lá falar com ela de novo. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 14).

Seguem outras conversas interceptadas no dia 17/9/2003:

DERIVALDO X EMERSON (...) 17/9/2003 02:16:46  (...) Emerson avisa que está chegando.
Derivaldo pergunta se ele falou lá (Posto da PRF) e Emerson responde que sim e
manda o Boi esconder o negócio branco (caminhonete) dele lá atrás. Derivaldo fala que
ele nem esta por lá. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 11).                                                    
   
DERIVALDO X BOI (JOICY) (...) 17/9/2003 02:32:14 (...) Derivaldo pergunta se ele passou
lá na frente(Posto PRF) umas duas ou três vezes e Boi diz que não Derivaldo diz
que o nosso amiguinho aqui (referindo-se a Emerson) conversou com a sapata lá
(Joicy) e ela falou para o fulano parar de ficar desfilando com aquela branquela
(referindo-se a caminhonete de Boi) lá que os caras já deram um cutucão aqui quando ele
passou aqui na frente e já zoaram sobre ele Boi diz que não foi lá nenhuma vez e
Derivaldo diz que (PRF Joicy) citou o nome dele Derivaldo diz que passou com a dele de lá
para cá apenas uma vez porque foi em casa deixou a azulona em casa (Besta) e
pegou a branquela (caminhonete). Boi fala que não foi lá nem uma vez. Derivaldo diz
que ela (PRF Joicy) falou para mandar um por um. Boi diz que não vai. Derivaldo fala
que ela garante e que o negócio ali é outro. Comenta que eles estão com um caminhão e
diz que sabe o que eles querem. Comenta que eles estão com um caminhão e diz que
sabe o que eles querem. Explica que procuram o cara que fez o serviço lá não sei aonde
no coitado do colega deles (assassino do APF Gláucio). Boi pergunta sobre o ônibus dele e
Derivaldo diz que aquela era outra equipe, mas já se internou (foi para casa). Fala que
agora tem estas três que é 24 horas, não vai parar. Ela (joicy) falou que agora subiu três
até a naba. Derivaldo diz que subiu o Ricardo e uma "renca". (Evento 422 - AP_INQ_POL5,
pag. 13).                                                 
DERIVALDO X BOI (...) 17/9/2003 02:51:05 (...) Derivaldo avisa para subir para ir lá
conversar com o pessoal (Posto PRF) que ela (PRF Joicy) mandou o veadinho(Emerson)
falar para nós irmos lá conversar com ela. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 14).
DERIVALDO X JESUS (PRF JOICY E ROSANE) (...) 17/9/2003 04:01:51 ( ...) Derivaldo diz
que o pessoal garantiu que não tem nada haver, falou que tá minado deles, mas não
tem nada haver com este negócio de vocês, que é só o assassinato do cara. Questionou
porque aquele carro(ônibus)caiu lá e eles disseram que é com a outra equipe que trabalha
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com a Receita. Fala que não tem nada haver com o pessoal que está trabalhando em cima
da investigação do assassinato do cara. Derivaldo fala: "A Joicy (PRF) falou e a
Rosane (PRF) pode mandar que eu garanto. Então tá eu garanto"; Derivaldo diz
para Jesus que então pode se arrumar e ligar para ele na saída. (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, pag. 9).
PRF VANATX HNI (...) 17/9/2003 04:45:53 (...) Vanat pergunta se está chovendo por lá
(código para saber como estão as coisas - até mesmo porque não tern chovido nestes
dias), Vanat pergunta se tá tranquilo por lá, HNI diz que começou a chover, (demonstra
engano) e diz que não tá chovendo não, que começou a clarear, HNI (fala baixo e rápido)
que vai subir bastante (ônibus), Vanat diz; - tranquilo, HNI alerta para Vanat ficar em QAP
(aguardando). (EV. 422 - ANEXO8, p. 4).
DERIVALDO X CID (PRF BELO) (...) 17/9/2003 05:31.35  (...) Cid avisa passou a cuia agora.
Derivaldo pergunta se Cid irá esperar os do Derivaldo passar lá. Cid diz que se tiver junto
com os outros dará para esperar. Derivaldo pede para avisar o Belo (possivelmente PRF
Ballon) para nâo parar se nâo ele (Derivaldo) estará fudido. Cid diz que vai deixar cedinho
e Derivaldo diz para deixar pago e deixar tudo. Fala que ele e a vaca (Boi) não foram lá
(pagar os ônibus) por estarem com medo de serem reconhecidos Comenta que "quem não
é visto não é lembrado". (EV. 422 - ANEXO8, p. 9).

Como se vê, Derivaldo tinha contato direto com a PRF JOYCE, tanto
que ela o orientou a não ficar "desfilando com a branquela" (caminhonete
branca), pois os policiais federais já estavam de olho nela. Ela, ainda,
tranquilizou Derivaldo quanto à situação da rodovia (operação), mas depois
pediu para que os ônibus fossem liberados um a um (e.422, AP_INQ_POL5,
p.14).

Quando da análise da responsabilização do PRF BENATTI
(supervisor), também foram transcritas diversas conversas interceptadas no
período de 11 a 16 de setembro de 2003 que contribuem para melhor
compreensão dos fatos e envolvimento da ré no esquema criminoso.

No dia 22/10/2003, um homem não identificado ligou para
EMERSON para dizer que JOYCE lhe disse que talvez haveria operação em
Cascavel. A PRF JOYCE estava no Posto de Céu Azul nesse dia.

EMERSON X HNI (...) 22/10/2003 20:54:46  (...) HNI avisa que Joicy (PRF) disse que
talvez em Cascavel tenha operação. Emerson diz que ela é muito
querida. (Evento 422 - ANEXO7, pag. 54).

No dia 30/10/2003, PRF JOYCE estava de serviço no Posto de Céu
Azul e comunicou a presença da Polícia Federal no referido posto aos PRF's
VANAT e BENATTI.

JOICY X VANAT (...) 30/10/2003 20:39:59 (...) Joicy avisa que está com papa fox
ancorado(Policia Federal). Vanat pergunta se estão caracterizados e no Palio e pede
para avisar a hora que eles saírem. (Evento 422 - ANEXO7, pag. 64).
BENATTI X JOICY (...) 30/10/2003    20:45:13  (...) Joicy avisa que coloca a televisão com
o volume alto porque se tiver algum sisteminha acoplado não cabe. Benatti pergunta se
estão os quatro e Joicy fala que estão os três, o Alex está na aula e Benatti fala que então
está ela, Ailton e Pedro Faria e os Papa Fox (Policia Federal). Benatti pergunta se está
tendo operação e Joicy diz não sabe, alega que pararam e disseram que estão aguardando
alguma coisa que talvez precise ser abordado ou talvez não. Fala que é o pessoal da turma
nova de Foz. Benatti diz que se é daqui beleza e pede para fazer tudo certinho para as
"inaudível" por precaução e Joicy diz que quando possível vai contar o acontecido e diz se
lembra daqueles nosso amigos que tomam cafézinho com eles, fecharam na frente deles.
Dá risada e se despedem. (Evento 422 - ANEXO7, pag. 65).

Quando do seu interrogatório criminal, ficou evidenciado que a
ré não era fiel às anotações da "parte diária" (anotações de registro/controle de
saída e retorno das viaturas e PRF's do posto durante o turno), tanto que, em
um primeiro momento, mencionou que, no dia 30/10/2003, constou registro de
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que ela havia saído do posto para uma ronda às 20h15min, com retorno às
22h30min. Depois mencionou ter saído novamente às 23h00min para
encaminhamento de um ônibus apreendido à Receita Federal, com retorno às
23h45min. Afirmou, portanto, ter saído para duas missões (às 20h e outro às
23h) naquela noite e em outro para jantar/lanchar, mas sem registro deste
último. Ocorre que, no mesmo interrogatório, a ré mencionou que, às
20h30min, compareceram alguns Policiais Federais no referido posto que se
identificaram e informaram que estavam ali para uma missão (informação
anotada na "parte diária") e que precisariam permanecer no pátio do Posto de
Céu Azul. Depois, ela relatou que os indagou acerca da necessidade de apoio
da PRF, mas que eles dispensaram. Mesmo assim, ela alegou ter segurado a
equipe ali no posto para caso fosse necessário um apoio. Ou seja, se a ré saiu
para ronda às 20h15min, retornou às 20h30min para conversar com os PF
e deixou de promover a anotação do seu retorno, bem como da suposta saída,
que ensejou o retorno às 22h30min. Prova disso é que as duas conversas
transcritas relacionadas a ré no dia 30/10 permitem concluir que ela estava no
posto no período das 20h39min a 20h45min.

Ainda, conforme relatório policial (Relatório e Auto de
Reconhecimento - e.02, ANEXO478, p.90-112; ANEXO479, p.0-40, 36-37;
e.1065, VIDEO4, início da filmagem), os batedores Derivaldo e Emerson
chegaram no posto da Polícia Rodoviária Federal de Céu Azul, passaram pelo
PRF AÍLTON, e entraram na unidade policial na companhia de PEDRO MARQUES
FARIA. Os PRF's AILTON e PEDRO foram reconhecidos na filmagem pelo Inspetor
da PRF VIDAL.

De acordo com os interrogatórios de Emerson e Derivaldo, estes
entraram no posto policial apenas para irem ao banheiro, o que não merece
crédito, pois restou demonstrado que eles estavam preocupados com a
presença da PF na rodovia e precisavam certificar que não haveria operação
para posterior liberação dos ônibus de seus clientes, bem como para realização
de "acerto", conforme se extrai de duas conversas de Derivaldo (30/10/2003,
18h43min - e.2, ANEXO427, p.31; 20h39min - e.2, ANEXO426, p.30).

Conforme sentença criminal, a ré foi absolvida quanto a fato ocorrido
no dia 30/10/2003 (art.386, V, CPP), mas diverso do acima
mencionado, conforme trecho extraído daquela sentença (e.899, INF5, p.40-41):

"O primeiro fato contido na individualização das condutas atribuídas à acusada JOECY DE
SIQUEIRA diz respeito à suposta ocorrência da prática de dois crimes de concussão, assim
narrados na denuncia: "(...) No dia 30 de outubro de 2003, as filmagens da Polícia Federal
no Posto da PRF em Céu Azul, revelam que foram parados pelo menos dois ônibus para a
prática de concussão: um da GRÉCIA TUR e outro da YTACONAVETUR. De cada ônibus,
desceu uma pessoa, ambas entrando no posto. Os ônibus não foram fiscalizados pelos
policiais rodoviários (...)"

O Juízo Criminal entendeu que o Ministério Público Federal não
descreveu na denúncia qual teria sido a participação da ré no crime de
concussão.

Portanto, os efeitos da sentença criminal só produzem reflexos nesta
ação em relação aos fatos expressamente contidos no título judicial, que não
foram analisados no presente caso.
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Ainda, no dia 05/12/2003, JOYCE prestou serviço no Posto de Céu
Azul, juntamente com o PRF ALECSSANDRO, ADOLFO e AILTON, e, nesse dia, foi
interceptada uma conversa de pessoa não identificada com Babalu (Julio Cesar)
mencionando o nome da ré e do PRF AILTON ("Carioca") e a participação destes
em um "acerto":

HNI X BABALU (...) 05/12/2003 17:26:35 (...) HNI pede p/ BABALU ir buscá-lo, que ele ainda
esta lá, BABALU diz que não vai subir, só mais tarde. HNI diz que paga a despesa. BABALU
diz que vai às 10:00 levar o do DODO, mas que HNI pode ir embora, pois a placa está
lá em Céu Azul, diz que lá está o CARIOCA, que ele (BABALU) já deixou a placa de
manhã e já esta pago certinho, é só falar com o CARIOCA, diz ainda que a chefe da
equipe é a JOECY, pede para marcar em um papel . HNI pergunta se é CARIOCA,
BABALU diz CARIOCA e JOECY, é o nome de uma mulher, que é a chefe da equipe. BABALU
pede p/ falar que é dele e que ja está pago certinho, diz que qualquer coisa é p/ ligar de
lá, que ele (BABALU) fala com ela, que ela é a chefe da equipe. Diz ainda p/ ele não ir por
Cascavel. (Evento 422 - ANEXO10, pag. 205).

Destaco que cabe à ré fazer prova dos fatos modificativos, extintivos
ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do
CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo n.
00190.020373/2008-72 (e.489, RELT34-35) corrobora no tocante ao
envolvimento da ré no esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que a PRF JOECY, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
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combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração auferida pela ré à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se apenas valores a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função,
combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de
trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Importante destacar que
a PRF JOYCE, na condição de encarregada de equipe, tinha que manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, servindo de
exemplo para os demais integrantes da equipe. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pela ré e a função que ela exercia
(encarregada de equipe).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar a ré  JOECY
SIQUEIRA pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes a remuneração
por ela auferida à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se apena os valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.15 JOSÉ ROBERTO CEGATTI DO NASCIMENTO (PRF
CEGATTI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, José
Roberto Cegatti do Nascimento encontrava-se lotado na citada Delegacia desde
julho de 1994 (e.02, ANEXO482, p.04).

O Ministério Público Federal imputou ao réu José Roberto Cegatti do
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Nascimento a prática dos seguintes fatos:

PRF CEGATTI (sem apelido e telefone 45-9101-5879)  
- TAMBÉM E CHAMADO DE SEGATTI E SALVATI NAS DEGRAVAÇÕES.             
- A FILMAGEM REVELA QUE PAROU ÔNIBUS DE SACOLEIROS NO POSTO DE CÉU AZUL E
LIBEROU APÓS CONSULTAR A LISTA EM SEU PODER. POSTERIORMENTE, VERIFICOU-SE
QUE RECEBEU O PAGAMENTO, BEM COMO O DEMANDADO ROBERTO ("GAGO" -
BATEDOR/OLHEIRO) TAMBÉM CHEGOU NO
LOCAL.                                                                                                 
- A PRF ROSANE ATENDE O TELEFONE E CONVERSA COM UMA GUIA - TEREZINHA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A QUAL TEM UM FILHO QUE É JUIZ (NÃO IDENTIFICADO),
DIZENDO QUE DEVE MUITOS FAVORES AOS PRF'S, POIS FAZ EXCURSÃO HÁ DEZESSEIS
ANOS E NUNCA OS PRFS TIRARAM NADA. AS O OBJETIVO DA GUIA ERA O DE CONVERSAR
COM OS PRFS CEGATTI (DE QUEM É AMIGA) E ROGÉRIO. A CONVERSA TAMBÉM ABORDOU
A MATÉRIA DO JORNAL NACIONAL SOBRE A FORMAÇÃO DE COMBOIO.   
- OS PRFS MAGAL E ROSANE CONVERSAM A RESPEITO DA ESCALA PARA DORMIR, DANDO
A ENTENDER QUE NENHUM DOS PRF'S DE PLANTÃO QUERIA DORMIR, PARA NÃO PERDER
O DINHEIRO QUE PASSA. NO CASO, O PRF CEGATTI TRABALHOU DEPOIS DA PRF ROSANE,
A QUAL FICARIA ATÉ ÀS 4:00 DA MANHÃ.                                                                                 
                  
- NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2002, O BATEDOR "BABALU" LIGOU PARA O PRF
DUCHESQUI E COMBINOU COM ELE A PASSAGEM DE DOIS ÔNIBUS, MEDIANTE "ACERTO"
(FL 58 DO PCD). NO MESMO DIA, EM CONVERSA TELEFÔNICA, "JOÃO" E O ACUSADO
"BABALU" REFEREM-SE AOS NOMES DOS PRF'S DUCHESQUI, JACOB E CEGATTI
("SALVATTI") COMO PARTICIPANTES DO ESQUEMA CRIMONOSO (FL.59 DO PCD).

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.2,
CONTES362). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1423, 1506, 1531). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou
alegações finais (e.2419), defendendo a improcedência da ação, diante da
inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal foi anexado no
evento 510 (AUTO_QUALIFIC43).

No Processo Administrativo nº 00190.011912/2011-88 (e.489,
RELT22-25), a comissão concluiu pela inocência de JOSÉ ROBERTO CEGATTI DO
NASCIMENTO.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000140-6/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF7).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF CEGATTI estava de férias em
setembro de 2003 e serviço (e.02, ANEXO473):

a) na Ponte da Amizade (PIA) no mês de dezembro de 2003 (p.79).
b) no Posto de Céu Azul nos meses de:
- julho de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de motorista, juntamente com
supervisor HIRATA, encarregado de equipe SANCHES e auxiliares EUGÊNIA e FREITAS
(p.70);
- novembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de motorista, juntamente
com o supervisor BENATTI, encarregado de equipe FRACARO e auxiliares NERES e
ALECSSANDRO (p.77).
c) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:
- junho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de motorista, juntamente com o
supervisor ROGÉRIO, encarregado de equipe GUIOVAR e os auxiliares OSMAR e ROSANE
(p.67);
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- agosto de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de motorista, juntamente com
o supervisor ROGÉRIO, encarregado de equipe OSSOLA e auxiliares CIRO e OSMAR (p.72);
- outubro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de auxiliar, juntamente com o
supervisor HIRATA, encarregado de equipe OSSOLA, motorista GUIOVAR e auxiliar ZELIR
(p.80);

Durante a investigação, foram localizadas algumas citações do PRF
CEGATTI em conversas telefônicas interceptadas pela PF, conforme se verá a
seguir.

No dia 25/08/2003, às 11h57min, Derivaldo conversou com um PRF
não identificado. Na ocasião, Derivaldo disse que passou no posto às 04h00min
e às 06h30min para falar com o PRF interlocutor, mas que ele estava dormindo.
Mencionou que essa informação foi repassada pelo PRF CEGATTI (e.422,
ANEXO3, p.108):

"PRF liga para DERIVALDO que diz que foi lá duas vezes e ele estava dormindo.
PRF pergunta que horas DERIVALDO esteve lá porque foi dormir às 04h30 min. DERIVALDO
comenta que esteve lá as 04:00 horas e conversou com o "magrao, brancão, o SEGATI". Ai
voltou as 06h30min e ele (SEGATI) falou que vc ainda estava dormindo, descansando.
DERIVALDO pergunta se aconteceu alguma coisa. PRF diz que foi dormir às 04 h 30 min,
acordou ele (SEGATI às 04h30 min. DERIVÀLDO fala novamente que na hora que foi lá ele
estava dormindo. (...)"

No mês de agosto, o PRF CEGATTI trabalhou no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu do dia 23 ao dia 24, juntamente com os PRF's OSSOLA,
PASQUALINI, CIRO e OSMAR (e.02, ANEXO473, p.72), o que leva a crer que a
conversa gravada no dia 25/8 se referia à madrugada do dia 24/8/2003.

Pelo teor da conversa percebe-se que Derivaldo conhecia o PRF
CEGATTI, mas não queria tratar com ele a respeito do assunto que o levou até
o Posto da PRF de STI às 04h00min e às 06h30min do dia 24/8.

Tal assunto foi revelado na conversa gravada às 00h46min, em que
o  PRF, depois identificado como PRF Óssola (e.422, ANEXO3, p.109), pediu a
Derivaldo que lhe comprasse um cigarro. Derivaldo mencionou que estava
dormindo, mas que iria comprar (e.422, ANEXO3, p.110), o que justifica a
demora até ele chegar no posto (04h00min). 

Nesse sentido, transcrevo as conversas a seguir:

DERIVALDO X PRF (...) 23/08/2003 15:02:33 (...) PRF pede para .Derivaldo trazer uma água
mineral com gas para ele,   e Derivaldo pergunta se tem quer ser agora. PRF diz  que pode
ser daqui a uns 40 minutos. Derivaldo diz   que  vai   levar  e  agradece  o  PRF,   lhe  
chamando de patrão. (e.422, ANEXO3, p.109)
DERIVALDO X BOI (...) 23/08/2003 15:24:11 (...) Derivaldo comenta em qual carro está
("azulzinha"). Boi fala que já que Derivaldo está de "azulzinha" irá levá-lo para entregar os
números (placas) . Derivaldo diz que o homem já ligou e pediu para levar uma água
mineral com gás. Pergunta se Boi sabe quem é (Ó?) . Avisa que tem de ser no máximo em
meia hora/quarenta minutos, porque senão depois não vai dar para chegar lá por causa do
"parangolé" do homem. Irá no Tulipa e depois irão lá. (e.422, ANEXO3, p.109)
DERIVALDO X PRF (...) 24/08/2003 00:46 (...) PRF liga e pergunta se Derivaldo estava
dormindo, Derivaldo diz que sim, PRF fala para Derivaldo comprar cigarro para ele,
Derivaldo pergunta se é o Free Box e PRF confirma, Derivaldo fala que vai levar lá e
agradece. (e.422, ANEXO3, p.110).

Nota-se que o PRF ÓSSOLA ligava para Derivaldo para cobrar água e
cigarro, o que causa estranheza devido a insignificância de tais produtos. Tal
fato permite concluir que era uma forma de chamar o batedor Derivaldo para
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conversar e para realizar "acerto", tanto que em conversa com "BOI"
(23/8/2003, 15h24min) Derivaldo mencionou que iria levar a lista com
numeração das placas ao PRF ÓSSOLA (Posto STI) e que, com ele, tinha que ser
rápido.

Além do mais, sendo a equipe dos postos da PRF composta por
quatro integrantes, entendo que três PRF's poderiam conter a atitude de um.
Ocorre que toda a equipe participou ativa ou passivamente na prática do ilícito,
tanto que não houve denúncia por qualquer dos PRF's, uma vez que a operação
foi desencadeada por denúncia de guias de turismo e passageiros.

No mês de setembro, o PRF CEGATTI permaneceu de férias até o dia
15 e, a partir do dia 16, passou a integrar a equipe da Ponte Internacional da
Amizade (e.2, ANEXO473, p.74).

No dia 16/9/2003, uma pessoa que se identificou como "Terezinha",
guia do Rio de Janeiro, falou com a PRF ROSANE e perguntou dos PRF'S CEGATTI
e ROGÉRIO. Ela informou que queria falar com eles, pois, como eles sempre a
trataram bem, queria comunicá-los da reportagem que havia assistido na
televisão, que poderia prejudicá-los:

GUIA X PRF ROSANE (cita PRFs) (...) 16/9/2003 23:59:56   (...) Resumo PRFs CEGATTI e
ROGÉRIO (...) Guia do Rio de Janeiro pergunta por Cegatti e Rogério. Rosane diz ambos
não estão lá, MNI diz que é guia e acabou de ver no jornal nacional reportagem sobre o
comboio e que seu filho acabou de lhe ligar dizendo que estão querendo armar uma para
os policiais rodoviários, seria para semana que vem. Diz que os meninos (PRF Cegatti
e Rogério) tem o telefone dela (Guia) e que eles sempre foram muito companheiros
com ela, muito carinhosos, muito amigos. Rosane demonstra preocupação e pergunta se
Guia tem mais algum dado. Guia.passa o telefone dela e pede para ligarem amanhã, pois
já terá mais alguns detalhes, tel 2455-2383 (passa seu nome também: Terezinha).
Terezinha diz que quando passar lá procura ela. Rosane pergunta se o filho dela esta em
Foz. Terezinha "diz que não, que seu filho é juiz e que deve muitos favores aos policiais
rodoviários de Foz, pois ela já faz excursão a 16 anos e nunca eles (PRFs) tiraram nada.
(...) Terezinha diz que PRFs ajudam muita gente, pois ninguém vem na cota, vocês (PRFs)
deixam passar, e o que a gente faz e muito pouco pelo que vocês (PRFs) fazem pela
gente. (...) (e.2, ANEXO424, p.97)

Em seu interrogatório, o réu alegou desconhecer essa pessoa
identificada como "Terezinha" (e.510, AUTO_QUALIFIC43, p.03). No entanto, não
é possível desconsiderar tal fato até porque a pessoa mencionou que o
réu juntamente com o PRF Rogério sempre foram muito companheiros dela,
amigos, pois nunca tiraram nada dela e ela já fazia excursão há 16 anos. Ela
enfatizou que os PRF's ajudavam muita gente, pois ninguém transportava no
limite da cota de isenção fiscal.

Cumpre, ainda, mencionar que o PRF ROGÉRGIO foi responsabilizado
por ato de improbidade administrativa, conforme se verá adiante. 

No início da manhã do dia 28/11/2003, a Polícia Federal realizou uma
filmagem do Posto de Céu Azul (e.2, ANEXO479, p.12 e 39; e.1065, VIDEO6) e
apresentou o seguinte relatório:

"(...) No dia 28 de novembro de 2003, a partir das 06:15 horas (hora 01:51 da 2a fita), o
PRF FRACARO está na frente do Posto de Céu Azul, onde sinaliza para um ônibus e, após
conferir uma lista que está em sua mão esquerda, o libera, sem fazer qualquer
fiscalização. Após, o mesmo FRACARO rasga a lista que havia consultado para poder
liberar o ônibus. As 07:23 horas, nota-se que os Policiais recebem alguma "doação",
entregue por um rapaz não identificado e verifica-se a presença de Roberto Renato Koch ,
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conhecido como Roberto "Gago", que chega com seu veículo meriva (ver abaixo a
primeira escala). A partir do 11:12 horas, nota-se que vários ônibus, dentre eles, o de
placas BNA 6346, o de ICC 9906, o de placas JLA 8108, o KLE 6968 e o de placas ADF 3228,
param e sempre alguém desce (provavelmente o guia) e espontaneamente vai até o
interior do Posto levando um volume, onde segundo denúncias recebidas e conforme
indicam as investigações estão os valores referentes à propina combinada no esquema de
corrupção. (p.12)
(...) Reconheceu no dia 28.11.2003, a partir das 06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2),
o PRF FRACARO e as 09:50 hs, reconheceu o PRF PAMPOLINI (momento 01:56:36 - fita 2).
Já às 09:52:17hs (momento 01:57 - fita 2) reconheceu o PRF DUARTE e a PRF ROSANE. Já
na fita 3, em data de 28.11.2003, a partir das 06:17hs (momento 19:42 - fita 3),
reconheceu o PRF JACOB, PRF DUARTE e PRF ROSANE. (p.39)

O PRF CEGATTI estava na função de motorista no Posto de Céu Azul,
tendo a sua escala se encerrado às 08h00min do dia 28. Juntamente com ele
estavam os PRF's FRACARO (encarregado da equipe), ALECSSANDRO e NERES.

Portanto, embora ele não tenha sido citado no relatório, o réu
integrava a equipe e, diante da conduta praticada pelo encarregado de
equipe, PRF FRACARO, não é crível aceitar que ele desconhecesse a ilicitude
que estava sendo praticada durante o seu turno de trabalho.

Ainda, com base na filmagem, os PRF's do Posto de Santa Terezinha
de Itaipu receberam uma "doação entregue por um rapaz não identificado, na
presença de Roberto ("Gago") às 07h23min, sendo que a escala da equipe
encerrava às 08h00min.

No dia 10/11/2002, Júlio Cesar Marins ("BABALU") ligou para o
celular do PRF DUCHESQUI (45.9974-4247) e combinou com ele a passagem de
dois ônibus mediante "acerto" (fl. 58 do PCD). No mesmo dia, em conversa
telefônica, "JOÃO" e "BABALU" mencionaram os nomes dos PRFs DUCHESQUI,
JACOB e CEGATTI como participantes do esquema criminoso (fl. 59 do PCD).
(e.2, ANEXO425, p.06).

Em seu interrogatório, o réu alegou que não estava de serviço no dia
10/11/2002 e que no áudio o interlocutor fez menção ao nome "SALVATTI" e não
CEGATTI. Todavia, não fez prova de sua alegação, a fim de demonstrar que
efetivamente não estava na escala de serviço do referido dia.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não
foram encontrados valores na posse do réu.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
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operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF CEGATTI, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 10 (dez) vezes a
remuneração auferida à época da deflagração da operação (dezembro de
2003), descontando-se apenas valores a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função,
combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de
trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  JOSÉ
ROBERTO CEGATTI DO NASCIMENTO pela prática de IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12,
III, da Lei nº 8.429/92, nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e
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b) ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a remuneração
por ele auferida à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se apenas valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.              

2.2.4.16 KLAUS AUGUSTO DOLINSKI (PRF DOLINSKI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Klaus
Augusto Dolinski encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Klaus Augusto Dolinski  a
prática dos seguintes fatos:

PRF DOLINSKI (Sem apelido e sem telefone)                  
- CONFORME DESCRITO NA DENUNCIA; "(...) O VEÍCULO BESTA AZUL, PLACAS ALO-1890,
PERTENCENTE A DERIVALDO (SEGUNDO INFORMAÇÃO DE FL 1018, BEM COMO NA
INFORMAÇÃO DE FL. FLS. 688-689 DO IPL), PAROU NO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
- CONFORME SE VERIFICA DA LIGAÇÃO RESUMIDA À FL. 1020 DOS AUTOS, OCASIÃO EM
QUE DERIVALDO AFIRMOU AO TELEFONE QUE IRIA CHEGAR NO MOSQUITEIRO (MODO
COMO CHAMAM O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA TEREZINHA). A
FILMAGEM QUE OCORREU MINUTOS APÓS A LIGAÇÃO ACIMA REFERIDA, SENDO POSSÍVEL
VERIFICAR QUE O PRF BELLON (IDENTIFICADO PELA INFORMAÇÃO DE FL. 1018) RECEBE
UM OBJETO DO MOTORISTA DO VEÍCULO BESTA (DERIVALDO), NA PRESENÇA DOS PRF'S
DOLINSKI E BENNATTI (TAMBÉM IDENTIFICADOS NA INFORMAÇÃO DE FL 1018). OS QUAIS
ESTAVAM SENTADOS PRÓXIMO AO LOCAL. É POSSÍVEL VERIFICAR, AINDA, QUE AO SE
DISTANCIAR DO VEÍCULO, O PRF BELLON ENTREGA PARTE DO OBJETO RECEBIDO AO PRF
DOLINSKI, IGUALMENTE NA PRESENÇA DE BENATTI.                                                       
                                              - O PRF VANAT CONVERSA NOVAMENTE COMO PRF
DENUZZI ACERCA DA PASSAGEM DO ÔNIBUS DA EMPRESA SAURO'S TUR E
COMPANHIA LIMITADA. PORTANTO, DEVERIA FICAR EM "QAP" POIS PELA
FISIONOMIA DOS VEÍCULOS ERA DIFÍCIL DE DIZER O TAMANHO DA "CARGA".
CONCORDAM QUE DE 20 A 30% DEVERIA SER REPASSADO PARA O PRF DOLINSKI
ESTÁ DE BOM TAMANHO.                                                                              - OS PRF'S
DOLINSKI E DENUZZI CONVERSAM EM CÓDIGOS E CONFIRMAM O "JOGO" COM OS
MENINOS, HAVENDO A CONFIRMAÇÃO DE QUE ESTÁ TUDO TRANQUILO. O PRF DOLINSKI
PEDE SE HÁ ALGUMA COISA ATÉ AGORA. OBTENDO A RESPOSTA QUE NÃO HÁ NADA. POR
FIM, RESSALTA QUE É PRECISO TER TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS ATÉ AGORA COM
O "COREL DRAW" - QUE ESTÁ FORA DA ESCALA DE PLANTÃO.

O réu apresentou defesa prévia (fls.) e contestação (e.02,
CONTES376). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.902,
1358, 1423, 2046). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou
alegações finais (e.2424), defendendo a improcedência da ação, diante da
inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal foi anexado nos
eventos 510 (AUTO_QUALIFIC40) e 571.

No Processo Administrativo nº 00190.020375/2008-61 (e.489,
RELT36-37), a comissão concluiu pela inocência de Klauss Augusto Dolinski.
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No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000138-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, o réu foi absolvido pela prática dos fatos ocorridos nos
dias 06/10/2002 e 23/10/2003, com fundamento no artigo 386, VII, CPP (e.899,
INF5).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF DOLINSKI estava de férias em
novembro de 2003 e de serviço (e.02, ANEXO473):

a) na Ponte da Amizade (PIA) no mês de julho de 2003 (p.70).
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu no mês de outubro de 2003, na função de
auxiliar, juntamente com o supervisor BENATTI, encarregado de equipe DENUZZI,
motorista BELLON e auxiliar VANAT (P.80)
c) na Central de Operações nos meses de junho, setembro e dezembro de 2003

No dia 16/9/2003, os PRF's VANAT e DENUZZI conversaram, em
duas ocasiões, sobre um percentual que seria repassado ao PRF DOLINSKI:

PRF VANAT X PRF DENUZZI  (...) 16/9/2003 11:59:02  (...) PRF VANAT avisa:-
Seguinte... agiliza aí, que começou a chover por aqui, meio forte, viu! (leia-se que está
começando a passar um comboio)    PRF DENUZZI - Tá bom, eu vou rapidinho aqui. PRF
VANAT (diz cm código) - sem condições deee... 20%, de DOLINSKi (nome de um PRF e em
tese referencia a valor de acerto), daí para mais. PRF DENUZZI - Tá, com 20 min eu tô
resolvendo. PRF VANAT - E por aqui... tudo... passou batido chuva, viu! PRF DENUZZI: Tá
bom e vocês vão vir que horas para cima? PRF VANAT diz: - Lá por três e meia quatro
horas, cara, não adianta ir antes. (...) (e.2, ANEXO425, p.2) 
PRF VANAT X PRF DENUZZI  (...) 16/9/2003 13:15:07 (...) PRF VANAT: O véio tá onde?
PRF DENUZZI: Eu tô no posto. PRF VANAT: Observar bem, que daqui pra frente tem dez
que passou por aqui que é tudo bactéria, ficar em QAP e tem que... Aquela listagem não
passou ainda. (...) PRF VANAT: Iiiiii, 20%, de repente 30% de Dolinski acho que tá de bom
tamanho, hein? PRF DENUZZI: É? PRF VANAT: O véio do jeito que tá, vislumbrando!
PRF DENUZZI: É? Mais nada? PRF VANAT: Não aqui o pessoal falou com o pessoal do Posto
aqui né! (...) PRF VANAT: Então tá.  A hora que terminando aqui o Benat (PRF) vai sai e me
dá uma carona. (...) (e.422, ANEXO7, p. 198).

Ainda, no dia 31/10/2003, o PRF DENUZZI conversou com o PRF
DOLINSKI, indagando-o sobre o "jogo" referindo-se à determinada situação que
havia conversado com os "meninos":

DENUZZI X KLAUSS (PRF Dolinski) (...) 31/10/2003 08:26:45 (...)
Klauss: deu uma confirmadinha naquela situação lá do jogo lá, aquela situação deu
uma confirmada então, daquela situação que eu falei, que eu tinha conversando
com os meninos e tal. Denuzzi: Ah! Klauss: Tá tudo tranquilo e tal, cês conversaram e
tal. Denuzzi: tudo tranquilo. Klauss: Então tá bom. Denuzzi: Nada, nada, nada até agora.
Klauss: Então tá bom. Denuzzi: é daquele do... ? do Corel Draw ? A principio... Klauss: está
fora de escala então, tipo os cuidados todos necessários, tranquilo. Denuzzi: sei lá vamos
esperar para ver . Cê assistiu ontem o Jornal Nacional? Klauss diz que nao. Denuzzi diz
"rapaz do céu" foi preso 4 Juízes Federais, delegado da Polícia Federal, Auditor. Klauss
questiona aonde e Denuzzi diz que lá em São Paulo. Klauss fala que não viu e Denuzzi
comenta: " pica, pica , pica". Klauss diz beleza e conversam outros assuntos (EV. 2 -
ANEXO425, p. 4).

No mês de outubro de 2003 ( dias 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 e
30), o réu prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu na
função de auxiliar, juntamente com o supervisor BENATTI, encarregado
de equipe DENUZZI, motorista BELLON e auxiliar VANAT.

De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.90-93):
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Em data de 23 de outubro de 2003, por volta da 00:12 horas (...), verifica-se a chegada do
veículo do Batedor Derivaldo (Besta azul ALO 1890) no Posto de Polícia Rodoviária Federal
de Santa Terezinha de Itaipu (a partir do minuto 16:10 da fita de vídeo). Neste local,
podemos notar que o PRF BELLON se aproxima do veículo e, inclinando-se para o seu
interior, fala calma e detalhadamente com Derivaldo, pega possivelmente dinheiro e um
pedaço de papel, o que seria, conforme tudo indica, uma lista contendo os prefixos das
placas de ônibus, incluindo a placa do ônibus que contem em sua parte traseira a inscrição
"São Sebastião", o qual, posteriormente, vai passar na frente do Posto de PRF. Após pegar
a lista e o dinheiro, o PRF BELLON entrega o pedaço de papel para o PRF DOLINSKI que
aguarda, sentado a chegada do ônibus, ao lado do PRF BENATTI, o qual assiste a tudo com
calma e tranquilidade. Pouco antes da passagem do ônibus, o PRF DOLINSKI levanta e
segue em direção ao interior do Posto de PRF. Note-se que o veículo Besta ainda
permanece no mesmo lugar. Após a passagem do ônibus "São Sebastião", Derivaldo sai
com a Besta da frente do Posto. Na sequência, Bellon conta as cédulas de dinheiro e rasga
o papel que recebera minutos antes.

Como se vê, o fato descrito acima ocorreu na madrugada do dia
23/10/2003.

Na filmagem realizada pela Polícia Federal (e.1065, VIDEO2),
verifica-se que, no dia 23/10/2003, às 00h15min, no Posto da PRF de Santa
Terezinha de Itaipu , o PRF BELLON apareceu de costas para a rodovia,
debruçado na janela do motorista de um veículo Besta, desprovido do mínimo
de cautela que se esperaria de um policial em serviço, ainda mais no período
noturno, que exige atenção redobrada. A falta de observância do dever de
cuidado exigido na espécie revela a despreocupação do agente com possíveis
resultados danosos na abordagem, o que permite concluir que o policial
conhecia o motorista do veículo Besta.

Às 00h15min11s, apareceu BELLON pegando algo com o motorista
do veículo "Besta" e guardando em sua jaqueta e, às 00h15min15s, ele pegou
um papel (branco) com esse motorista (que permaneceu com o veículo parado
e ligado). Na sequência, BELLON foi até o PRF DOLINSKI e lhe entregou o
referido papel na frente do PRF BENATTI (supervisor). Estes dois presenciaram o
fato, pois estavam sentados do lado de fora do Posto e demonstraram muita
tranquilidade, ou seja, não se inibiram com a presença do referido veículo, nem
repreenderam a conduta do PRF BELLON.

Logo após, às 00h21min, Derivaldo conversou com FLÁVIO e o
informou de que lá em cima estava tranquilo, ou seja, no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu. À 01h17min, Derivaldo autorizou a saída do ônibus de
Flávio e disse que o estava esperando. Dez minutos após (01h27min), Derivaldo
disse "eu falei com os piás aqui e ele falou que tá um abandono total aí pra
dianteira pode ir despreocupado". 

O PRF DOLINSKI foi reconhecido pelo Inspetor Vidal na filmagem
desse dia (e.2, ANEXO479, p.35-36).

Tal fato reforça a participação do PRF DOLINSKI, pois, conforme
análise da escala de serviço, no período de junho a dezembro de 2003, apenas
no mês de outubro de 2003 o réu foi escalado no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu. Não foi escalado nenhuma vez no Posto de Céu Azul,
tirou férias em novembro, trabalhou no Posto da Ponte Internacional da
Amizade no mês de julho e nos demais ficou na Central e Operações da
Delegacia da PRF. Ou seja, o PRF DOLINSKI não era pessoa conhecida dos
batedores e guias, o que justifica o fato de o nome dele não ter sido
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mencionado por eles nas conversas interceptadas.

Acontece que o fato apurado na madrugada do dia 23/10/2003
(filmagem), somado às conversas interceptadas entre VANAT e DENUZZI no dia
16/9/2003 (11h59min e 13h15min- e.2, ANEXO425, p.2; e.422, ANEXO7, p.
198), confirmam o envolvimento do PRF DOLINSKI no esquema criminoso. 

Além do mais, sendo a equipe dos postos da PRF composta por
quatro integrantes (DENUZZI, VANAT, BELLON e DOLINSKI), entendo que três
PRF's poderiam conter a atitude de um. Ocorre que toda a equipe participou
ativa ou passivamente na prática do ilícito, tanto que não houve denúncia
por qualquer dos PRF's, uma vez que a operação foi desencadeada por denúncia
de guias de turismo e passageiros.

A seguir transcrevo conversas interceptadas durante a escala de
serviço do réu nos dias 18 e 22 de outubro de 2003 , que confirmam a
participação dos PRF's que estavam escalados no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu no esquema criminoso em questão:

DENUZZI X HNI (...) 18/10/2003 09:55:10 (...) 
DENUZZI avisa que à tarde vai começar um negócio aqui hoje (Operação). (EV. 2 -
ANEXO425, p. 42).                                   
BELON X HNI (...) 18/10/2003 11:12:53 (...) 
Bellon avisa "em código" para HNI que depois do almoço haverá problema (provável
operação) e fala para HNI avisar o pessoal dele. (EV. 2 - ANEXO424, p. 47).                   
DERIVALDO X EMERSON (OPERAÇÃO) (..) 18/10/2003 15:38:55 (...)
Derivaldo comenta ao fundo: "o Bellon falou que eles tem uma meta, na hora que eles
pega a meta deles nóis vamo pode trabalhar". Derivaldo pergunta para Emerson onde ele
está. Ele responde que está na BR. Derivaldo diz que já está levando lá (lista de placas
para os PRFs) e Emerson enrola demais. Discutem pelo fato da demora de Emerson. (EV. 2
- ANEXO424, p. 47).
DERIVALDO X BABALOO (...) 18/10/2003 18:16:12  (...)
Derivaldo diz que está ruim. Babaloo comenta que ontem havia falado para Derivaldo que
estava sujo no Céu (Ceu Azul), mas era no Pedágio e pegaram dois ônibus. Derivaldo fala
que foi um tal de Davi Alves. Babaloo concorda. Derivaldo diz que o cara é um carniça.
Fala que foram dois ônibus paulistas (acha que era do Carequinha). Babaloo pede para ser
avisado quando limpar. Derivaldo fala que irá demorar, que o pessoal que veio de fora irá
apavorar e que já pegaram seis ônibus, mas Babaloo pode ficar tranquilo que ele dará um
toque. (EV. 2 - ANEXO428, p. 38).
DERIVALDO X NAMORADA (nome batedores) (...) 18/10/2003 19:26:27 (...)
Derivaldo comenta sobre a operação desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal e
Receita Federal. Segundo ele, uma reportagem da RPC informou que já foram apreendidos
U$ 100.000,00 (cem mil dólares) em mercadorias. Namorada acha pouco e Derivaldo diz
que foram fiscalizados dois ônibus e ainda faltam quatro ônibus para serem fiscalizados.
Fala que está no Paradão. Namorada quer saber quem está com ele. Derivaldo argumenta
que está uma galera com ele, que quando o bicho pega, aparece batedores de todo o
lado. Ele cita os nomes: Boi, Cid, Emerson, Paleta, Carequinha, filho do
Carequinha e a filha do Carequinha. Namorada diz que MNI falou que Derivaldo terá
de se virar amanhã para levar todas as mercadorias para Matelândia. Derivaldo diz que
ela deve sair 07:30 e passar onde estão passando agora (PRF Santa Terezinha) às 07:50.
Ligará no celular dela para conversar. Namorada fala o nome dos ônibus parados no Posto:
Unesul, Reunidas e Pluma. Derivaldo fala que o Princesa deve ter ido embora. Comenta
que no momento em que passou estavam os seguintes ônibus: Kaiowa, Princesa e Pluma.
Namorada diz que estão revistando e Derivaldo diz que "são uns peleguinhos, uns
carinhas novos de fora". (EV. 2 - ANEXO426, p. 35).
DERIVALDO X PEREIRA (...) 18/10/2003 19:45:36   (...)
Derivaldo comenta que está enrolado. Derivaldo avisa que pegaram 6 e não mandou
nenhum dele. Avisa que não pegou o dinheiro com a menina lá. Pereira pergunta do
comboio e Derivaldo diz que subiram 40 carros, mas pegaram 6 e acha que não vão pegar
mais, mas os outros carniças estão ali (Posto PRF) e os outros(PRFs daqui) falaram para
não mexer. É para esperar e não arrumar briga com os caras de fora porque vai que na
hora eles resolvem pegar um dos bons (risos). Pereira pergunta quem está lá e Derivaldo
diz que é os caras de fora que vieram trabalhar na operação. Pereira pergunta se é os
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Rodoviários e Derivaldo fala que é, mas vai dar tudo certo para ele não se preocupar que
ele liga. . (EV. 2 - ANEXO427, p. 55).
DENUZZI X BENATTI (...) 18/10/2003 21:13:50 (...)
Benatti fala que aquela lista dos códigos estão aqui com o Belon, das multas
(provavelmente lista de placas) e pergunta se Denuzzi vai precisar, Denuzzi diz que seria
bom, Benatti fala para Denuzzi pedir ao Alfredo para ir !á pegar, Denuzzi diz que este saiu
para almoçar. Benatti diz que vai levar lá rapidinho, Denuzzi pergunta se ainda vai
demorar, Benatti diz que precisar preparar o esquema. Denuzzi diz que por enquanto está
devagar, Benatti diz que precisava dar um jeito de segurar isso aí. (EV. 2 - ANEXO424, p.
48).
VANAT X MARLI (...) 19/10/2003 01:20:49   (...)
Conversa em código: na madrugada do dia 18 para 19 não estava chovendo. Referem-se
à Operação de Fiscalização desenvolvida com PRFs de outras regiões.
MARLI: Alô. VANAT: Oi Marli é o Vanat. Tudo bom? MARLI: Oi Vanat. Tudo jóia? VANAT:
Limpou o tempo aqui Marli, tudo tranquilo. MARLI: Tá limpo o tempo? VANAT: Isso. Parou
de... MARLI: Parou de chover VANAT: Isso. Se quiser vir prá toma um café com nóis aí.
MARLI: Então tá. Eu vou passa aí para tomar um café. VANAT: Tá jóia. Aié mais. MARLI: Tá
bom. VANAT: Tá. MARLI: Tchau. (EV. 2 - ANEXO424, p. 94).
PRF BELLON X GILSON (...) 19/10/2003 05:08:47  (...)
Gilson pergunta se beleza e Bellon responde que está tranquilo. Gilson diz que então está
subindo. Bellon pergunta se já está na estrada. Gilson diz que está no Hotel e que irá
passar em outro Hotel para pegar os coreanos e irá embora. Despedem-se (EV. 2 -
ANEXO424, p. 48).
CAVALHEIRO X VÂNIA (caso Vânia) (...) 22/10/2003 12:09:22 (...)
Cavalheiro avisa que está tudo tranquilo, mas pede para Vânia ir ate Santa (Santa
Terezinha de Itaipu) para conversar pessoalmente. Vânia pergunta se pode passar o
Mosquiteiro (PRF) numa boa. Ele responde que está tudo tranquilo. (EV. 2 - ANEXO425,
p. 97).
VANAT BABALOO X HNI (...)  23/10/2003 07:25:09 (...)
HNI avisa que aqui no Mosquiteiro teve um guarda que pegou ele, Babaloo pergunta se é
o Pit(PRF Pitbull) ou o Hirata(PRF) E HNI avisa que é o Vanat(PRF). Babaloo manda dizer
que é dele e HNI diz que falou. Babaloo manda falar que é do Roberto e HNI pergunta se
quer falar com ele e Babaloo manda ele mesmo falar que é do Roberto. HNI avisa que ele
mandou encostar no Pátio e Babaloo manda falar que é do Roberto para ele dar uma mão
e qualquer coisa ele vai até lá (Posto PRF). (EV. 2 - ANEXO424, p. 94).
BABALOO X HNI (...) 23/10/2003 07:28:29 (...)
HNI avisa que não tem jeito e Babaloo diz que vai até lá. (EV. 2 - ANEXO424, p. 94).
BABALOO(César) X HNI (...) 23/10/2003 07:33:13 (...)
Vanat fala ao fundo que é para ele não vir que está liberado e HNI avisa que já resolveu lá,
e por engano chama Babaloo de Benatti, depois retifica e diz que César pode voltar.
Babaloo pergunta se resolveu com ele ali. HNI diz que já resolveu. Babaloo pergunta se
deu alguma coisa para ele e HNI diz que ele não deu uma colher de chá, deu um balde.
Babaloo pergunta se falou que era dele e HNI diz que "é, pode ser, beleza, tá jóia". (EV. 2 -
ANEXO424, p. 95).

Nota-se que, no dia 18/10/2003, foi realizada  uma operação na
rodovia no período da tarde (e.2, ANEXO425, p. 42).

Às 21h13min, o PRF DENUZZI conversou com o PRF BENATTI e
mencionou que a lista (com numeração das placas dos ônibus acertados) estava
com o PRF BELLON. Nota-se que, no momento dessa conversa, ainda estava
baixo o movimento de saída de ônibus, mas DENUZZI demonstrou preocupação
com a movimentação que poderia ocorrer ("Denuzzi preocupado diz que estão
preparando o esquema e vai que precisa e Benatti diz que está meio parado
ainda"). A conversa foi transcrita na íntegra quando da análise da
responsabilização do PRF BELLON e lá ficou demonstrado que a 01h20min do
dia 19/10/2003 a rodovia já estava livre para passagem dos ônibus de
compristas, conforme se extrai da conversa entre o PRF VANAT e Marli (e.422,
ANEXO8, p.05-06):

VANAT X MARLI (...) 19/10/2003 01:20:49   (...)   MARLI Oi Vanat. Tudo jóia? VANAT:
Limpou o tempo aqui. Marli, tudo tranquilo. MARLI: Ta limpo o tempo?  VANAT: isso. Parou
de... MARLI. Parou de chover.  VANAT. Isso. Se quiser vir pra toma um café com nóis ai .
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MARLI. Então tá. Eu vou passa ai para tomar um café. VANAT: Tá jóia. Ate mais. (...)
(e.422, ANEXO8, p.06).

Na madrugada do dia 19/10/2003, às 05h08min, o PRF Bellon foi
contatado para prestar informações acerca da situação da rodovia, ou seja, se
tinha ou não operação. 

No dia 22/10/2003, às 12h09min, uma pessoa identificada por
"VÂNIA" conversou com o Policial Civil Adilson Cavalheiro a respeito da equipe
do Posto de STI, pois queria saber se poderia passar "numa boa" pelo
"mosquiteiro" (Posto da PRF STI), e ele respondeu que estava "tudo tranquilo":

CAVALHEIRO X VÂNIA (caso Vânia)
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/10/2003 12:09:22     22/10/2003 12:09:42 00:00:20
Cavalheiro avisa que está tudo tranquilo, mas pede para Vânia ir ate Santa (Santa
Terezinha de Itaipu) para conversar pessoalmente. Vânia pergunta se pode passar
o Mosquiteiro (PRF) numa boa. Ele responde que está tudo tranquilo. (EV. 2 - ANEXO425,
p. 97).              

Às 07h25min do dia 23/10, uma pessoa não identificada ligou para o
batedor Júlio César ("Babaloo") para avisá-lo da abordagem do seu veículo pelo
PRF VANAT, que estava escalado no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, e para
pedir ajuda para liberação. Após tratativas (07h33min), essa pessoa retornou a
ligação para o batedor para dizer que já tinha conseguido resolver, mediante o
pagamento de propina ("ele não deu uma colher de chá, deu um balde" -
e.2, ANEXO424, p. 95).

No dia 30/10/2003, um homem não identificado (HNI) ligou para
BENATTI para saber onde ele estava e a situação da rodovia (queria saber se
dava para sair tranquilo). BENATTI lhe respondeu que estava no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu e que estava tranquilo, mas pediu para que essa pessoa
ligasse para ele antes de sair, pois queria conversar com ela ali no posto. Quase
três horas depois, BENATTI ligou para a PRF Joyce, que estava no Posto de Céu
Azul, para saber se estava tendo operação. JOYCE respondeu que tinha policiais
federais no posto, mas não soube dizer se estava para iniciar uma operação.

Dia 30/10/2003:

BENATTI X HNI (...)  30/10/2003 17:53:03 (...) HNI pergunta onde Benatti está, este diz
que está em Santa Terezinha  (posto PRF), HNI diz que está em Foz esperando para
aprontar um negócio e quer saber se pode ir tranquilo, ir jogar no lugar do PRF ,
Benatti diz que sim, que pode vir sossegado, Benatti pede para a hora que HNI estiver
saindo ligar, pois ele quer falar com ele ali  no posto. (Evento 2 - ANEXO424, p. 72)
BENATTI X JOICY (...)  30/10/2003 20:45:13 (...)
Joicy avisa que coloca a televisão com o volume alto porque se tiver algum sisteminha
acoplado não cabe. Benatti pergunta se estão os quatro e Joicy fala que estão os três ,
o Alex está na aula e Benatti fala que então está ela, Aílton e Pedro Faria e os Papa Fox
(Polícia Federal). Benatti pergunta se está tendo operação e Joicy diz não sabe, alega que
pararam e disseram que estão aguardando alguma coisa que talvez precise ser abordado
ou talvez não. Fala que é o pessoal da turma nova de Foz. Benatti diz que se é daqui
beleza e pede para fazer tudo certinho para as "inaudível" por precaução e Joicy diz que
quando possível vai contar o acontecido e diz se lembra daqueles nosso amigos que
tomam cafezinho com eles, fecharam na frente deles. Dá risada e se despedem. (Evento 2
- ANEXO424, p. 72)

Seguem outras transcrições que demonstram que os batedores
estavam preocupados com a realização de uma operação surpresa após
avistarem policiais federais no Posto de Céu Azul:
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DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 14:47:02 (...)  Derivaldo avisa que está
sossegado e Emerson pergunta se passou ali e pergunta quem está lá (Posto PRF).
Derivaldo avisa que era o Va (PRF VANAT) e o De (PRF Denuzzi). Emerson
pergunta se hoje é o zóinho de faca (Hirata) e Derivaldo diz que não observou não, que lá
não estava não e se for não dá nada. Derivaldo conta que a Júnia de Brasília, lá em
Cascavel tiraram toda a mercadoria dela ontem, ela já morreu lá, comenta que a semana
passada morreu em Cascavel e esta semana de novo. Derivaldo diz que aqueles caras
(PRF) de Cascavel são "fodas", tiram só os filés e carregam em camionete tudinho e saem
vazado para eles. Emerson diz que são "filhos da..." comenta que tem que denunciar bem
na hora que estiver lá. Derivaldo diz que pior que é verdade. Emerson diz que na hora que
estiver o ônibus. (Evento 422 - ANEXO8, p.7)
DERIVALDO X TONINHO  (...) 30/10/2003 18:41:24 (...) DERIVALDO diz que está
sossegado, TONINHO pergunta se está tendo alguma barreira em Céu Azul (da PRF com a
Receita), DERIVALDO diz que não está sabendo de nada, TONINHO pergunta se o pessoal
do posto não sabe, DERIVALDO diz que acabou de falar com eles,  TONINHO pergunta
quem está ali, (no Posto da PRF), DERIVALDO fala que é o DENUZZI, que é gente boa.
TONINHO demonstra conhecer PRF DENUZZI e afirma que irá ligar para ele. (E. 2 -
ANEXO427, p.54)
DENUZZI X TONINHO (...) 30/10/2003 18:42:35  (...) TONINHO: Você sabe algum rolo
lá pra cima, lá pra Céu Azul??? DENUZZl: Não...porque??? não... TONINHO: O cara diz que
veio de Cascavel pra cá, diz que tinha Polícia Rodoviária lá, pegando lá na entrada de Vera
Cruz, naquelas quebradas por lá!!!!! DENUZZl: Não tô sabendo veio... TONINHO: Diz que,
diz que Rodoviária e Receita... DENUZZl: Não tô sabendo não... TONINHO: É... quem tá lá
em Céu Azul hoje??? DENUZZI: Fala com...fala com o AILTON . (...) (evento 422 - ANEXO7,
p. 63)
BOI X DERIVALDO (...)  30/10/2003 20:39:02  (...) Boi avisa que esqueceu de colocar
aquele(ônibus) no jornal (lista PRF) e o colega nosso o Be (provavelmence PRF
Bellon) falou que era nosso amigo e tinham fonte segura que está todo mundo teclado,
que está tudo tecladinho o nosso negocinho aqui o orelhão (telefones grampeados) e
pediu pelo amor de Deus se liguem e estava falando porque ele é camarada e Boi disse
falou Brother e Boi diz que não custa nada se cuidar e Derivaldo diz que está sempre
se cuidando e Derivaldo diz que vai para Céu (Posto PRF). (E. 2 - ANEXO426, p. 30)
JOICY X VANAT  (...) 30/10/2003 20:39:59  (...) Joicy avisa que está com papa fox
ancorado (Polícia Federal), Vanat pergunta se estão caracterizados e no Palio e pede para
avisar a hora que elas saírem. (Evento 422 - ANEXO8, p.7)
VANAT X HNI (...) 30/10/2003 21:29:04 (...) Vanat pergunta se o pessoal desceu (PF) HNI
pede para ligar de outro telefone e Vanat pergunta se é Palio. HNI confirma. (Evento 422 -
ANEXO8, p.7)

Em conversa com Derivaldo (18h41min), Toninho demonstrou
preocupação com a realização de uma possível barreira em Céu Azul
(operação), mas Derivaldo lhe garantiu que não estava sabendo de nada.
Toninho, então, ligou para o PRF Denuzzi, encarregado de equipe do Posto de
Santa Terezinha de Itaipu, que também não sabia de nada e pediu para que ele
falasse com o PRF AILTON, que estava no Posto de Céu Azul.

Por precaução, Derivaldo aconselhou Toninho a conversar
diretamente com os policiais do Posto de Céu Azul para "acertar todos os
ônibus".

DERIVALDO X TONINHO  (...) 30/10/2003 18:43:48  (...) TONINHO diz que "ele"
(DENUZZI), diz que não sabe de nada, DERIVALDO explica que conversou antes e eles
falaram que não sabiam de nada, TONINHO diz que um cara que veio para Medianeira, diz
que tem viatura parada dos dois lados da pista e que tem ônibus parado, DERIVALDO fala
que Cascavel é uma caixinha de surpresa, pergunta se é na entrada para Vera Cruz?
TONINHO confirma, DERIVALDO fala que é porque eles estão descobrindo que o pessoal
está entrando ali, e continua, dizendo que não vem ao caso porque se o ônibus entrar ali,
eles não podem pegar mais (porque esta Rodovia não é Federal), TONINHO responde que
se eles alegarem perseguição eles podem entrar na rodovia e pegar o ônibus, DERIVALDO
concorda e pergunta e agora? TONINHO: fala que agora embassou, DERIVALDO aconselha
a parar todo mundo em Matelândia e fazer "um acertinho em Céu Azul" e passar direto.
TONINHO acha que tinha ir em Céu Azul dar uma olharia, DERIVALDO aconselha a
parar em Céu Azul,  em um posto de gasolina, pegar um táxi, ir lá e "acertar
todos os ônibus lá e ir embora", TONINHO: diz que vai subir agora, DERIVALDO diz
para vir embora, que está 100% que aqui ele garante, TONINHO diz que qualquer coisa
ele liga. (E. 2 - ANEXO427, p. 31)
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 O pagamento do acerto restou comprovado na conversa entre BOI e
DERIVALDO (30/10/2003, 20h39min - e.02, ANEXO427, p.31). 

Às 20h39min, a PRF JOYCE confirmou a presença da Polícia Federal
no posto de Céu Azul em conversa com o PRF VANAT (E. 422 - ANEXO8, p.7),
que aguardava informação para liberação dos ônibus acertados. Joyce estava de
encarregada no Posto de Céu Azul e Vanat no Posto de STI.

À s 20h45min, em conversa com o PRF BENATTI, a PRF JOYCE
também confirmou a presença dos policiais federais no posto.

Segundo consta da fl.704 do inquérito policial (e.02, ANEXO478,
p.102), no dia 30/10/2003, por volta das 22h50min, foi filmada a chegada de
Derivaldo e Emerson no posto da PRF em Céu Azul/PR. Portanto, é possível
concluir que a PF saiu do Posto de Céu Azul no intervalo entre a conversa da
PRF JOYCE com PRF BENATTI ( 20h45min) e a chegada dos batedores no referido
posto (22h50min - filmagem).

Ainda, quando da análise da responsabilização dos PRF's AILTON
(que estava no posto de Céu Azul),  PRF BELLON e PRF BENATTI, também ficou
demonstrado o envolvimento no esquema criminoso dos PRF's dos Postos de
Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul no dia 30/10/2003.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
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semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF DOLINSKI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 15 (quinze) vezes a
remuneração por ele  auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  KLAUS
AUGUSTO DOLINSKI pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 15 (quinze) vezes a
remuneração por ele auferido à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária..

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.              

2.2.4.17 LEONARDO DUCHESQUI (PRF DUCHESQUI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
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Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Leonardo Duchesqui encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Leonardo Duchesqui a
prática dos seguintes fatos:

PRF Duchesqui (Apelido "Ducha" e telefone 45-9974-4247)
- NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR "PALETA" ARRECADOU O DINHEIRO DO ACERTO DOS
ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3703 DA GRÉCIA TUR (APREENDIDO PELA RECEITA
FEDEREAL, CONFORME FL. 3035-3058 - 16° VOLUME), PLACAS KRA-1345, PLACAS
AIC-8779, DA COLOR TUR, E PLACAS BYE-8074 (APREENDIDO PELA RECEITA
FEDERAL, CONFORME FL. 3035-3058 - 16° VOLUME), NO POSTO PARADÃO, SENDO
OBJETO DE FILMAGEM PELA POLICIA FEDERAL, A FIM DE QUE NÂO FOSSEM FISCALIZADOS
NO POSTO DE SANTA TEREZINHA E CÉU AZUL NESTE DIA E HORARIO ESTAVAM DE
PLANTÃO PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS (SANTA
TEREZINHA), E DUCHESQUI, PASQUALINI, PEDRALLI E ROBSON (EM CÉU AZUL),
SOB SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO.
- NO RELATÓRIO, CONSTAM DIÁLOGOS INTERCEPTADOS QUE REVELAM A SUA
PATICIPAÇÃO NOS FATOS: O PRIMEIRO É ENTRE O BATEDOR DERIVALDO E O GUIA DE
TURISMO "SOMBRA" (NÃO DEMANDADO); "DERIVADO AVISA JÁ DEIXOU O "DOCUMENTO"
AQUI (POSTO PRF) E QUALQUER COISA VOCÊ É MEU, VEM EMBORA E AVISA QUE LÁ NO
CÉU GENTE FINÍSSIMA É O BIGODE LÁ, DA HORA E SOMBRA COMENTA, O
DUCHESQUI E DERIVALDO DIZ HIIII, TEM QUE FALAR O NOME E AVISA QUE
QUALQUER COISA FALA; QUE EU MANDEI O PAPEL LÁ PORQUE NÃO PUDE IR LÁ." 
                                                     - O SEGUNDO DIÁLOGO REFERE-SE À CONVERSA
ENTRE OS BATEDORES "BOI" E DERIVALDO: "COMENTAM COMO FOI A NOITE ANTERIOR E
RECLAMAM QUE ESTÃO QUERENDO MAIS. DIZ QUE QUEM GARGANTIOU
(RECLAMOU MAIS) FOI O "DUCHA" (PRF DUCHESQUI), AÍ CHEGOU O "JAPONÊS", BOI
RECLAMOU QUE AÍ ESTARIA TRABALHANDO DE GRAÇA, E O JAPONÊS (PRF HIRATA) DISSE
QUE DO BOI PODE LIBERAR. COMENTAM QUE 1.5 (150 REAIS) SENDO QUE 100 FICA
PARA PRF E 50 PARA O BATEDOR , DERIVALDO CONTA DE OUTRO CASO OCORRIDO
ONTEM E QUE DEPOIS DE ALGUMA RESISTÊNCIA EM ACEITAR, OS PRF ENTRE ELES O
"JAPONÊS" (PRF HIRATA) E O "ARRUPIADO" (PRF JACOB) QUE ESTAVA EM UMA MAREIA
ACEITAM AS 8 PERNAS (OITOCENTOS REAIS) PEGANDO PESSOALMENTE NA MÃO DO
DERIVALDO.

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES359). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1423, 1461 e 1515). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu
apresentou alegações finais (e.2435, ALEGAÇÕES1), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC44).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.01-58), a comissão concluiu pela inocência de Leonardo
Duchesqui (RELT29, p.42-48).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000138-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, o réu foi absolvido do fato ocorrido no dia 10/11/2003
(art.386, II, CPP) e foi declarada nula a denúncia em relação ao fato do dia
25/11/2003 (art.586, II, CPP - e.899, INF5).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF DUCHESQUI estava de férias
em setembro de 2003 e de serviço (e.02, ANEXO473):

a) Posto de Céu Azul nos meses de:
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- junho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's OSSOLA, MAGALHÃES e KNIPHOFF (p.67);
- julho de 2003 (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de encarregado de equipe,
juntamente com o PRF PASQUALINI (p.70);
- outubro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's PASQUALINI, PEDRALLI, KNIPHOFF (p.80);
- novembro de 2003 (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's PASQUALINI, PEDRALLI e ROBSON (p.77);
- dezembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRf's PAQUALINI, KNIPHOFF e DENUZZI (p.79).
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu no mês de:
- agosto de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's JACOB e PAMPOLINI (p.72).

No mês de novembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), o
réu foi escalado para trabalhar no Posto de Céu Azul, juntamente com o
supervisor ROGÉRIO, motorista PASQUALINI e auxiliares PEDRALLI e ROBSON
(e.2, ANEXO473, p.77).

No dia 21/11/2003, por volta das 17h49min, filmagens demonstram
que o ônibus de placa BYF-2237 da WILCLATUR, parou no Posto Paradão, na BR-
277, em Foz do Iguaçu/PR, e uma pessoa desceu do carro e entregou dinheiro
para "CID" (apelido de Sedeney de Souza Coutinho). Posteriormente, esse
ônibus foi retido logo após o Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu e
encaminhado  à Receita Federal pela Polícia Federal, sob o fundamento de
transportar mercadorias descaminhadas e dez quilogramas de maconha.

No dia 25/11/2003, por volta das 19h00min, no mesmo Posto
Paradão, a Polícia Federal filmou "PALETA" (apelido de Ivan Marques)
arrecadando valores de cinco ônibus de compristas (placas BYE-3703 da
GRÉCIA TUR, placas KRA-1345, AIC-8779, da COLOR TUR, o de placa BYE-8074 e
um não identificado). Todos os veículos pararam e repassaram dinheiro para
"PALETA". Após, por volta das 20h56min, parou o ônibus de placa BYD-7328, da
SAN JULIAN, e uma pessoa fez acerto com DERIVALDO, que escoltou o ônibus
pela BR 277 em um veículo Vectra, passando pelos postos da PRF.

Tais informações foram extraídas do Relatório de Análise de
Filmagens realizado pela Polícia Federal (e.02, ANEXO478, p.109-112;
ANEXO479, p.01-05), do qual transcrevo o trevo a seguir:

(...) No mesmo dia 21 de novembro de 2003, a partir das 17:00 horas (minuto 47:11 da
fita n° 02), no Posto Paradão aparecem SÍLVIO (que aparece levantando um camiseta
amarela) e provavelmente CID (camiseta vermelha), além de outros batedores ainda não
identificados. Às 17:11 h, ocorre uma reunião de batedores (organização criminosa), com
a presença de BOI, EMERSON, CID, um adolescente e outros ainda não identificados. Às
1721h, nota-se a parada do ônibus placas JJD 8685, e o contato com Cid (camiseta
vermelha) que gesticula autorizando o seu deslocamento. As 17:49h, o ônibus placas BYF
2237 - Empresa Wilclatur, para e entrega dinheiro para CID no posto Paradão. Observa-se
que, logo em seguida, este mesmo ônibus foi apreendido logo após o Posto de PRF
de Santa Terezinha do Itaipu, e levado por Policiais Federais para a Receita
Federal em Foz do Iguaçu onde foi encontrada no seu interior, além de
mercadoria de procedência estrangeira irregular, mais de 10 quilos de maconha ,
conforme conta no Auto de Prisão em Flagrante (...).
DERIVALDO X POLACO (BOLÃO) (...) 21/11/2003 20:44:48 (...)                               POLACO
avisa que os pretos desceram para casa deles (PF voltou para delegacia), e conta que
tinha maconha no ônibus, por isso que foi denunciado, e diz que conversou com
os passageiros na frente. (...)
DERIVALDO X PALETA (BOLÃO)  (...) 21/11/2003 18:26:42  (...) PALETA avisa que o kinder
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ovo, pegou o Icla (ICLA TUR) do viado (Emerson), e fala onde está no momento, (na
verdade foi um viatura pálio da PF que pegou o ônibus). (...)
EMERSON X HNI (Bolão) (...) 21/11/2003 18:18:23  (...) Apreensão de maconha em ônibus
de turismo. DIÁLOGO Emerson avisa que pegaram o Bolão no pedágio. (...)
EMERSON X RICARDO (Bolão) (...) 21/11/2003 19:16:01 (...) Emerson avisa que foi
denunciado de novo e comenta sobre o Palio que pegou eles e avisa que foi para a
Receita. Emerson conta que também tinha mercadoria lá (dentro do ônibus) e vão ver
como fica mais tarde. (...)
EMERSON X BOLÃO (...) 22/11/2003 00:17:12 (...) Bolão avisa para abrir os olhos
porque apertaram ele para saber quem foi o batedor do ônibus.                          
                                                                                                            
(...)                                                                                                                             
 
No dia 25 de novembro de 2003, às 17:34 horas (hora 01:10 da fita 2), mais uma vez é
possível verificar uma reunião dos integrantes da organização criminosa no Posto Paradão,
próximo às bombas de combustível, mais precisamente EMERSON, CID e SÍLVIO
MACHADO, dentre outros, além de alguns adolescentes. Às 18:56 horas, ainda no Posto
Paradão, próximo à placa "24 horas" é possível visualizar BOI, PALETA e CID, gesticulando
e negociando a passagem dos ônibus previamente "acertados" para que passem sem a
devida fiscalização nos Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul. Especialmente
PALETA, às 19:04 horas (hora 01:12:07 da fita 2), faz contato com 05 ônibus, sendo um
não identificado, um da empresa GRÉCIA TUR, placas BYE 3703, um placas KRA 1345,
outro da empresa COLOR TUR placas AIC 8779 e o último placas BYE 8074 , que param
e repassam dinheiro para ; ele. Nota-se que, às 20:56 horas, no Posto Paradão, chega o
ônibus da Empresa San Julian, placas BYD 7328 e, após acertar com Derivaldo, sai e é
escoltado por ele, que utiliza seu veículo Vectra Azul marinho, através da BR 277:
(...) #EMERSON X HNI (...) 25/11/2003 19:15:11(...) HNI avisa que passou a Policia
Rodoviária e Emerson diz para não falar o nome.
# DERIVALDO X MANUEL (...) 25/11/2003 20:09:27 (...) Manuel avisa que vai no Paradão
conversar com ele e queria fazer um negócio sem parar na casa  e Derivaldo manda
entrar bem na bomba.
#DERIVALDO manda vir embora. (...) 25/11/2003 20:14:38 (...) DERIVALDO fala que se
parar é para dizer que é dele, que tá na lista.
(...) #DERIVALDO X PALETA Síderatur. (...) 25/11/2003 20:15:11 (...) DERIVALDO avisa que
"os pretos" (PF) engatou um ônibus, que ele acha que é dele e pede para PALETA
verificar se está escrito SIDERA (TUR), e ver o carro dos "Pretos" (viatura da PF),
que está levando.
(...) #DERIVALDO X VERA (...) 25/11/2003 20:19:19 (...) Vera pergunta o que está
acontecendo e Derivaldo diz que ficou pasmado e nem sonhava que ela estava lá (Hotel
onde foi feita operação Receita e Policia Federal). Vera diz que roubaram o rádio
amador do carro e pede para Derivaldo arrumar um e Derivaldo diz que não tem.
Derivaldo avisa que todo o dia vão derrubar um hotel forte e pode ficar tranquilo e neste
hotel que eles não fazem operação no mesmo hotel sempre. Derivaldo pergunta se quer
que acerte ali e Vera diz que sim e passa a Placa JJC 1860.
(...) #DERIVALDO X GUGU sideratur (...) 25/11/2003 20:25:55 (...) DERIVALDO conta que a
FEDERAL pegou o NELCIONE, que tem uma denúncia de 100kg de maconha no carro,
DERIVALDO pede para GUGU ligar para o NELCíONE e falar para ele não citar o nome dele,
e depois retornar a ligação.
(...) #DERIVALDO X MILTON  (...) 25/11/2003 20:33:48 (...) Derivaldo manda sair e
pergunta se conhece Nelcione do Síderatur lá do sul (explica detalhes do ônibus -
'quadradão, "bonito"). Comenta que a federal pegou ele e diz que tem 100 KG de
maconha.          
No dia 26 de novembro de 2003, fica visível a forma com que os ônibus são organizados
em comboio para que passem em frente aos postos de fiscalização, especialmente os
Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul, sem que sejam fiscalizados. (...)

Como se vê, os batedores/intermediadores estavam em conluio com
os guias/passageiros a fim de garantir a livre passagem dos ônibus de
compristas nos dias 21 e 25 de novembro de 2003.

Ainda, no dia 21/11/2003, às 17h17min, foi interceptada uma
conversa de DERIVALDO em que ele mencionou ter levado a lista de ônibus até
o Posto de  Santa Terezinha de Itaipu, deixando a entender que, quanto ao
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Posto de Céu Azul, estava tranquilo, pois o pessoal era "gente finíssima", e,
no curso da conversa, acabou mencionando o nome do PRF DUCHESQUI, que
era o encarregado de equipe de Céu Azul (e.422, ANEXO10, p.35):

DERIVALDO X SOMBRA (...) 21/11/2003 17:17:43  (...) Derivaldo avisa já deixou o
documento aqui (Posto PRF) e qualquer coisa você é meu, vem embora e avisa
que lá no céu é gente finíssima  é o bigode lá, da hora e Sombra comenta, o
Duchesqui e Derivaldo diz hiiiii, tem que falar o nome e avisa que qualquer coisa fala
que eu mandei o papel lá porque não pude ir lá . (e.422, ANEXO10, p.35)

Verifica-se que Derivaldo não conseguiu ir até o Posto de Céu Azul e,
por isso, acabou deixando a lista e o "acerto" (pagamento) no Posto de STI e
pediu para "SOMBRA" (o outro interlocutor) esclarecer essa situação caso fosse
indagado no Posto de Céu Azul.

Nesse mesmo dia, Derivaldo conversou em código com pessoa não
identificada dizendo que estava liberando a saída de ônibus todos os dias
("jogando bola") e que só naquela tarde já tinha autorizado 15 (quinze)
saídas:

DERIVALDOXHNI  (...) 21/11/2003 19:42:25  (...) Falam em código. DERIVALDO se gaba
dizendo que está jogando bola todo dia (soltando ônibus), que ele não precisa se
preocupar com "estas paradas" (que não precisa se preocupar com as operações), HNI
pergunta se vai dar para "jogar bola" hoje, DERIVALDO diz que vai ter mais 4/5 uns
pelas 22/23, e durante o dia já foi uns 15 , HNI fala beleza 22/23 vai ler jogo
(provavelmente HNI quer sair neste horâno), e pergunta se DERIVALDO marcou este
número, DERIVALDO responde que com certeza. (e.422, ANEXO10, p.05)

No dia 25/11/2003, em conversa interceptada às 19h45min,
"Caçula" relatou um problema que estava tendo com a equipe do Posto de
Santa Terezinha de Itaipu ("mosquiteiro"), mas que, após intervenção de
Derivaldo, foi resolvido. O ônibus de "Caçula" havia sido abordado por PRF's do
Posto de STI nas proximidades do pédágio de São Miguel do Iguaçu. Como
"Caçula" decidiu fazer o acerto momentos antes de iniciar a viagem (ou seja,
"em cima da hora"), os PRF's ficaram confusos com as anotações e não
observaram que a placa estava na lista.

Ao explicar o ocorrido a "Caçula", Derivaldo informou que os PRF's se
atrapalharam, pois tinham 29 (vinte e nove) placas para controlarem, mas que
o PRF GASPARINI havia lhe garantido que isso não ocorreria novamente (e.422,
ANEXO10, p.38).

"Caçula" ficou preocupado, pois, caso não restasse comprovado que
a placa estava na lista, o ônibus ficaria retido no Posto de Céu Azul (e.422,
ANEXO10, p.35), onde o réu estava escalado, e, ainda, enfatizou que essa
mesma situação já tinha ocorrido em sua viagem anterior.

DERIVALDO X CAÇULA (...) 25/11/2003 19:45:07  (...)                                                
Caçula diz que teve um problema no mosquiteiro (posto da PRF em Santa
Terezinha), diz que os caras (PRFs) não conseguiram achar seu ônibus na lista  e
foram atrás dele, diz que pararam ele e disseram que se não conseguirem falar
com Derivaldo, ele (Caçula), vai ficar em Céu Azul (será parado pelos PRFs daquele
posto de fiscalização). Derivaldo pergunta se Caçula está na lista e este diz que sim,
Derivaldo diz que vai lá no mosquiteiro resolver a situação Caçula diz que passou o
pedágio. Derivaldo pede p/ ele ligar de Medianeira, pois ele está indo no Mosquiteiro
agora. Caçula pede p/ Derivaldo ir lá, que os caras (PRFs) acreditaram na sua palavra
(palavra de Caçula), mas que se eles não conseguirem entrar em contato com Derivaldo,
ele vai ficar em Céu Azul. Derivaldo diz que vai lá agora e que é pra Caçula seguir
despreocupado. Caçula passa a placa 6845 , Derivaldo diz que a placa está ali, que não
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marcou errado, que uma cópia está com ele e a outra com eles (PRFs), 6845, que está na
mão dele e que está indo lá agora. (e.422, ANEXO10, p.35)
CAÇULA X DERIVALDO (...)   25/11/2003 20:05:07  (...) DERIVALDO diz que foi lá, e o
GASPARINI, magrão narizudo mandou pedir desculpa, porque a lista tinha ficado com o
outro chefe do Posto, ele (GASPARINI), falou que foi atrás de você. CAÇULA diz que sim,
que parou quase no pedágio. DERIVALDO diz que GASPARINI falou pra ficar tranquilo, que
está sossegado e que sábado eles estarão ali e que pra falar com ele (CAÇULA).
DERIVALDO diz que mostrou o 6845 e ele falou que ameaçou so pra fazer pressão.
CAÇULA diz que na viagem passada aconteceu a mesma coisa no MOSQUITEIRO,
que não conseguiam achar a placa de jeito nenhum. DERIVALDO diz que eram muitos
carros, tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá . (e.422, ANEXO10, p.38)

Reforçando a participação do réu, transcrevo trecho da conversa
entre BOI e Derivaldo realizada no dia 21/8/2003:

BOI X DERIVALDO (...) 21/8/2003 14:27:48  (...) Comentam como foi a noite anterior e
reclamam que estão querendo mais. Diz que quem gargantiou (reclamou mais) foi o
"Ducha" (PRF Ducheski), aí chegou o japonês. Boi reclamou que aí estaria
trabalhando de graça, e o Japonês (PRF Hirata) disse que do Boi pode liberar.
Comentam que 1.5(150 reais) sendo que 100 fica para PRF e 50 para o batedor, Derivaldo
conta de outro caso ocorrido ontem e que depois de alguma resistência em aceitar, os PRF
entre eles o "Japonês" (PRF Irala) e o "arrupiado" (PRF ?) que estava em uma mareia
aceitam as 8 pernas(oitocentos reais) pegando pessoalmente na mão do Derivaldo.
(Evento 422 - ANEXO3, p. 162; e.02, ANEXO425, p.06)

Os dois estavam reclamando dos PRF's da escala do dia anterior, que
estavam exigindo aumento do valor da "propina" de R$ 100,00 para R$ 150,00.
Na ocasião fizeram referência a apelidos (Ducha, Japonês e Arrupiado), mas
que, posteriormente, verificou-se tratar dos PRF's DUCHESQUI, HIRATA e JACOB,
o que também foi confirmado pela escala oficial de serviço (e.2, ANEXO473,
p.72).

Ainda, no dia 10/11/2002, Julio Cesar Marins ("BABALU") ligou para
o celular do PRF DUCHESQUI (45.9974-4247) e combinou com ele a passagem
de dois ônibus mediante "acerto" (fl. 58 do PCD). No mesmo dia, em conversa
telefônica, "JOÃO" e "BABALU" mencionaram os nomes dos PRFs DUCHESQUI e
JACOB como participantes do esquema criminoso (fl. 59 do PCD). (e.2,
ANEXO425, p.06).

Em seu interrogatório, embora tenha alegado desconhecer Júlio
César e, por consequência, ter negado os fatos que lhe foram imputados no dia
10/11/2002, o réu confirmou ser o proprietário do número do telefone para o
qual Babalu ligou e que, naquele dia, estava de serviço na Ponte Internacional
da Amizade (e.510, AUTO_QUALIF44, p.02-03). Na tentativa de afastar a sua
participação nesse dia, alegou fazer empréstimo do celular a terceiro, mas não
fez prova de sua alegação.

Júlio César Marins também alegou desconhecer Duchesqui em seu
interrogatório criminal (tel.9975-4007 e da esposa 9963-1331 - e.510,
AUTO_QUALIFIC3, P.04 e 08). Ocorre que Júlio Cesár ligou para o celular de
DUCHESQUI e, pela investigação, não ficou demonstrado que os celulares
estavam sendo utilizados por pessoas diversas (terceiros).

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.
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A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Inclusive, quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão/prisão, foi localizado o valor de R$ 6.275,79 em espécie na posse do
réu (e.02, ANEXO456, p.23-24) cuja origem não restou comprovada.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF DUCHESQUI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração pelo réu auferida à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
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renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Importante
destacar que o PRF DUCHESQUI, na condição de encarregado de equipe,
tinha que manter conduta compatível com a moralidade
administrativa, servindo de exemplo para os demais integrantes da
equipe. Nesse sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu e a
função que exercia (encarregado de equipe).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  LEONARDO
DUCHESQUI pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta)
vezes a remuneração pelo réu auferida à época da deflagração da
operação (dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de
imposto de renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.           

2.2.4.18 LÍGIA ADRIANE LARSSEN (PRF LÍGIA)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Lígia
Ariane Larssen encontrava-se lotada na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou à ré Lígia Ariane Larssen a
prática dos seguintes fatos:

PRF LÍGIA (sem apelido e telefone 45-9964-6115) 
- OS BATEDORES DERIVALDO E CAREQUINHA DIZEM QUE TIVERAM DE PAGAR AO PRF
VILMAR A QUANTIA DE DOIS MIL REAIS PELO ACERTO DO ÔNIBUS PLACAS KCZ-8019, NA
NOITE DO DIA 29/10/2003 (FL. 28). NO MESMO PLANTÃO ESTAVA A PRF LÍGIA, ALÉM DOS
PRF'S ADOLFO E GUIDUGLI. A ESCALA DE SERVIÇO APONTA QUE A PRF LÍGIA ESTAVA  DE
PLANTÃO (FL. 191 DO IPL N. 2359/03).
- O BATEDOR SÍLVIO MACHADO INTERMEDIOU O ACERTO DO ÔNIBUS DE PLACAS 8TS-
6254, DA PHARAÓ TURISMO, O QUAL FOI APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL, LOGO
APÓS PASSAR PELO POSTO DE PRF, COM UMA GRANDE QUANTIDADE DE MERCADORIAS. A
ESCALA DOS PRF'S PLANTONISTAS EM SANTA TEREZINHA ERA COMPOSTA PELO PRF
FRIPODE, SERRANO E LÍGIA.
- O PRF VANAT CONVERSOU COM A GUIA DE TURISMO IVONE. A QUAL PERGUNTOU QUEM
ESTAVA NO POSTO DE PRF DE SANTA TEREZINHA. O PRF VANAT DISSE QUE ERA O PRF
VILMAR (PIT BULL) E A PRF LÍGIA, ADVERTINDO QUE O PESSOAL NOSSO VAI SAIR PARA
ESTRADA A HORA QUE SAIR O COMBOIO, PRF VANAT ACONSELHA IVONE SAIR NO OUTRO
DIA DE MANHÃ, POIS ELE VAI TRABALHAR DEPOIS DAS OITO. CASO SAÍSSE NAQUELE DIA,
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CORRERIA UM POUCO DE RISCO NÃO PODENDO GARANTIR PORQUE HAVIA DUAS EQUIPES.
ADEMAIS, HAVIA UMA INFORMAÇÃO DESENCONTRADA DE QUE HAVERIA UMA OPERAÇÃO
EM CASCAVEL.
- SEGUNDO O RELATÓRIO: "NA NOITE DO MESMO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003 , NO
POSTO DE PRF DE CÉU AZUL, A PARTIR DE 22:45 HORAS, PODE-SE VER O PRF BELLON E
OUTROS, ONDE PÁRA, ÀS 23:05H, O ÔNIBUS FALUBA TURISMO, SENDO QUE SEU GUIA
DESCE E ENTRA NO POSTO DE PRF. NA SEQUÊNCIA, O ÔNIBUS PLACAS ABG 4402 -
YANATUR, TAMBÉM PÁRA E UM DOS PASSAGEIROS, PROVÁVEL GUIA, DESCE E
ENTRA NO POSTO DE PRF, PASSANDO PELO POLICIAL BELLON SEM QUE, AO
MENOS, FOSSE INDAGADO SOBRE SUA ATITUDE DE ENTRAR NAQUELE LOCAL. NO
INTERIOR DO POSTO, VAI ATÉ O LOCAL PRIVATIVO DOS POLICIAIS,
DEMONSTRANDO MAIS UMA VEZ INTIMIDADE "COM OS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS". A FILMAGEM DA POLÍCIA FEDERAL REVELA QUE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO
DE 2003, POR VOLTA DAS 18H30MIN, NO POSTO PARADÃO, "BOI" REUNIU-SE COM SEUS
CÚMPLICES DERIVALDO, "PALETA", EMERSON, "CID" E SÍLVIO. MINUTOS DEPOIS, "BOI"
ENTROU NO ÔNIBUS DE PLACA ABC-4402, DA YANA TURISMO (FL.746), E
NEGOCIOU A PASSAGEM DO VEÍCULO, RECEBENDO DINHEIRO, QUE GUARDOU NO
BOLSO. POUCO DEPOIS, ESTE ÔNIBUS FOI INTERCEPTADO PELA POLÍCIA
FEDERAL E PELA RECEITA FEDERAL, COM MERCADORIAS CONTRABANDEADAS E
DESCAMINHADAS (FLS. 742-748). A ESCALA DE SERVIÇO (FL 188 DO IPL 2359/03)
CONFIRMA QUE A PRF LÍGIA ESTAVA DE PLANTÃO NO POSTO DE PRF DE SANTA TEREZINHA
NOS DIAS 22 PARA 23 E 26 PRA 27 DE NOVEMBRO DE 2003.

A ré apresentou defesa prévia (fls.767-833) e contestação (e.02,
CONTES328). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.197,
679, 1051, 1052, 1531, 1571 e 2233). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o
réu apresentou alegações finais (e.2421), defendendo a improcedência da ação,
diante da inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal da ré foi
anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC54).   

No Processo Administrativo nº 00190.020373/2008-72 (e.01,
RELT34-35), a comissão concluiu pela inocência de Lígia Adriane Larssen.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 0000005-96.2012.4.04.7002/PR),
perante o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação à ré 
(e.899, INF7).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, a PRF LÍGIA prestou serviço (e.2,
ANEXO473):

a) na Ponte Internacional da Amizade nos meses de setembro e dezembro de 2003 (p.74);
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:
- junho de 2003, na função de auxiliar, juntamente com os PRFS SANCHES, SCHERER e
ZELIR (p.67);
- novembro de 2003, na função de auxiliar, juntamente com o supervisor CASTORINO,
encarregado de equipe TRIPODE e os PRF's SERRANO e BERTI (p.77);
- outubro de 2003 (dias 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de auxiliar, juntamente
com o supervisor CASTORINO, encarregado de equipe GRIEBELER e os PRF's ZWIEREWICZ,
ADOLFO e GUIDUGLI (p.80).

Não foi localizada a escala de Lígia nos meses de julho e agosto de
2003.

Durante a investigação, foram localizadas duas citações ao nome da
ré, conforme se verá a seguir.

PRF VANAT X IVONE (guia) (...) 25/10/2003 13:23:47   (...)
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IVONE pergunta se ele está trabalhando e VANAT diz que está de folga, que vai trabalhar
amanhã. IVONE pergunta quem está no mosquiteiro hoje e VANAT diz que é o VILMAR
(PIT BUL), a LÍGIA., .aquele pessoal lá. IVONE pergunta se é aquele cara meio alemão, que
tem o sobrenome meio esquisito, que tem um irmão da civil e ele confirma que é aquele
mesmo. IVONE pergunta se ele sabe se tem alguma coisa a mais, fora isso e VANAT diz
que tem o "pessoal nosso" saindo aí, que eles vão sair para a estrada na hora de sair o
comboio. Ela pergunta se sair agora consegue vazar e ele diz que acredita que sim. (...)
VANAT diz: "Conselho, se fosse bom não se dava, não tem nada a ver porque é eu que vou
trabalhar amanhã, mas se eu fosse você deixaria para sair amanhã cedo, depois das oito".
IVONE pergunta se ela corre algum risco se sair agora e VANAT diz: "corre, pouco mas
corre. Talvez não aconteça nada mas talvez possa acontecer, sabe? Eu não posso garantir
porque tem duas equipes. A metade está aqui em Foz e a metade está em Cascavel.
Talvez voce passe beleza aqui, chegue lá em Cascavel e caia". (...) (EV. 2 - ANEXO425, p.
7).
DERIVALDO X HNI (PRF LIGIA) (...) 25/10/2003 16:42:17 (...)                                         HNI
avisa que a Polícia Rodoviária parou o "Ébinho" no pedágio. Diz que é uma Mulher.
Derivaldo diz que é a LÍGIA (PRF) e que é para avisar que (a placa) está na lista dele
(DErivaldo) lá no Posto e que ele já deixou o papel lá (no Posto da PRF). (e.2, ANEXO425,
p.7)

No dia 25/10/2003, a PRF LIGIA estava escalada no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, juntamente com os PRF 's GRIEBELER, ZWIEREWICZ,
ADOLFO e GUIDUGLI. E o PRF VANAT, mencionado na conversa, estava de folga,
pois trabalharia na escala do dia seguinte no mesmo posto. Portanto,
procedente a alegação de que Lígia e Vilmar (Pit Bull) estavam de serviço no
dia.

Conforme mencionado na conversa seguinte, uma pessoa não
identificada informou a Derivaldo que pararam o ônibus de "Ébinho" e Derivaldo
pediu para dizer que a placa estava na lista, que já tinha sido entregue aos
PRF's. Na conversa, a pessoa também mencionou que foi parada por uma
mulher, então Derivaldo disse que tratava-se da PRF Lígia.

Como não restou comprovada a retenção/apreensão do referido
veículo, até porque, conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento
de PRF, em Curitiba, é possível concluir que nenhum ônibus foi apreendido pela
Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu no período de 14/9/2003 a
01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-73), ou seja, o ônibus (Ébinho) foi liberado
por LÍGIA.

O batedor Emerson conversou com um pessoa não identificada a
respeito de um valor para "acerto" e acabaram fechando no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) e Emerson, ao ser indagado a respeito de quem estaria no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu, respondeu que era o "Pit Bull" ("o chefe da
operação"), que estava de serviço com a ré:

EMERSON X MNI preço acerto (...) 25/10/2003 16:22:01 (...)
MNI diz que tem só seis pessoas levando mercadorias, os outros não estão levando nada;
pergunta quanto eles vão pagar. EMERSON diz que tem que ser dois e meio (R$ 250,00).
Ela diz que não dá porque só vão dividir em seis pessoas. Ele pergunta o que vai fazer
porque agora já deu a placa, não tem nem como. Ela pede para pagar R$ 150,00 e ele diz
que
não, que vai ter que tirar dinheiro do bolso. Ele diz que não tem jeito, que deveriam ter
avisado. Ela diz que estão com o ônibus vazio... EMERSON pergunta se ela sabe quem está
ali na primeira (Posto PRF Santa Terezinha) e diz que é o chefe da operação. Ela não tem o
que fazer senão vai ter que tirar dinheiro do bolso, que no máximo RS 200,00, que
ninguém está levando nada. EMERSON diz que vai ter que tirar RS 50,00 do bolso.
EMERSON disse que se soubesse nem pegava a placa...Diz que aceita RS 200,00 e vai ter
que botar RS 50,00 do bolso porque ali é dois e meio. MNI chama BOLÂO e ele diz que na
terça ele acerta. EMERSON diz que quem está ali é o PIT BUL, o chefe da operação. BOLAO
pede para por eles na fita lá, Emerson diz que já está na lista... EMERSON diz para sair e
deixar o dinheiro com a Adriana. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 69).
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A equipe de Lígia também trabalhou no dia 29 de outubro de
2003 (até às 08h00min do dia 30), período em relação ao qual foram gravadas
algumas conversas que confirmaram o envolvimento da equipe do Posto de
Santa Terezinha de Itaipu no recebimento/exigência de vantagem ilícita para
facilitação dos crimes de contrabando e descaminho por terceiros, com menção
frequente ao apelido do PRF Vilmar ZWIEREWICZ ("Pit Bull"):

DERIVALDO X MNÍ (PRF Pit Bull) (...) 29/10/2003 10:03:24 (...) MNI diz que está indo com
a Damares, quer saber como estão as operações, pois ela quer subir. Derivaldo diz que
está tudo sossegado, mas que em Cascavel estão "dando uma dentada grande" e que não
há problemas porque segundo ele, MNI não passa por lá. MNI diz que deve chegar
amanhã. Derivaldo manda vir com a documentação toda certinha, pois quem está no
"mosquiteiro" pára praticamente todos os ônibus na chegada. Comenta que o bicho é um
carniça (modo como ele trata o PRF Vilmar). Pede para avisar o pessoal de Belém. MNI fala
que o pessoal de Belém não está com ela, mas se entrarem em contato MNI repassa o
recado. Derivaldo reitera que é para todo mundo vir com a documentação certinha porque
quem estará no Posto é o Pit Bull. Comenta que há algum tempo atrás mordeu 700 reais
na Catarina, por causa de passageiro fora de lista. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 63).
DERIVALDO X EMERSON (...) 29/10/2003 14:57:48 (...)
Derivaldo diz que tem 6 ou 7 por enquanto, Emerson diz que tem 5, Derivaldo diz que está
ótimo e pergunta se Emerson sabe quem está na casa, a cadelinha (PRF Vilmar), Emerson
pergunta se não tem um descontinho. Derivaldo diz que não, que ele (Vilmar) já bateu
o pé, e o Castoro (PRF Castorino) também, querem 150 por ônibus. Derivaldo
conta para Emerson que ontem ele tinha 20 documentos (20 ônibus para o acerto), diz
que chegou lá e pediu 1 de brinde e o Douglas (PRF) indagou quanto que Derivaldo já está
tirando em cima desses 20 e irredutivelmente falou que quer 3 pau (3.000,00 reais - 150
por ônibus). Derivaldo e Emerson falam que ele (PRF Douglas) é sujo. Falam a respeito dos
carros (ônibus) pegos em Cascavel, Derivaldo fala que os Rodoviários (PRFs) tiram os filés
e encaminham para a Receita só as bugigangas. São todos ladrões. (EV. 2 - ANEXO 425, p.
63).
DERIVALDO X MNI (...) 29/10/2003 17:52:39 (...)
MNI pergunta se DERIVALDO acerta lá. Ele diz que ela é quem sabe, mas diz que pode
subir que não estão parando ninguém. Derivaldo diz que o PIT BULI. que está lá mas que
conversou com ele. Segundo Derivaldo, Pit Bull falou: "Os que vocês quiserem deixar
comigo é 100%, agora os que não quiserem deixar eu não vou parar". Derivaldo diz que
ele
não parou ninguém. Pede para deixar o negócio dele lá. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 63).
DERIVALDO X CARLINHO (...) 29/10/2003 20:26:09 (...)
Cadinho avisa que Pitbull (PRF Vilmar) mandou voltar o ônibus dele e pergunta como faz
para acertar amanha. Derivaldo diz que acerta para ele, ou se ele quiser hoje pode ser
porque ele (Pitibull) mandou voltar o da Junia e acertou com Pitibull (PRF Vilmar) em
"milão" (R$ 1.000,00). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 64).
DERIVALDO X EDVALDO (caso Pit Bull) (...) 29/10/2003 22:12:14 (...)
Falam a respeito do PRF Vilmar que está encrencando com o ônibus, pois tem 3
passageiros fora da lista. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 70).
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 03:24:11 (...)
Derivaldo avisa que estava com medo da documentação, mas a hora que ela passou ali
(Posto PRF) o cara ali estava dormindo (conforme visto em outras ligações refere-se ao
PRF Vilmar "Pit Bull"), mas que explica pessoalmente na sexta-feira. Comentam sobre
outros guias. Derivaldo acha que o carro do Willian vai hoje embora e conta que ele
chegou a noite, prenderam o carro deles lá no "Mosquiteiro"(Posto PRF). Diz que foi um
rolo, tiveram que pagar dois mil reais para tirar  e depois conta pessoalmente. MNI
pergunta se tinha passageiro fora da lei e Derivaldo diz que tinha quatro. Conversam
sobre outros assuntos, inclusive sobre número de passageiros. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 71).

Nota-se que o PRF Vilmar ZWIEREWICZ ("Pit Bull") ditava regras
quando estava de serviço, tendo exigido, no dia 29/10/2003, R$ 150,00 por
ônibus. Além de exigir o pagamento dos acertos prévios para facilitação da
passagem dos ônibus de compristas, criava embaraços com relação a lista de
passageiros irregulares, como ocorreu com o ônibus de Willian, que na chegada
em Foz do Iguaçu foi abordado e como havia passageiros fora da lista, foi
obrigado a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) para liberação e continuação da
viagem (e.2, ANEXO 425, p. 71).
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O PRF VILMAR, ainda, fez voltar para Foz do Iguaçu alguns ônibus
que não estavam "acertados" ou que apresentavam irregularidades, como
ocorreu com o ônibus de "Junia", que teve que pagar R$ 1.000,00 (um mil
reais) para prosseguir viagem (e.2, ANEXO 425, p. 64).

Além do mais, os intermediadores/batedores, ainda, referiam-se a
Vilmar muitas vezes como "carniça", pois este criava muito embaraço com os
ônibus com a finalidade exclusiva de receber mais dinheiro ("propina") dos
compristas.

Portanto, não é crível aceitar que os demais PRF's que integravam a
mesma equipe do PRF VILMAR desconhecessem as condutas que vinham sendo
praticadas por ele durante o horário de serviço, principalmente em relação aos
ônibus de compristas (facilitação de contrabando e descaminho).

Ainda, no dia 22/11/2003, a PRF LÍGIA integrou a equipe do Posto de
Santa Terezinha de Itaipu, sob o comando do PRF TRIPODE e supervisão do PRF
CASTORINO, juntamente com os PRF's SERRANO e BERTI. Nesse dia não houve
menção ao nome de LÍGIA, mas restou demonstrada a participação da equipe
do Posto de Santa Terezinha de Itaipu , por meio da citação do nome de
TRIPODE (inclusive de forma abreviada "Tripa"):

DERIVALDO X EMERSON (...)
22/11/2003 14:16.53   (...)
Derivaldo fala que conversou como "Cacho" (PRF) e o mesmo disse que é 150
(valor do acerto) e que não era para falar para ninguém, nem para o próprio
Emerson, pois o "Tripa" (PRF Tripode) bateu o pé.  Emerson pergunta se pode ir com
o ''Babadinho" em cima (Mercadorias na parte reservada aos passageiros), Derivaldo fala
que sim e é por isso que ele (PRF) não quer abrir mão (do valor de 150). Emerson diz que
não tem problema então, que paga tudo. Derivaldo pede para Emerson pegar os
documentos para ele lá e depois marcam de sc encontrar no lanche. (ev. 422 - ANEXO10,
fl. 41).
BABALOO X HNI (...)
23/11/2003 00:20.25 (...)
HNI avisa que está saindo amanhã e liga para saber como está a área e Babaloo avisa que
está tranquilo e HNI diz que vai subir com dois carros. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 11).
PALETA X SILVIO (...) 23/11/2003 01:52:48 (...) Silvio diz que tem que liberar um
cargueiro na ponte, pegar o "ARU" (dinheiro) e tenho que ACERTAR COM O TRIPODE (PRF
TRIPODE). (ev. 2 - ANEXO428, fl. 60).

O relatório de análise de fita de vídeo referente ao dia 22/11/2003 
também confirma o esquema de pagamento de propina nesse dia (e.02,
ANEXO478, p.111-112):

Em data de 22 de novembro de 2003, no Posto Paradão, a partir da 16:29h (minuto 55 da
fita 2), SÍLVIO MACHADO (pessoa de bermuda azul escura e sem camisa) faz sinal ao
ônibus placas AEX 0575, de onde é arremessada uma garrafa de água mineral
contendo em seu interior apenas dinheiro (pagamento pela propina aos Policiais
Rodoviários Federais), que é apanhada por SÍLVIO que retira e guarda o dinheiro no bolso,
dispensando a garrafa. Às 16:50 horas, o ônibus placas BTS 6254, pára na placa de 24
horas do Posto Paradão é atendido por SÍLVIO MACHADO e por um adolescente,
sendo feita uma espécie de negociação. Nota-se que, este mesmo ônibus foi
levado para a Receita Federal para fiscalização.  Às 17:05 h, PALETA confere uma
lista (possivelmente contendo prefixos de placas de ônibus "acertados"). Às 17:06 horas,
essa mesma pessoa confere dinheiro, em tese referente a valores de "acerto". Às 17:08
horas, dá ordem a um adolescente para realizar algum serviço. (...) 
No mesmo dia, também é possível identificar no Posto Paradão, a presença de PALETA,
que está com uma camisa branca com detalhe na manga em amarelo (...)
#DERIVALDO X CIDO (filmagem) (...)
22/11/2003 18:03:03     22/11/2003 18:05:50 00:02:47 (...)                                        
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Derivaldo avisa que está tranquilo e pergunta se está muito cheio e Cido diz que não.
Derivaldo pergunta se quer que converse  ali (Posto PRF) e Cido diz que sim.
Negociam entre 300 e 350 reais e Derivaldo explica que tem que dar 2,5, depois
fala 3 lá(Posto PRF). Cido diz que não está cheio e Derivaldo diz que vai fazer
então 300 (mas somente desta vez).  Cido diz que o outro vai dar para amiga aqui.
Passa a placa do ônibus DWY 5986, Ribeirão, é o Dinão e Derivaldo diz que o Piá dele vai
pegar bem aqui na placa Placa 24 horas, ele está ali com  uma camisa meio
amarelada e branca e Cido diz que ele pega na mão da Cida e combinam de ligar na
hora de sair.
Na noite do mesmo dia 22 de novembro de 2003, no Posto de PRF de Céu Azul,
a partir de 22:45 horas, pode-se ver o PRF BELLON e outros, onde pára, às
23:05h, o ônibus FALUBA TURISMO, sendo que seu guia desce e entra no Posto
de PRF. Na sequência, o ônibus placas ABG 4402 r YANATUR, também pára e um dos
passageiros, provável guia, desce e entra no Posto de PRF, passando pelo Policial BELLON
sem que, ao menos, fosse indagado sobre sua atitude de entrar naquele local. No interior
do Posto, vai até o local privativo dos policiais, demonstrando mais uma vez intimidade
com os funcionários públicos que ali prestam serviço à sociedade (este tipo de atitude é
narrado por Maria Regina, de Itu/SP, nas duas ligações anexas a este relatório nas páginas
10 a 12).

Nota-se que, no final de novembro, o valor do "acerto prévio" já
estava no patamar de R$ 300,00 a R$ 350,00 por ônibus.

Assim, sendo a equipe dos postos da PRF normalmente composta por
quatro integrantes, entendo que três PRF's poderiam conter a atitude de um.
Ocorre que restou demonstrado que a equipe participava ativa ou passivamente
na prática do ilícito, tanto que não houve denúncia por qualquer dos PRF's, uma
vez que a operação foi desencadeada por denúncia de guias de turismo e
passageiros.

Destaco que cabe à parte ré fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pela ré não teve o condão de alterar
o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no esquema
criminoso. 

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).
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Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF LÍGIA, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 15 (quinze) vezes a
remuneração auferida pelo réu, à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  LÍGIA
ADRIANE LARSSEN pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 15 (quinze) vezes a
remuneração auferida pelo réu, à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.19 MARIO FRACARO (PRF FRACARO)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
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Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Mário
Fracaro encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de 1994 (e.02,
ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Mário Fracaro a prática
dos seguintes fatos:

PRF FRACARO (sem apelido e sem telefone)
- A FILMAGEM REVELA QUE PAROU UM ÔNIBUS NO POSTO DE CÉU AZUL E O PRF
FRACARO O LIBEROU APÓS CONSULTAR A LISTA EM SEU PODER. POSTERIORMENTE.
RECEBEU O PAGAMENTO E O BATEDOR ROBERTO ("GAGO") TAMBÉM CHEGOU NO
LOCAL.                                          
- O PRF SILAS CONVERSA COM O PRF PAMPOLINI DIZENDO QUE ESTÃO SUBINDO DUAS
BESTAS DO "MACHADO- (NÃO IDENTIFICADO) O QUAL ESTÁ EM SUA CASA. OCASIÃO EM
QUE É INFORMADO QUE A RECEITA FEDERAL ESTÁ DESCENDO. ADVERTE QUE NÃO HÁ
PROBLEMAS, E PASSA AS SUAS LETRAS. NO CASO, O PRF SILAS PEDE PARA CHAMAR O PRF
PAMPOLINI, MAS COMO TINHA SAÍDO, PEDE PARA CHAMAR O PRF ALECSSANDRO E O PRF
FRACARO.                                                                        
- O PRF DUARTE ATENDE AO TELEFONEMA DA GUIA SANDRA, A QUAL AVISA QUE FOI PEGA
NO MOSQUITEIRO (POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA). A GUIA DIZ QUE SAÍRAM SEM
INFORMAÇÃO (BATEDOR) E ESTAVA LÁ A POLÍCIA FEDERAL E PERGUNTA SE O PRF DUARTE
NÃO PODE DAR UMA MÃOZINHA. O PRF DUARTE PERGUNTOU SE NÃO TEM CIGARRO NEM
CD. ELA RESPONDE QUE NÃO. PRF DUARTE FALA SOBRE O COMBATE A PIRATARIA E ELA
DIZ QUE NÃO TEM ESTE TIPO DE MERCADORIA. COMENTA QUE O BAGAGEIRO NÃO TEM
CIGARRO. PRF DUARTE 'PERGUNTA QUEM PEGOU O ÔNIBUS E ELA RESPONDE QUE NÃO
SABE, MAS QUE FOI NO MOSQUITEIRO (PRF SANTA TEREZINHA). PRF DUARTE PEDE PARA
FALAR COM FRACARO E PERGUNTA ONDE ELA ESTÁ. MAS QUE NÃO PODE HAVER NADA
DE PIRATARIA.

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES355). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.266,
1316 e 2426). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou
alegações finais (e.2426), defendendo a improcedência da ação, diante da
inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal foi anexado no
evento 510 (AUTO_QUALIFIC38).

No Processo Administrativo nº 00190.011912/2011-88 (e.489,
RELT22-25), a comissão concluiu pela responsabilização de Mário Fracaro.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000139-0/PR), perante
o juízo de primeiro grau, absolveu o réu com fundamento no artigo 386, II, CPP
(e.899, INF6) .

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF FRACARO estava de férias no
mês de agosto de 2003 e de serviço (e.02, ANEXO473):

a) Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:
- junho de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de auxiliar, juntamente com
os PRF BENATTI (supervisor), MIQUELÃO (encarregado), GASPARINI e SILAS;
- setembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de encarregado de
equipe, juntamente com o supervisor HIRATA e os PRF'S PAMPOLINI, COSTA CAMPOS e
ALECSSANDRO;
- dezembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de encarregado de
equipe, juntamente com o supervisor BENATTI e os PRF'S SCHERER, NERES e CELSO;
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b) no Posto de Céu Azul nos meses de:
- julho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de motorista,juntamente com os
PRF's TOZZI, DENUZZI, SCHERER;
- novembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de encarregado de equipe,
juntamente com o supervisor BENATTI e os PRF's CEGATTI, NERES e ALECSSANDRO.
c) Ponte Internacional da Amizade no mês de outubro de 2003, como encarregado de
equipe.

Ocorre que o réu foi citado em duas conversas telefônicas
interceptadas no dia 17/9/2003:

PRF PAMPOLINI X PRF SILAS (...) 17/9/2003 15:44:10 (...)
PRF Silas fala que o Machado está em sua casa e que estão subindo duas PRF Silas fala
que o Machado está em sua casa e que estão subindo duas bestas dele. Pede para PRF
Pampolini dar uma força para ele. PRF Pampolini diz que o pessoal está descendo agora
com as viaturas para a Receita. PRF Silas diz que não tem problema porque o deles está
indo agora. PRF Pampolini pede para PRF Silas falar com o chefe da equipe. PRF Silas pede
para chamá-lo ou então o Alessandro. PRF Pampolini diz que ele foi na viatura. Pede para
falar com PRF Fracaro. PRF Silas diz que o Machado está em sua casa. PRF Fracaro diz
que tranquilo e depois fala com ele mais tarde. PRF Silas diz que então está bom, só não
passará suas letras. (ev. 422 - ANEXO7, fl. 193-194).
SANDRA X PRF DUARTE (...) 17/9/2003 15:38:07 (...)
PRF Jacob atende a ligação. Sandra pede para falar com o PRF Duarte. Ela diz que é a
Sandra, irmã do Mauro, que havia conversado com ele no sábado (ligação realizada no
sábado 13/09  -16:56:55 - anexa ao relatório 05/03) e avisa que pegaram o ônibus
dela no Mosquiteiro (Posto da PRF de Santa Terezinha). Não há nada irregular. Eles
saíram sem informação (batedor) e estava lá a Polícia Federal e pergunta se PRF Duarte
não pode dar uma mãozinha. PRF Duarte pergunta se não tem cigarro nem cd. Ela
responde que não. PRF Duarte fala sobre o combate a pirataria e ela diz que lá não tem.
Comenta que o bagageiro não tem cigarro. PRF Duarte pergunta quem pegou ele (ônibus)
e ela responde que não sabe, mas que foi no Mosquiteiro (PRF Santa Terezinha). PRF
Duarte pede para falar com Fracaro e pergunta onde ela está. Ela responde que está
em Curitiba. Pede para ligar no 5411478, mas que não pode haver nada de pirataria. (ev.
422, ANEXO8, fl. 88).

No dia 17/9/2003, o PRF FRACARO prestou serviço no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu (na função de encarregado de equipe), juntamente com os
PRF's PAMPOLINI, COSTA CAMPOS e ALECSSANDRO e o supervisor PRF HIRATA.

No referido dia, o PRF SILAS, que estava de folga, pediu apoio aos
PRF's que estavam de serviço no referido posto para passagem dos veículos do
batedor Sílvio Machado. Inicialmente, ligou para o PRF PAMPOLINI, que o
informou de que as viaturas estavam indo para a Receita e pediu para SILAS
falar com o chefe da equipe. Ao falar com FRACARO, este respondeu
"tranquilo" (confirmando o apoio solicitado).

Minutos antes da ligação de SILAS (6 minutos), SANDRA ligou para o
Posto de Céu Azul e pediu para falar com o PRF DUARTE e, quando este
atendeu, ela se identificou e informou que teve um ônibus apreendido no Posto
de Santa Terezinha de Itaipu. Questionada a respeito de quem teria realizado a
abordagem, ela não soube dizer. Então, DUARTE pediu para que ela
falasse com o PRF FRACARO. Nota-se que, na conversa anterior com SILAS,
a equipe do Posto de STI estava encaminhando um ônibus para a Receita
Federal, o que leva a crer que fosse o ônibus de SANDRA.

Seguem outras conversas interceptadas nesse dia confirmando a
participação da referida equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu no
esquema em questão:

BOI X HNI (cita Costa Campos) (...) 17/9/2003 08:43:05 (...) HNI pergunta se Costa Campos
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(PRF) é gente boa. Boi diz que sim. HNI diz que ele (Costa Campos) correu para a pista e
"parou nos aqui" dizendo que irá fazer retenção . Boi diz "fala eu, ai, fala eu" HNI
diz que irá conversar com ele (Costa Campos) Boi diz que é para dizer que: "O Vaqueiro
(Boi) falou que é para deixar eu descer para nós voltar logo". HNI diz que falará. (Evento
422 - ANEXO6, p. 99)
BOI X HNI (Costa Campos) (...) 17/9/2003 08:47:47 (...) HNI pede Boi bater um fio
(telefonar) para lá (Posto da PRF) porque tem uma tranqueira querendo empombar e
que "ele" (PRF Costa Campos) está querendo fazer a retenção. Boi pergunta se ele
está sozinho ou se está junto com a GPE. HNI diz que está sozinho e quem está lá não é da
GPE. Boi não falará no telefone, diz que irá subir até lá  e que demorará uns quinze
minutos. Boi diz que é para HNI ir até onde o PRF está e não deixar "ele" continuar. Boi
pergunta se HNI falou que trabalhava com ele (Boi). HNI diz que falou e que "ele" não quis
dar nem idéia Boi diz que já esta indo e que é para HNI ir conversando. HNI diz que
tentará agilizar. (Evento 422 - ANEXO6, p. 100)

BOI X HNI (Costa Campos e Belon) (...) 17/9/2003 09:05:10 (...) HNI diz que está quase
resolvendo. Boi não entende e pergunta o que HNI disse. HNI diz que está quase
resolvendo, diz que o Belon(PRF) chegou agora. Boi diz que já está chegando . HNI
pede para Boi fazer de conta que não foi chamado. HNI diz que vai ver se consegue
passar com duas "onças" (duas notas de cinquenta reais). (Evento 422 - ANEXO6, p.
100)

BOI X DERIVALDO (PRF HIRATA) (...) 17/9/2003    13:07:00 (...) BOI pergunta para
DERIVALDO se vai ter algum movimento pela cobra (Cascavel), daquele carro que vem lá
do outro lado do governo. DERIVALDO diz que não que não tem não, e que ele não
atendeu o telefone porque ele estava junto com o zóinho (PRF Hirata) e com a
galera toda ali (posto da PRF). O menino (PRF) confirmou para ficar quieto aguardar
segunda ordem, que o que atrapalha é o Careca tá, que ele as vezes escancara, e tão
queimado porque não tá pulando ninguém. DERIVALDO fala que vai ter uma operação de
24hs, com três turmas, só para "fuder com nóis" com eles (batedores), e que a pessoa que
falou ficou 40 mim contando tudo. DERIVALDO diz que a pessoa ia contar "ia avisar o
número de notas fiscais que iam ser tiradas (ônibus que iam ser pegos) e "depois nóis
vinha" (só sairiam depois da operação). (Evento 422 - ANEXO4, p. 207).
BABALOO X HNI (...) 17/9/2003 17:15:27 (...) HNI avisa que pararam ele ali e Babaloo avisa
para dizer que é cunhado dele. HNI pede para esperar e outra pessoa começa fatar ao
telefone (...) Policial: Vamo leva para delegacia. Babalu: Nâo libera (risos). (...) Policial;
Putz. Cê vem acertar então? Babalu Náo, deixa quieto, depois eu dou um jeito com
vc de tomar uma cerveja. (...) (E.422, ap_inq_pol5, p.176)
BABALOO X HNI (...) 17/9/2003 (...) MNI explica que liberaram. Babaloo pergunta o que
falaram e se encheram o saco. MNI diz que ele falou que não pode dirigir sem carteira e
por isto que ligou. (E.422, ap_inq_pol5, p.177)

No período da tarde, às 13h07min, Derivaldo comunicou Antônio
Carlos ("BOI") a respeito de uma conversa que teve com o PRF HIRATA  e os
demais PRF's do posto sobre uma operação de 24 horas que estava para
acontecer, em virtude dos PRF's estarem "queimados" pelo fato de não estarem
abordando/fiscalizando ninguém, e que, por esse motivo, os PRF's iriam "pegar"
alguns ônibus. Mesmo assim ficou acordado que Derivaldo seria avisado após o
término da operação para então liberar os seus ônibus (e.422, ANEXO4, p. 207).

Ou seja, os PRF's compartilhavam informações privilegiadas, e
obtidas em razão do cargo, com particulares envolvidos na prática de
contrabando e descaminho, uma vez que eram beneficiados com vantagens
ilícitas.

Conforme já mencionado, quando da responsabilização do PRF
PAMPOLINI, ficou demonstrado que no início do expediente o PRF COSTA
CAMPOS promoveu a retenção de um ônibus e o guia/motorista contatou o
intermediador Antônio Carlos ("BOI") na tentativa de liberar o veículo. A
retenção foi comunicada às 08h43min. Às 09h05min, o guia/motorista ligou
para "Boi" para informá-lo de que já estava resolvendo.
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No período da tarde, uma pessoa não identificada (PNI) entrou em
contato telefônico com o intermediador Júlio César ("Babaloo") informando-o
acerca da abordagem de seu veículo pela PRF. Julio César pediu a ele para dizer
que era do cunhado dele; na sequência, o PRF pegou o telefone da
referida pessoa e conversou com o batedor Julio. Após, essa pessoa
informou que foi liberada.

Como se vê, no dia 17/9, houve menção há três abordagens de
ônibus (um referente à conversa com o intermediador BOI pela manhã, outro
referente ao intermediador Júlio César no período da tarde e outro de Sandra
também no período da tarde). Contudo, não restou comprovada a
retenção/apreensão de nenhum deles, até porque, conforme ofício da 7ª
Superintendência do Departamento de PRF, em Curitiba, nenhum ônibus foi
apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu no período de
14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-73).

A mesma equipe do dia 17/9 prestou serviço no dia 13/9/2003 (e.2,
ANEXO473, p.74). Nesse dia, a negociação foi realizada com o supervisor
HIRATA no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, que,  após, levou o dinheiro para
o Posto de Céu Azul (PRF Jacob):

DERIVALDO X EDIVALDO (cita PRFs) (...) 13/9/2003 14:16:43 (...) Derivaldo manda sair e
avisa que já pagou lá (fez o acerto), diz que o Japonês levou lá (posto PRF), pro
Alemão lá (PRF Jacob), qualquer coisa é para Edivaldo dizer que o fulano já
mandou a pessoa ligar aqui (Posto PRF) é dele, já mandou o negócio
aqui(dinheiro e placa do ônibus) . Edivaldo pergunta se pode falar o nome de Denvaldo
e este confirma que sim, diz que não quer falar no telefone e fala para Edivaldo
procurar pessoalmente aquele alemão aquele do cabelo arrepiado lá (PRF
Jacob). Derivaldo diz que não quer falar o nome dele não, diz para Edivaldo falar que o
fulano já mandou pelo chefe aí, que é dele, e qualquer coisa é para Edivaldo ligar que
Derivaldo fala no telefone com ele (PRF Jacob), e se ele perguntar quanto que é você
(Edivaldo) diz que não sabe, pois o carro é dele (de Derivaldo). (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, p. 150)

Ainda, no dia 13/9/2003, IARA ligou para Antônio Carlos ("Boi")
informando-o de que o seu veículo havia sido abordado pelo PRF
ALECSSANDRO:

BOI X IARA (cita PRF Alexandro) (...) 13/9/2003 19:19:33 (...)
Iara diz que um cara trancou ela na Polícia Rodoviária. E um magrão alto e pede para Boi
dar um jeito, pois o cara (PRF) está apertando ela. Boi pergunta se ela foi molhar a mão
dele (PRF) e Iara diz que ele (PRF) nao quis nem assunto com ela. Boi pergunta o que que
ele quer e Iara diz que nao sabe, diz que ele (PRF) está olhando, diz que vai lá ver e pede
para Boi falar com o nego (outro passageiro do ônibus). Nego pergunta se nao é um
conhecido do Boi e ele diz que conhece todos aí (posto da PRF) e pergunta (para alguém
que está ao seu lado) quem é o magrão alto que está ali no posto. Nego avisa que não
sabe quem é e pede para Boi ligar e falar com ele (PRF) para liberá-los. Boi avisa que é o
Alexandro (PRF) um bobalhão, mas gente boa. Diz para Nego ir na casinha (posto PRF) e
dar uns cinquentão. Boi avisa que eles (PRFs) não estão trabalhando, deixe eles (PRFs)
"fuçarem", eles (PRFs) não estão fazendo nada, se falarem que vai para a Receita, nao vai,
é mentira, é tudo conversa, pode ficar tranquilo, não tem perigo de nada, é só pressão
deles. Nego pergunta porque ele (Boi) nao liga para eles (PRFs) e Boi diz que se ligar para
eles (PRFs) é pior ainda, porque se eu (Boi) falar que informo a vocês (Guias) eles (PRFs)
vão querer meter a faca, porque aí é carro de batedor. Nego pergunta se PRF não é amigo
do Boi. Boi diz que sim, mas são Polícia né, é amigo se levar o número na frente (dar a
placa e acertar o pagamento antes com os PRFs no Posto), é amigo "mas vocês não me
deram o número aí eu vou bater de frente como cara, é foda!, mas fica tranquilo que é só
pressão dos caras (PRFs), ninguém tá mexendo com nada hoje". Nego pergunta se não dá
para Boi ir no posto. Boi diz que pode ir, mas se ele falar que está acertando eles (ônibus),
eles (PRFs) vão querer saber porque Boi não pagou. Nego pede para dizer que não está
informando só foi lá para ajudar. (grifei)

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 122



Quando da análise da responsabilização do PRF ALECSSANDRO e PRF
PAMPOLINI ficou demonstrado que esse veículo de IARA foi liberado, pois,
embora Alecssandro tenha informado durante o seu interrogatório criminal que
naquele dia encaminhou um veículo para a Receita Federal, tratava-se de
veículo diverso do citado na conversa (ônibus de placa AHM 2891 da empresa
Pluma - e.02, ANEXO457, p.71-73).

Iara, a responsável pelo veículo mencionado na conversa, ligou de
um celular com DDD 53 do Rio Grande do Sul, sendo que, no dia seguinte, "BOI"
recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como "MÃE"
mencionando que o seu ônibus havia sido apreendido com armas e munições e
que um dos destinos da viagem seria Belo Horizonte (e.02, ANEXO426, p.26-28).

Dias antes da referida apreensão (dia 03/09/2003, às 11h15min), a
interlocutora "mãe" ligou para o "Boi" do telefone (DDD 37) 9988-1450, que
pertence à região de Minas Gerais (e.2, ANEXO426, p.23), demonstrando mais
uma vez que não se tratava do veículo de Iara (DDD 53).

Ainda, no dia 13/9/2003, das 15h25min às 15h27min (e.1065,
VIDEO3), a equipe da Polícia Federal - que participava da Operação Trânsito
Livre - filmou a passagem de um "comboio" de ônibus pela BR 277 (nas
proximidades do Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu), sem que
houvesse qualquer fiscalização, tanto que a apreensão realizada no dia ocorreu
no período da noite.

No dia 21/9/2003, uma pessoa ligou para Julio Cesar perguntando a
respeito do Posto de Santa Terezinha de Itaipu (que estava com a mesma
equipe) e este respondeu que estava tranquilo, depois mencionou que
estava o PRF PAMPOLINI:

BABALOO X GILSON (PRF Pampolini) (...) 21/9/2003 19:30:23 (...)    Gilson pergunta como
está aqui no Mosquito (Posto PRF) e Babaloo avisa que está tranquilo. (...) Babaloo diz
para ele vir embora então e avisa que lá embaixo está o Pampolini (PRF). Gilson pergunta
se é em Céu Azul e Babaloo responde que é em Santa Tereza, ali no mosqueteiro. (...) (ev.
422 - ANEXO8, fl. 23).

No dia 27/11/2003, no Posto de Céu Azul, estavam escalados o PRF
FRACARO (encarregado de equipe), CEGATTI (motorista), NERES e
ALECSSANDRO, juntamente com o supervisor BENATTI (e.2, ANEXO473, p.77).

Na madrugada do dia 28/11/2003, a partir das 06h15min, a Polícia
Federal filmou o PRF FRACARO no Posto de Céu Azul conferindo uma lista e
sinalizando a parada de um ônibus. FRACARO posteriormente foi reconhecido
pelo Inspetor Vidal na filmagem (e.2, ANEXO479, p.39). Segue abaixo o
contexto fático:

No dia 28 de novembro de 2003, a partir das 06:15 horas (hora 01:51 da 2a fita), o PRF
FRACARO está na frente do Posto de Céu Azul, onde sinaliza para um ônibus e, após
conferir uma lista que está em sua mão esquerda, o libera, sem fazer qualquer
fiscalização. Após, o mesmo FRACARO rasga a lista que havia consultado para poder
liberar o ônibus. As 07:23 horas, nota-se que os Policiais recebem alguma "doação",
entregue por um rapaz não identificado e verifica-se a presença de Roberto Renato Koch,
conhecido como Roberto "Gago", que chega com seu veículo meriva (ver abaixo a
primeira escala). (...)
Reconheceu no dia 28.22.2003, a partir das 06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2), o
PRF FRACARO (...)
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O réu foi questionado a respeito desse fato durante o seu
interrogatório criminal. Na tentativa de afastar a sua responsabilização fez
alegações que não restaram comprovadas nestes autos. Alegou que não tinha o
próposito de sinalizar a parada do referido ônibus, que o fez apenas para que
passasse uma ambulância. Depois, estranhamente, mencionou ter consultado a
placa do referido ônibus para análise de uma infração de trânsito repassada
pelo PRF Celso de Santa Terezinha e teceu esclarecimentos sobre essa
abordagem (e.510, AUTO_QUALIFIC38, p.03). Ou seja, a parada do ônibus foi ou
não intencional? Tudo leva a crer que foi intencional e que, contrariando a
justificativa do réu, foi com a intenção de consultar a placa do veículo na lista
de "acertos", até porque há prova de que o réu já estava envolvido no referido
esquema de pagamento de propina para facilitação de passagem de ônibus
abarrotados com produtos de contrabando e, principalmente, de descaminho.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.011912/2011-88 (e.489, RELT22-25) corrobora no tocante ao
envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF FRACARO, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
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imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  MARIO
FRACARO pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.              

2.2.4.20 MILTON TOSHIO HIRATA (PRF HIRATA)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Milton Toshio Hirata encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Milton Toshio Hirata  a
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prática dos seguintes fatos:

PRF HIRATA (Apelidos "Japonês" ou "Japa" ou Zoinho" ou "Oriental" e Telefone 45-9977-
8350)                                                                                                                                           
- O PRF HIRATA ERA O SUPERVISOR DA EQUIPE DE PLANTÃO NO POSTO DE PRF.                 
                                                                                                                            - O PRF HIRATA
QUEBROU O SIGILO FUNCIONAL AO INFORMAR AO BATEDOR "BOI" O SEGUINTE: "PARA
NÓS NÃO TRABALHAR QUE ELES VÃO TRABALHAR HOJE À TARDE". DERIVALDO DIZ QUE
BELEZA E QUE IRÁ SE ORGANIZAR PARA O COMEÇO DA NOITE E QUE AGORA IRÁ SAIR DE
ÁREA, IRÁ DESLIGAR O TELEFONE DAQUI A POUCO (FL.216 DA DENÚNCIA).                         
                      - ROBERTO LIGOU PARA O POSTO DE PRF EM CÉU AZUL. O PRF
DUARTE ATENDEU O TELEFONE E ROBERTO "GAGO"APÓS CHAMÁ-LO DE AMIGÃO,
AVISA QUE O PRF HIRATA PEGOU UM ÔNIBUS, HAVENDO POSTERIOR ACERTO
EQUIVALENTE A TRÉS PERNAS. SEGUE PARTE DO DIÁLOGO: DUARTE: QUEM FALA?
ROBERTO: SOU EU AMIGÃO, É ROBERTO. DUARTE: ROBERTO O QUE ROBERTO: O
ROBERTO "GAGO", É DUARTE? DUARTE: É. ROBERTO: OH DUARTE, SOU EU VÉIO. DUARTE
: MANO. ROBERTO: VIU. DUARTE: O HIRATA PEGOU. ROBERTO: AH? DUARTE: O HIRATA
PEGOU. ROBERTO: VIU, CONVERSA COMO HIRATA AÍ E FALA PRA ELE QUE EU TÔ SUBINDO
DAQUI A POUCO AÍ PRA CONVERSAR COM VOCÊS AÍ DUARTE: MANO. ROBERTO:
ENTENDEU. DUARTE: MANO ROBERTO: PEGA AÍ. DUARTE: MANO, MANO, MANO ESSE VOCÊ
PULOU ROBERTO: NÃO, NÃO NÃO, DUARTE, CONVERSA LÁ COM O HIRATA LÃ DUARTE:
MANO, O HIRATA SE INAUDÍVEL. ROBERTO: EU SEI, MAS OH, VIU DUARTE CONVERSA
LÁ COM O HIRATA E PEDE PARA ELE PEGAR TRÊS PERNA AÍ, FALA PRA ELE AÍ
LIBERAR. Aí DUARTE: VIU MANO, INAUDÍVEL ROBERTO: QUEBRA ESSE GALHO AÍ
DUARTE MNI: VEM AQUI SALVAR O MEU CARRO PELO AMOR DE DEUS ROBERTO
ROBERTO: TÁ BOM ENTÃO MNI: VEM AQUI QUE ELE TÁ MANDANDO RETORNAR
ROBERTO: TÁ BOM ENTÃO MNI: VOCÊ VEM AQUI AGORA ROBERTO: TÁ BOM,
ENTÃO. (FL. 441 DA DENÚNCIA).                                - O BATEDOR ROBERTO ("GAGO")
LIGOU PARA O POSTO DE PRF EM CÉU AZUL (45-4545). O PRF JACOB ATENDEU O
TELEFONE E APÔS SABER QUE É ROBERTO GAGO" AVISA QUE "DEU BUIU", BEM COMO
ACERCA DO PRF HIRATA. SEGUE PARTE DO DIÁLOGO: JACOB: POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL ROBERTO "GAGO": QUEM FALA. JACOB: JACOB.  ROBERTO "GAGO": OH JACOB.
JACOB: AH., ROBERTO "GAGO": É ROBERTO, QUEM TÁ FALANDO Aí JACOB: AH. ROBERTO
"GAGO": E AÍ BELEZA JACOB. JACOB: DEU BUIU. ROBERTO "GAGO": VIU JACOB DÁ UMA
FORCINHA Aí, PEDE PRO HIRATA AÍ, O PESSOAL AÍ É PESSOAL DE CASA AÍ.
JACOB: JÁ DESCERAM. ROBERTO "GAGO": AH? JACOB: JÁ DESCERAM ROBERTO
"GAGO": JÁ DESCERAM JÁ JACOB: JÁ ROBERTO "GAGO": TEM O CELULAR DO
HIRATA AÍ OU NÃO JACOB: VAI DESCER DAQUI A POUCO JUNTO ROBERTO
"GAGO": VIU, CONVERSA E ME DÁUMA FORÇA AÍ O JACOB: JÁ DESCERAM AGORA
SÓ LÁ EM SANTA TEREZINHA VEIO ROBERTO "GAGO": AH JACOB: SÓ LÁ EM
SANTA TEREZINHA  ROBERTO "GAGO": NÃO VAI FAZER ISTO NÃO, TÁ LOUCO JACOB: JÁ
TÁ LÁ ROBERTO "GAGO": AH? JACOB : JÁ TÁ INDO ROBERTO "GAGO": OH LOUCO JACOB:
VÉIO, EU TENHO QUE DESLIGAR O TELEFONE, LIGA LÁ EM SANTA TEREZINHA ROBERTO
GAGO": TÁ JÓIA JACOB: FALOU ENTÃO (FL.441 DA DENÚNCIA).                                               
                                          - NO DIA 21/11/2003, A FILMAGEM REGISTROU OS ÔNIBUS DE
PLACAS GOA-7684 E DE PLACAS ABV-5186. MEIA HORA MAIS TARDE, SURGE UMA MULHER
NO POSTO E A FILMAGEM PERCEBE GESTO DE CONTAGEM DE DINHEIRO. OS PRF'S QUE
APARECEM NA FILAGEM FORAM IDENTIFICADOS COMO O PRF HIRATA E DUARTE (FL 34).     
                                                                                              - FOI FILMADO NO DIA
28/11/2003 QUE OS ÔNIBUS DE PLACAS BNA-6346, ICC-9906, JLA-8108, KLE-6968 E ADF-
3228 PARARAM ESPONTANEAMENTE NO POSTO DE CÉU AZUL MAIS TARDE, OUTROS
ÔNIBUS DE PLACAS IAX-4179, CYB-6880, CHQ-7064, LYB-4864 E ADC-8027 TAMBÉM
PARARAM. O ÔNIBUS IDF-7452 ENTREGOU DINHEIRO AO PRF DUARTE E LIBERADO. O PRF
HIRATA ERA O SUPERVISOR DOS DEMAIS PRF'S JACOB, PAMPOLINI E ROSANE TAMBÉM QUE
ESTAVAM DE PLANTÃO NESSE DIA.                                                                                  - O
BATEDOR DERIVALDO FALA NO TELEFONE QUE O PRF HIRATA (ZOINHO) VAI AUTORIZAR A
ARRANCADA DO COMBOIO (DENÚNCIA - FL.52).                        - BATEDOR DERIVALDO
COMENTA QUE NO POSTO DE PRF SÓ TEM GENTE BOA, REFERINDO-SE A ''ARREPIADO" E A
"ZÓINHO" (PRF HIRATA).  - OS BATEDORES DERIVALDO E "BOI" COMENTAM QUE O PRF
"JAPONÊS" (HIRATA) E O "ARRUPIADO" (PRF JACOB) ESTAVAM EM UMA VIATURA MAREA DA
PRF E ACEITARAM 8 PERNAS (OITOCENTOS REAIS), E QUE INCLUSIVE PEGARAM
PESSOALMENTE DA MÃO DO DERIVALDO.                                                                      - O
BATEDOR DERIVALDO LIGA PESSOALMENTE PARA O PRF JACOB - NO TELEFONE (45) 9975-
3913 PARA QUE NÃO MULTASSEM ADRIANA (NÃO IDENTIFICADA). SEGUNDO CONSTA,
QUEM ATENDE O TELEFONE, É O PRF HIRATA, LIVRANDO-A DE UMA INFRAÇAO DE
TRÂNSITO. TAL FATO DEMONSTRA A TAMANHA INTIMIDADE ENTRE O BATEDOR E O PRF
HIRATA.      - O BATEDOR DERIVALDO AVISA QUE ESTÁ 100% NO POSTO PRF EM SANTA
TEREZINHA, POIS ESTÁ O ARREPIADO (PRF JACOB) E O ZÓINHO", O JAPINHA" (PRF HIRATA),
SÓ GENTE BOA.                                                                                             - O BATEDOR
DERIVALDO PEDE AO GUIA "BARBA" EM QUAL O ÔNIBUS QUE ELE ESTÁ, PEDINDO PARA
DEIXAR O "NEGÓCIO" NA LANCHONETE. CONTUDO, ADVERTE QUE DARÁ O PRÓPRIO
DINHEIRO PARA O ACERTO, POIS O PRF JAPONÊS É "XAROPE" E
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"NOJENTO".                                                                                  - O BATEDOR DERIVALDO
DIZ PARA SUA NAMORADA (A DEMANDADA MAR IN ALDA RODRIGUES DA SILVA) QUE
FALOU COM O "ZOINHO", E ELE DISSE QUE VAI PEGAR UM "BOBO" (ÔNIBUS DE SACOLEIRO
NÃO ACERTADO), E QUE DEPOIS ELE PASSA OS DELES, PORTANTO, DEVE "GUARDAR" O
SEU ÔNIBUS SAGRADO E FIEL, OU SEJA. O ÔNIBUS CARREGADO, CONSIDERADO
BOM.                                                                                                                                          
- O BATEDOR DERIVALDO CHAMA O OUTRO BATEDOR "BOI" PARA TRABALHAR, MAS "BOI"
JÁ OBETEVE INFORMAÇÃO DO PRF HIRATA QUE É PARA FICAR QUIETINHO, MOTIVO PELO
QUAL JÁ ESTÃO "MOCOZADO" OS ÔNIBUS ELES ATRÁS DO POSTO PARADÃO. NO CASO, O
PRF HIRATA DISSE QUE ELES VÃO TRABALHAR À TARDE, SENDO QUE DERIVALDO DIZ
BELEZA E QUE IRÁ SE ORGANIZAR PARA O COMEÇO DA NOITE.                                            -
NOVAMENTE, O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM O BATEDOR "BOI" NO SENTIDO DE
REPASSAR INFORMAÇÕES DE ALGUM MOVIMENTO EM CASCAVEL (DO CARRO DO OUTRO
LADO DO GOVERNO - FISCALIZAÇÃO). DERIVALDO DIZ QUE NÃO TEM, E QUE NÃO
ATENDEU O TELEFONE, PORQUE ESTAVA AO LADO DO PRF HIRATA E COM O RESTO DA
GALERA DO POSTO DE PRF, DEVENDO, POIS FICAR QUIETO, ATÉ AGUARDAR UMA
SEGUNDA ORDEM.  - O BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA AO PRF SILAS (JACA) O QUE ESTÁ
ACONTECENDO COM OS BATEDORES, POIS NÃO ESTÃO SE ENTENDENDO. COMENTA QUE
O PTI BULL VIU E BATEU NO PEITO E FALOU QUE PODIA MANDAR SUBIR OS ÔNIBUS, QUE
ESTAVA BELEZA, PORÉM, ADVERTE QUE O ÔNIBUS DELE FICOU PARA TRÁS E "PULOU"
(APREENDIDO). RESSALTA QUE SÓ QUANDO O PRF HIRATA FALAR PARA MANDAR É
QUE NÃO MEXE.                    - O BATEDOR CARECA DIZ AO BATEDOR DERIVALDO QUE O
PRF HIRATA NÃO QUIS RECEBER A LISTA DE ÔNIBUS, PORQUE, POIS ENQUANTO, NÃO
ADIANTA. LOGO APÓS, COMENTAM QUE O NEGÓCIO JÁ ESTÁ COM O "JAPA", NA VIATURA
DA PRF MAREA.                                                                                                    - NO
DIÁLOGO, O BATEDOR EMERSON NÃO ENTENDEU QUE O BATEDOR DERIVALDO NÃO SE
REFERIA À SUA CASA VERDADEIRA, MAS À CASA (POSTO DA PRF), ONDE ESTÁ COM O
ORIENTAL E MAIS UNS OUTROS PRF'S.                      - O PRF HIRATA (ZOINHO) REPASSOU
AO BATEDOR DERIVALDO QUE NÃO VAI DAR PARA JOGAR AGORA, PORQUE ESTÁ SUJO.
MAS O ZOINHO VAI AUTORIZAR A ARRANCADA (COMBOIO). O RESTO DA EQUIPE É O PRF
DOUGLAS, COSTA CAMPOS E PEDRO.                                                                                 - O
BATEDOR EMERSON DIZ QUE É PARA FALAR O NOME DELE PARA O JAPA (PRF HIRATA),
POIS ESTÁ PEDINDO MUITO, PELO FATO DE A LISTA DE PASSAGEIROS NÃO
ESTAR ASSINADA. MAIS TARDE, A CONVERSA REVELA QUE FOI PAGO MIL REAIS
PARA LIBERAR O ÔNIBUS. LOGO. EMERSON DIZ QUE VAI TER QUE COMEÇAR A FAZER O
BABADINHO, OU SEJA, ACERTAR ANTES COM A PRF.                                                               
                                                  - O BATEDOR DERIVALDO RECEBE UMA LIGAÇÃO DE
MÁRCIO, O QUAL DIZ QUE O PRF HIRATA QUER DERRUBAR OS CDS, OCASIÃO EM QUE
DERIVALDO DIZ PARA FALAR QUE JÁ ESTAVA ACERTADO LÁ EM CIMA, OU SEJA, EM CÉU
AZUL. DERIVALDO LIGA PARA O BATEDOR "BOI"P O QUAL MANDA LIGAR PARA OPOSTO DE
PRF. NAQUELE MOMENTO, DERIVALDO APRESENTAVA-SE TRANSTORNADO, POIS PAGAVA O
ACERTO DO ÔNIBUS EM SANTA TEREZINHA E EM CÉU AZUL OS PRF'S MORDIAM MAIS
AINDA.                                                         - O BATEDOR "BOI" MANDA TOMAR CUIDADO
COM O JAPONEZINHO LÁ EM CÉU AZUL (PRF HIRATA), APÓS SABER QUE O PESSOAL SAIU
HÁ DUAS HORAS.  - O BATEDOR DERIVALDO MANDA DESCER COM R$ 200,00 NA MÃO,
POIS O PRF HIRATA (JAPONÊS) ESTÁ LÁ EM CÉU AZUL.                                                             
      - O BATEDOR DERIVALDO RECLAMA QUE OS PRF'S PIT BULL E O PRF HIRATA ESTÃO EM
CÉU AZUL PRESSIONANDO TODO MUNDO, NO CASO, ESTÃO METENDO A MÃO EM TODOS
OS CD'S DO CARRO. NA SEQUÊNCIA, VÊ-SE QUE A CONVERSA REVELA QUE FOI COBRADO
DUZENTOS REAIS DO ACERTO DE MÁRCIO (NÃO IDENTIFICADO), REFERENTE AO ACERTO
COM O PRF HIRATA, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - FL.110-112.                                               
                        - O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM "LUCIANO" (NÃO IDENTIFICADO),
E PERGUNTA SE ELE NÃO QUER ACERTAR LÁ EM CÉU AZUL, POIS TEM BATEDOR INDO
PARA LA IMEDIATAMENTE, MUDAM DE (DÉIA E RESOLVEM PASSAR NO PEITO, DANDO UMA
DE DOIDO, DIZENDO QUE SE DEVE 'PEITAR OS CARAS", REFERINDO-SE AO PRF PIT BULL E
O PRF HIRATA. QUALQUER COISA É PARA FALAR QUE PASSA DUAS VEZES POR SEMANA,
SENDO SEMPRE ACERTADO E AGORA NÃO PODEM QUERER DERRUBAR.                               
            - "CÉSAR" (BATEDOR) DIZ QUE FOI LEVAR LÁ EM CIMA (POSTO DE PRF EM CÉU
AZUL), E O ESTRANGEIRO, O ORIENTAL (PRF HIRATA) MANDOU DIZER AO DERIVALDO QUE
LÁ POR MEIA NOITE ELE VAI ESTAR LÁ. ESCLARECE QUE PAGOU UMA PERNA E MEIA AQUI
EMBAIXO (POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA). SENDO COBRADO A MESMA COISA LÁ
EM CIMA. NO ENTANTO, DERIVALDO HAVIA DITO PARA OS GUIAS DELE PAGAREM
DUZENTOS REAIS.     - O BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA AO BATEDOR "BOI" QUEM ESTÁ
EM CÉU AZUL, OBTENDO A RESPOSTA DE QUE É O PRF PIT BULL E O JAPONÊS TAMBÉM.
TUDO GENTE BOA.                                                                                               - O PRF
HIRATA UTILIZOU O TELEFONE DO 'PRF VILMAR, VULGO PIT BULL, PARA LIGAR
PARA O BATEDOR DERIVALDO, MOMENTO EM QUE E CHAMADO DE "PATRÃO" .
PEDE SE O AGENIR DEIXOU O NEGOCIO PARA ELE, OU SE O BATEDOR "BOI"
TROUXE OU NÃO... DERIVALDO DIZ TAMBÉM QUE TEM UM ESQUEMA NA MÃO E
VAI BANCAR, POIS É DO ORIENTAL (PRF HIRATA). ENTÃO, O PRF HIRATA PEDE
PARA SER AVISADO. POR FIM, DERIVALDO DIZ QUE VAI SAIR EM MEIA HORA,
JUNTO COM A "VACA" E A "MOCINHA", "TUDO JUNTO REUNIDO", E QUALQUER
COISA ESTÁ EM MEDIANEIRA, NO CHAMPANHA, NAS ALTAS HORAS.  (DENÚNCIA -
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FLS. 113-114).                                                                                                                            
- DERIVALDO FALA QUE SUJOU AGORA, MAS VAI DAR PARA "JOGAR", POIS O
ZOINHO (HIRATA) VAI AUTORIZAR A ARRANCADA , O RESTANTE DA EQUIPE É
DOUGLAS, COSTA CAMPOS E PEDRO. DERIVALDO CONVERSOU COM O HIRATA E ESTE NÃO
VAI NEM LEVANTAR A MÃO. TUDO SOB AS ORDENS DE DERIVALDO (FL.117-DENÚNCIA).     
                                                                                  - DERIVALDO DIZ QUE A -GPE" ESTÁ LÁ E
QUE ESTÁ COM UM ÔNIBUS DE TURISMO ENGATADO (SENDO FISCALIZADO). DIZ QUE O
"JAPONÊS" (PRF HIRATA) AVISOU QUE ELES NÃO VÃO MEXER COM ÔNIBUS DE TURISMO,
RESSALTANDO QUE DIVERSOS ÔNIBUS JÁ PASSARAM PELO POSTO DE FISCALIZAÇÃO E
MANDA INÊS (GUIA NÃO IDENTIFICADA) SEGUIR VIAGEM. TAL FATO DEMONSTRA MAIS UMA
VEZ A QUEBRA DO SIGILO FUNCIONAL .   

O réu apresentou defesa prévia (fls.668-710) e contestação (e.02,
CONTES226). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.1054
e 1571). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações
finais (e.2415), defendendo a improcedência da ação, diante da inexistência de
conduta ímproba. O interrogatório criminal foi anexado no evento 510
(AUTO_QUALIFIC16).

No Processo Administrativo nº 00190.020374/2008-72 (e.493,
RELT1), a comissão concluiu pela responsabilização de Milton Toshio Hirata.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000137-6/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF4).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria nas questões relacionadas ao réu, passo, então, à análise das
imputações atribuídas a ele neste feito.

De acordo com a escala de serviço, o PRF HIRATA prestou serviço na
função de supervisor dos postos nos meses de:

- junho de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29)
- julho de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27)
- agosto de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28)
- setembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29)
- outubro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31)
- novembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28)
- dezembro de 2003 (dias 2, 6)

A prova da intensa participação do réu no esquema espúrio está
inserida no fluxograma de elos de ligações , elaborado a partir dos extratos
telefônicos dos terminais utilizados pelos réus no período das investigações e
escala de serviço, que revela estreita ligação do réu com outros réus
(particulares) nesta ação civil de improbidade, conforme se verá a seguir.

No dia 23/7/2003, Derivaldo, em conversa com Inês, comentou ter
conversado com o PRF HIRATA (apelidado de "Japonês"), que estava de
supervisor do dia, e que este informou que os PRF's não iriam mexer com os
ônibus. Por isso, autorizou Inês a sair com o ônibus.

DERIVALDO X INÊS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/7/2003 19:57:27    23/7/2003  19:57:57    00:00:30

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT2, Página 128



Derivaldo diz que a GPE está lá e que estão com um ônibus de turismo engatado (sendo
fiscalizado). Diz que o "Japonês" (PRF Irata) avisou que eles não vão mexer com
ônibus de turismo, cita diversos ônibus que já passaram pelo posto do fiscalização e
manda Inês seguir viagem. (Evento 422 - ANEXO3, p. 23).

Momentos antes um homem não identificado ligou para "BOI" para
avisá-lo que estava na "casinha" (Posto de STI) e o alertou para não subir com
os ônibus, pois uma pessoa já tinha feito um ônibus voltar para Foz do Iguaçu
(HNI  X BOI, 23/7/2003 - 19h36min38s - E.422, ANEXO3, p. 41).

Às 20h09min, um funcionário de Derivaldo que estava no Posto de
STI o informou da saída da equipe de GPE e da permanecência no posto dos
PRF's "Pit Bull"(Vilmar) e Douglas (e. 422, ANEXO3, p. 38).

Às 20h56min, Derivaldo, em conversa com homem não identificado,
informou que a Polícia Federal havia apreendido um ônibus (3138) e
encaminhado à Receita Federal (E. 422 - ANEXO3, p. 36 -39).

E m 20/8/2003, Derivaldo comentou com os
batedores/intermediadores Emerson e "BOI" a respeito dos PRF's HIRATA, JACOB
e DUCHESQUI, sendo que os três estavam de serviço no dia.

DERIVALDO X EMERSON
DATA/HORA INICIAL  DATA/HORA FINAL     DURAÇÃO
20/8/2003 19:36:51         20/8/2003    19:38:12        00:01:21
Derivaldo explica que os caras (PRF's) vieram pegar o negócio e acharam ruim, Derivaldo
diz que era o "zóinho arrupiado". Diz também que tal "zóinho arrupiado" teria reclamado,
dizendo que teria que ser mais que cem, teria que ser um e cinco (cento e cinquenta reais
por cada ônibus) . Derivaldo comenta que disse "que os nossos" foram no comboio e que
eram quatro dele e quatro do "?dinho" (interlocutor). Diz que o tal "zoinho" perguntou por
Boi, dizendo que Boi fica até as onze horas da noite passando, Derivaldo diz que ai seria
diferente e que isso ele deveria falar com Boi. Derivaldo comenta que disse a "zóinho"
que tinha oito (ônibus) , sendo quatro dele e quatro de EMERSON, EMERSON diz que será
nove contando o que irá agora. Derivaldo diz que às 16:30 h ele já nâo tinha mais nenhum
para passar. Derivaldo diz que já estava lavando a camionete quando eles  (PRF's) 
chegaram, mas que ficou por isso mesmo, e que esses caras são xaropes, citando
um "japonês" (provavelmente PRF IRATA).  (Evento 422 - ANEXO3, p. 105).

BOI X DERIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/8/2003 14:27:48               21/8/2003 14:29:51                     00:02:03
Comentam como foi a noite anterior e reclamam que estão querendo mais. Diz que quem
gargantiou (reclamou mais) foi o "Ducha" (PRF Ducheski), aí chegou o japonês. Boi
reclamou que aí estaria trabalhando de graça, e o Japonês (PRF Hirata) disse
que do Boi pode liberar. Comentam que 1.5(150 reais) sendo que 100 fica para PRF e
50 para o batedor, Derivaldo conta de outro caso ocorrido ontem e que depois de alguma
resistência em aceitar, os PRF entre eles o "Japonês" (PRF Irala) e o "arrupiado" (PRF ?)
que estava em uma mareia aceitam as 8 pernas(oitocentos reais) pegando
pessoalmente na mão do Derivaldo. (Evento 422 - ANEXO3, p. 162)

Conforme se extrai das referidas conversas, HIRATA e
JACOB acharam ruim o valor proposto por Derivaldo para "acerto prévio", pois
queriam receber mais de R$ 100,00 (cem reais) por ônibus (DERIVALDO X
EMERSON, 20/8/2003, 19h36min - e.422 - ANEXO3, p. 105), mas, após,
acabaram aceitando o valor proposto por Derivaldo. No outro dia, Derivaldo
comentou com "BOI" a respeito do valor total desse "acerto", que foi no valor
de R$ 800,00, ou seja, valor referente a 8 (oito) ônibus (BOI X DERIVALDO
- 14:27:48, - e.422, ANEXO3, p. 162).
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A mesma equipe estava no dia 28/8/2003 e também ficou
demonstrado o envolvimento do PRF HIRATA nesse dia, conforme conversas
abaixo transcritas.

DERIVALDO X BARBA  (Cita PRF Japonês) (...) 28/8/2003 11:43:59  (...) Derivaldo pergunta
se Barba está saindo agora. Barba diz que vai demorar uns 20 minutos. Derivaldo
pergunta se é o mesmo (ônibus). Derivaldo diz que quer saber a hora exata para ele poder
presenciar a saída e pede para Barba deixar o "negócio" ($) na lanchonete, dizendo que
dará do dele ($) (Derivaldo diz que dará o próprio dinheiro para o acerto), pois o rapaz lá
(PRF) que está hoje é xarope, diz que é o japonês "nojento" (Provavelmente PRF
Irata). (Evento 422 - ANEXO3, p. 152)
DERIVALDO X ADRIANA (vizinha) (...) 28/8/2003 14:11:36 (...) Adriana diz que está
"empepinada" na Federal e que estão querendo multar o carro que ela está, pois o mesmo
está rebaixado. Derivaldo pergunta quem é, se é um japonês (policial)  e Adriana diz que é
um loiro alto (chamado pelos batedores de arrupiado ou alemão, PRF JACOB). Derivaldo
fica de ligar no celular do policial. (Evento 422 - ANEXO3, p. 165)
DERIVALDO X DÁRIO (...) 28/8/2003 18:33:20 (...) Derivaldo pergunta se está tudo bem e
Dário diz que deu uma encostadinha e Derivaldo diz que ali é só gente boa, 100%.
(Evento 422 - ANEXO3, p. 151).
BOI X EDUARDO (...) 28/8/2003 20:35:35 (...) Se pararem é só falar que é dele que não dá
nada. (Evento 422 - ANEXO3, p. 150)
DERIVALDO X EVAIR (...) 28/8/2003 20:44:56  (...) Derivaldo avisa que está 100%,
aqui em baixo (Posto PRF) está o arrepiado e o zóinho "o japinha" (Hirata) só
gente boa. (Evento 422 - ANEXO3, p. 151).

Como se vê, o PRF HIRATA participava dos "acertos" (pagamento
prévio) realizados pelos compristas, batedores/intemediadores e, ainda, era
considerado "gente boa" por Derivaldo.

HIRATA também era contato de Antônio Carlos ("BOI"), conforme se
extrai da conversa a seguir:

BOI X HNI (...) 10/9/2003 11:41:28 (...)
HNI avisa que entrou um carro na frente deles e eles atropelaram e agora vai ter que fazer
uma ocorrência e Boi diz que quem chegar lá(PRF) é só falar o nome dele. HNI avisa que
ainda não chegou a Rodoviária(Polícia) e  Boi diz que deve aparecer um
Japonezinho(PRF Hirata) e pergunta se não dá para acertar direto com o cara e
HNI diz que não. Quem chegar lá é para ligar direto e HNI diz que estão chegando e vai
ver o nome dele, diz para o Boi que é o Miquelão e Boi diz que este não é muito chegado,
mas já liga de volta. (Evento 422 - ANEXO4, p. 206).

Ainda, quando da análise da responsabilização dos demais PRF's
ficou demonstrado que o esquema criminoso em questão estava forte no mês
de setembro de 2003 e, nesse período, também houve referência ao PRF
HIRATA em conversas interceptadas durante a sua escala de serviço (dias 1, 5,
9, 13, 17, 21, 25 e 29 - e.2, ANEXO473, p. 74).

DERIVALDO X "NAMORADA" (...) 01/09/2003 19:12:39  (...) Derivaldo avisa que está feio,
diz que o "zoinho" (PRF Hirata) conversou com Derivaldo e este disse que o primeiro que
vier ele (PRF Hirata) vai pegar , porque já estão esperando lá embaixo (para fazer a
fiscalização) e disse para Derivaldo guardar o seu sagrado e fiel (referindo-se a um bom
ônibus, carregado, que Derivaldo esteja escoltando), Hirata falou para deixar ele
pegar um e depois eu garanto que não pego os teus, deixa vir um bobo e eu
(PRF Hirata) pegar aí você passa os teus. (Evento 422 - ANEXO3, p. 184).
DERIVALDO X VALÉRIA (...) 01/09/2003 19:51:57 (...) Derivaldo avisa que os meninos(PRF)
pediram para levar o papel adiantado com o n° porque um eles vão engatar , Valéria
passa o n° da placa BWD 0735 , lá é 200, Derivaldo diz que é sem chance (acertar por
um menor valor) e que o Dário também vai deixar. (Evento 422 - ANEXO3, p. 163).
DERIVALDO X DÁRIO (...) 01/09/2003 19:53:55 (...) A valeria vai levar o $ para ele e Dário
passa o n° da placa dele DWL 6427. (Evento 422 - ANEXO3, p. 163).
DERIVALDO X EMERSON (...) 01/09/2003 22:11:22  (...) Derivaldo avisa que está em casa e
comenta que os caras (PRFs) jogaram limpo com ele (avisaram que estavam pegando).
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Derivaldo pergunta se Emerson vai para o Céu, Emerson falou que só vai amanhã,
Derivaldo diz que vai com ele, Derivaldo avisa que pode trabalhar sossegado que
hoje não vai trabalhar mais ninguém, Emerson comenta se ali (Posto PRF) é aquele
pessoalzinho lá, Derivaldo confirma que é gente fina até demais,  é o cara de coruja (?)
e o estressando(?). (Evento 422 - ANEXO3, p. 172).

No dia 01/9/2003, em conversa com a sua namorada à época,
Derivaldo mencionou ter conversado com o PRF HIRATA a respeito de uma
operação surpresa que estava prestes a iniciar para apreensão de ao menos um
ônibus naquela noite (19h12min), o qual garantiu que os de Derivaldo seriam
poupados, mas que ele teria que levar a lista com as placas dos veículos
adiantado (e.422 - ANEXO3, p. 184).

No dia 05/9/2003, Derivaldo conversou com "Boi" a respeito de outra
operação surpresa que seria realizada pelos PRF's, sob o comando do HIRATA, e
que não era para Derivaldo e "BOI" liberarem a saída de ônibus:

DERIVALDO X BOI (cita Hirata) (...) 5/9/2003    12:48:13 (...) Derivaldo chama Boi para
trabalhar e Boi diz que não é para Derivaldo ir e nem falar para ninguém, diz que o "Japa"
avisou que é para sair da área e ficar quietinho. Segundo Boi, Hirata disse que "cinco
dedos" irão trabalhar e que não é para Derivaldo e Boi trabalharem pq quem irá levar são
eles (PRF's) e que já tem uns mocozados atrás do Paradão. Resumindo Segundo Boi, PRF
Hirata disse: "para nós não trabalhar que eles vão trabalhar hoje à tarde" .
Derivaldo diz que beleza e que irá se organizar para o começo da noite e que agora irá
sair de área, irá desligar o telefone daqui à pouco.  (Evento 422 - ANEXO4, p. 205).

Depois, observa-se que Milton Lopes Vaz ("Careca") também ficou
sabendo da operação pelos policiais:

DERIVALDO X CARECA (...)  5/9/2003 16:04:01 (...) Careca avisa que passou na frente e a
Mara(Mareia) está lá mas não tem nada de anormal, parece que é o Zóinho(PRF
HIRATA) que está dentro e não quis nem receber o negócio(Lista ônibus) porque
disse que por enquanto não adianta (pois terão que pegar alguns ônibus, como
descrito nas ligações anteriores). (Evento 422 - ANEXO8, p. 63)
CARECA X DERIVALDO (...) 5/9/2003  16:29:36  (...) CARECA alerta derivaldo para uma
viatura da PRF que acabou de subir, Derivaldo diz que esta sim é a perigosa e que a de
antes, com o negócio em cima está com o japa (PRF Hirata) . (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, p. 91).

Às 19h34min, Milton avisou Derivaldo a respeito da retenção de dois
ônibus e da intenção dos PRF's de pegarem mais dois.

DERIVALDO X CARECA (...) 5/9/2003  19:34:34   (...) Careca avisa que pararam 2
(ônibus) e eles(PRF) pediram para os batedores mandarem mais dois ônibus que
aí eles liberam, mas Derivaldo não tem nenhum para queimar.  (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, p. 91)

Derivaldo também confirmou a presença do PRF HIRATA no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu no dia 09/9/2003:

DERIVALDO X EMERSON (...) 9/9/2003 13:29:48  (...) Emerson pergunta onde Derivaldo
está, Derivaldo diz que está em casa (posto PRF), Emerson (não entende e) pergunta se
Derivaldo vai lá levar o babadinho (acerto na PRF), este diz que está saindo da casa (posto
PRF) agora, Emerson (agora entende e) diz que pensou que Derivaido estava falando de
sua casa verdadeira e não da casa(posto da PRF). Derivaldo brinca e diz que ali (posto
PRF) é a sua casa, pois ele mora lá. Derivaldo diz que aqui está o oriental (PRF
Hirata) e mais uns outros. (Evento 422 - ANEXO8, p. 64)

No dia 17/9/2003, às 13h07min, em conversa com "BOI",
Derivaldo mencionou que, momentos antes, estava com o PRF HIRATA e "a
galera toda ali (posto da PRF)" e obteve informações a respeito de uma
operação que estava para iniciar, programada por um "pessoal de fora"
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("operação 24 hs, com três turmas"), em virtude de uma denúncia (denunciante
ficou 40 minutos contando tudo).

BOI X DERIVALDO (PRF HIRATA) (...) 17/9/2003    13:07:00  (...) BOI pergunta para
DERIVALDO se vai ter algum movimento pela cobra (Cascavel), daquele carro que vem lá
do outro lado do governo. DERIVALDO diz que não que não tem não, e que ele não
atendeu o telefone porque ele estava junto com o zóinho (PRF Hirata) e com a
galera toda ali (posto da PRF). O menino (PRF) confirmou para ficar quieto aguardar
segunda ordem, que o que atrapalha é o Careca tá, que ele as vezes escancara, e tão
queimado porque não tá pulando ninguém. DERIVALDO fala que vai ter uma operação de
24hs, com três turmas, só para "fuder com nóis" com eles (batedores), e que a pessoa que
falou ficou 40 mim contando tudo. DERIVALDO diz que a pessoa ia contar "ia avisar o
número de notas fiscais que iam ser tiradas (ônibus que iam ser pegos) e "depois nóis
vinha" (só sairiam depois da operação). (Evento 422 - ANEXO4, p. 207).

Como se vê, foram PRF's que repassaram as informações a respeito
da operação, sendo que tratava-se de informações obtidas em razão do cargo,
em relação às quais deveriam guardar sigilo.

Um dos ônibus de Derivaldo foi apreendido nessa operação, o que o
deixou irritado, pois houve desencontro de informações entre os PRF's quanto à
liberação da saída dos ônibus. Em conversa com "Boi", Derivaldo escalreceu o
ocorrido e, ao final, disse que confiava nas informações repassadas pelo PRF
HIRATA:

BOI X DERIVALDO (...) 18/9/2003 15:07:56  (...) Derivaldo pergunta se ele vai mexer agora
e Boi diz que vai lá(Posto PRF) levar os números e ver como é que estão as coisas.
Derivaldo diz que passou lá agora (Posto PRF) e o Jaca(PRF Silas) veio querer saber o que
estava acontecendo ai com batedores, estão todos um contra os outros (Batedores não
estariam se entendendo) e Derivaldo disse que eles estavam na boa. Fala que quem não
estava se entendendo eram eles(PRF) com os seus amigos, a respeito daquele negócio da
cadela lá(PRF Pitbull), ai conversa vai conversa vem eu contei que nós estávamos assim
e ele(PRF Pitbull) falou de manhã que não era para mexer, mas o outro(PRF) veio e falou
que estava beleza e podia mexer, conversou dum Piá aí, veio, empurraram o do Piá e este
que veio briga nós não tínhamos nada haver com o peixe, depois ele(PRF Pitbull) veio
bateu a mão no peito e falou que nós podia mandar que estava beleza, nós pegamos e
mandamos e foi todo mundo agora se o cara se doeu problema dele, o meu ficou para trás
e pulou eu não vim aqui meter a boca porque caiu o meu, aí ele(PRF Silas) ficou quieto e
eles que tem que se entender, é para mandar Piazada, manda, não é não manda, o
Japa(PRF Hirata) faz isso se ele fala não mexe eu mando na hora certa, Boi diz
beleza e Derivaldo diz que só tem um para mandar e ele(PRF Silas) acha que está ruim a
qualquer momento vai dar um bote aí, eu vou enrolar até umas 5/6 horas para ver o que é
que vai dar, beleza? (Evento 422 - ANEXO4, p. 208).

Outras conversas interceptadas no dia 20/10/2003 reforçam a tese
da confiança depositada por Derivaldo nas informações repassadas pelo PRF
HIRATA, o que trazia tranquilidade para os negócios dele:

DERIVALDO X HNI  (...) 20/10/2003 15:07:32    (...) DERIVALDO fala que sujou agora,
mas vai dar para jogar, pois o Zoinho (Hirata) vai autorizar a arrancada, o restante da
equipe e Douglas, Costa Campos e Pedro . Derivaldo conversou com o Hirata e este não
vai nem levantar a mão, tudo sob as ordens de Derivaldo. (E. 2 - ANEXO 425, p. 24)

HIRATA não constou na escala oficial do dia 20 (08h00 às 08h00 do
dia seguinte - E.2, ANEXO473, p.80) nem constou informação de que ele tivesse
feito hora-extra ou troca de serviço. De qualquer modo, o fato de ele não
constar na escala e mesmo assim ser mencionado por Derivaldo demonstra o
poder de persuasão que ele tinha sobre os demais PRF's, mesmo fora de
serviço. Repiso, inclusive, que ele ocupava a função de supervisor das equipes.

Na madrugada do dia 28/10/2003, um homem não identificado (HNI)
ligou para Emerson pedindo ajuda para a liberação de seu ônibus apreendido
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pelo PRF HIRATA, em virtude do elevado valor exigido para liberação:

EMERSON X HNI (Céu Azul) (...) 28/10/2003 00:16:59  (...) HNI avisa que o Japa (PRF
Hirata) está perturbando a mente aqui (Posto PRF) porque o cara não assinou a lista
de passageiros e Emerson pergunta quanto está pedindo se é muito e HNI diz que ele quer
segurar o carro e Emerson diz para falar o nome dele e HNI diz que já falou, mas ele quer
alto(muito dinheiro) e já acertou e depois devolveu(dinheiro) e agora vai ver o que vai
acontecer vai fazer mais uma tentativa. (E.422, ANEXO8, p. 64).

Na ligação seguinte (20 minutos após), o HNI comunicou a liberação
do ônibus após o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a equipe
da PRF:

EMERSON X HNI (Céu Azul) (...) 28/10/2003 00:36:40  (...) HNI avisa que está andando
novamente(foi liberado pela PRF em Céu Azul) e Emerson pergunta se resolveu e
pergunta quantas pernas e HNI diz que depende do tamanho das pernas e Emerson diz
que ele deu para ele quatro pernas(R$ 400,00) e HNI diz que foi dez(R$ 1.000,00) e
Emerson leva um susto e HNI explica que não é brinquedo não e Emerson diz que tem que
começar a fazer babadinho(acertar antes com PRF) e HNI diz que era porque os caras(PRF)
estavam cheio de Alpiche, cheios de álcool, um(PRF) aceitou e depois Hirata(PRF)
não quis mais, ai a mulher entrou no circuito, um queria liberar, um segurou um
o outro liberou outro e Emerson combina de começar a fazer até ai então (acerto até
Céu Azul). (Evento 422 - ANEXO8, p. 64)

No dia 30/10/2003, Emerson ligou para Derivaldo para saber se o
HIRATA estava na equipe, mas Derivaldo não soube responder. Pela escala de
serviço, ele não estava.

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 14:47:02 (...) Derivaldo avisa que está
sossegado e Emerson pergunta se passou ali e pergunta quem está lá (Posto PRF).
Derivaldo avisa que era o Va (PRF VANAT) e o De (PRF Denuzzi). Emerson
pergunta se hoje é o zóinho de faca (Hirata) e Derivaldo diz que não observou não,
que lá não estava não e se for não dá nada. (...) (Evento 422 - ANEXO8, p.7)

O PRF HIRATA foi citado novamente no dia 31/10/2003. E, conforme
se extrai das conversas a seguir, o PRF apelidado por Pit Bull (que estava
substituindo um outro colega) juntamente com o supervisor HIRATA começaram
a cobrar um valor a título de propina, que variava entre R$ 150,00 a R$
500,00, de todos os ônibus de compristas que estavam passando pelo Posto da
PRF em Céu Azul. Tal fato causou revolta, pois os compristas estavam sendo
obrigados a pagar um valor surperior ao normalmente praticado. Derivaldo,
então, orientou alguns guias a pagarem a eles R$ 200,00 (duzentos reais) por
ônibus. Depois, por volta das 23h30min, Derivaldo foi até Medianeira conversar
com o PRF HIRATA.

Transcrevo a seguir outras conversas interceptadas nesse dia que
apenas reforçam o envolvimento do réu:

DERIVALDO X MÁRCIO (HIRATA& PIT) (...) 31/10/2003 17:28:31  (...)
(...) DERIVALDO: - Fala hôme. MÁRCIO: Esse "filho da.." do HIRATA, do HIRA..
HIRATA aqui... quer os derrubar os Cds todinhos aqui moço. DERIVALDO: Quer o
que? MÁRCIO: - Derrubar os meus...os Cds do hômi, Céu Azul. DERIVALDO - Que que é
isso... você falou para ele que acerta aqui em cima? MÁRCIO: Hã? DERIVALDO - Você falou
para ele que acertava aqui em cima? MÁRCIO: - Eu falei, há liga, vê o que pode fazer, liga
aqui e vê o que pode fazer para mim. (...) DERIVALDO: - Fala pô, a gente paga lá em
baixo, só não paga aqui porque os meninos não vem aqui e tal... MÁRCIO - Vê o que
você pode fazer, o que você consegue fazer é o HIRATA.
DERIVALDO: - Eu vou ver aqui, eu vou ver.
(...) (Evento 422 - ANEXO8, p. 65)
BOI X DERIVALDO (HIRATA) (...) 31/10/2003 17:33:51   (...) BOI avisa que está tudo
certo, que está 100%. DERIVALDO conta que o HIRATA está sacaneando um
carro dele em Céu Azul e pergunta o que ele faz, BOI pergunta o que ele esta
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fazendo. DERIVALDO explica ele está querendo derrubar todos os cds do carro do Márcio,
BOI fala para ligar para ele. DERIVALDO diz que não tem o telefone dele, BOI manda ligar
no posto, e diz que tem o telefone dele. DERIVALDO diz que tem que derrubar esse
vagabundo, alguém vai ter que pular, (palavrão) você paga o Ônibus aqui eles vão lá para
Céu Azul para morder mais, que que é isso rapaz tem que empurrar essas caras, e então
pergunta se está beleza, BOi diz que está 100% ele está mexendo. (Evento 422 - ANEXO8,
p. 65)
BOI X HNI (HIRATA) (...) 31/10/2003 17:35:54(...) HNI pergunta se o pessoal já saiu. BOI diz
que fazem mais de duas horas, HNI acha que não vai alcançar mais. BOI manda tomar
cuidado com o japonesinho lá em Céu Azul (HIRATA), que qualquer coisa é para falar o
nome dele lá, e se o HIRATA apertar é para falar que HNI deixou um dinheirinho com o BOI
para pagar o bichinho que ele quer comer. (Evento 422 - ANEXO8, p. 65)
DERIVALDO X CARLOS (HIRATA) (...) 31/10/2003 17:40:34 (...) Márcia (apesar de Derivaldo
chamar de Carlinhos depreende-se de ligações anteriores ser a voz de Márcia) fala que fez
acerto (com motoqueiro do acidente - vide ligações anteriores) e pergunta se está tendo
problema em Céu Azul porque é o Pit Bull que está lá. Derivaldo fala que é o japonês
(PRF Hirata). Derivaldo manda descer com R$ 200,00 na mão, entregar para ele
e é para falar que foi fulano que mandou (Derivaldo) porque ele não pôde vir.
Márcia confirma se é o japonês, Derivaldo diz que sim. (Evento 422 - ANEXO8, p. 66)
DERIVALDOX BOI (PIT BULL + HIRATA) (...) 31/10/2003  17:49.19  (...) DERIVALDO reclama
que o PIT BULL está em Céu Azul, metendo a mão em todos os cds do carro. BOI fala que é
aquela história lá, aquela história que ele falou, que ele falou. DERIVALDO fala que ele
(PIT BULL) e o HIRATA estão pressionando todo mundo e revoltado diz que vai
empurrar (denunciar). BOI concorda. DERIVALDO reafirma as ameaças. (Evento 422 -
ANEXO8, p. 66)
DERIVALDO X LUCIANO (PIT BULL & HIRATA) (...) 31/10/2003   18:06:42 (...) DERIVALDO
manda ir embora, e avisa que tem batedor indo para Céu Azul, se ele quer "acertar lá"
(fazer acerto para passar). Muda de ideia e diz para LUCIANO peitar os caras, LUCIANO
começa a falar que vai fazer como DERIVALDO tinha aconselhado, mas é interrompido
por DERIVALDO que informa que os policiais que estão lá, são o PIT BULL e o
JAPONÊS. DERIVALDO aconselha LUCIANO a "a dar uma de doido", caso eles falarem que
vão mexer (embaçar) é para ele dizer que ele vem duas vezes por semana e o
DERIVALDO sempre acerta e agora vocês vâo querer derrubar.  (DERIVALOO fala
um monte de palavrões).  (Evento 422 - ANEXO8, p. 66)
DERIVALDO X OSMAR (PIT BULL HIRATA) (...) 31/10/2003 18:17:24 (...) OSMAR fala que o
Pit (Pit Bull) está lá embaixo, DERIVALDO diz que ela veio tirar serviço para outro mais
está só roubando lá, OSMAR comenta que ele tirou meio milhão do compadre, DERIVALDO
fica surpreso e fala: 500 reais!, que que é isso. OSMAR fala que ele segurou o MÁRCIO um
tempão, DERIVALDO manda OSMAR descer com 200 reais, e se ele (Pit Bull) quiser olhar é
para ele falar que o DERIVALDO ta lá embaixo não pode vir, e mandou 200 (palavrão), e
continuar dizendo que vai olhar o que, se ele (DERIVALDO) mandou trazer e entregar na
sua mão (mão de Pit Bull), pode falar direto para ele, (palavrão), não dê mais não (não dar
mais dinheiro), se quiser derrubar derruba, você derruba (palavrão), derruba e leva para a
Federal (PF), porque eu já paguei lá embaixo derruba todo mundo agora,
(palavrão) bando de ladrão do diabo, alguém tem tomar alguma providência.
(Evento 422 - ANEXO8, p. 66)
DERIVALDO X WAGNER (PIT BULL HIRATA) (...) 31/10/2003 18:21:29  (...) DERIVALDO
manda WAGNER sair, conta que o Pit Bull está em Céu Azul "mordendo alto", e manda
WAGNER descer com 200 reais e falar no nome dele (DERIVALDO), e falar que ele mandou
levar só isso, se ele achar ruim e quiser mais é para dizer que o DERIVALDO mandou
trazer é isto aí, então é problema de vocês, que tipo de conversa é esta aí, lá em cima ele,
levou aqui ele não pôde trazer, e que se ele falar que vai derrubar é para dizer então
derruba, que já foi feito acerto (palavrões), porque não pode dar moleza (palavrão),
WAGNER concorda. (Evento 422 - ANEXO8, p. 67)
DERIVALDO X CÉZAR (CASO HIRATA) (...) 31/10/2003 21:07:56 (...) CÉZAR avisa que foi lá
em cima levar um negócio "lá em cima" (Posto da PRF de Céu Azul), e o estrangeiro
mandou dizer que quer falar com DERIVALDO, DERIVALDO completa o
estrangeiro, oriental (PRF HIRATA). CÉZAR confirma. DERlVALDO diz que lá por onze e
meia, meia noite ele vai estar lá, CÉZAR pergunta se aqui embaixo foi "uma meia",
(provavelmente referem-se ao valor de acerto, uma perna e meia R$ 150,00) DERIVALDO
confirma e pergunta e lá quanto?, CÉZAR diz que também "foi a mesma coisa" (também
foi uma perna e meia, R$ 150.00, cumpre salientar que DERIVALDO mandou todos "os
gulas dele", pagarem R$ 200,00). (Evento 422 - ANEXO8, p. 67)
BOl X DERIVALDO (CASO HIRATA) (...) 31/10/2003 21:19:12 (...) BOI avisa que tem 48
pretos (Policiais Federais) que almoçaram no Cruzadão perto de Presidente Prudente,
vindo para se juntar com os meninos. DERIVALDO diz que não nada a ver, que eles vão
fazer outro serviço em outro lugar, e os ônibus dele estão indo normal, DERIVALDO
pergunta se BOI vai subir para o Céu (Céu Azul). BOI avisa que acha que vai ele mesmo
por causa do carniça (PIT BULL), e conta que o CÉZAR avisou que o PRF HIRATA quer
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falar com ele, e ele não tem boa proposta para eles, e está meio zangado, BOI fala que
zangado por zangado eles podem ficar zangado também, DERIVALDO concorda, BOI fala
que "ladrão aqui é eles não é nóis", DERIVALDO concorda, e fala que o Pit acabou de ligar
para ele, (transcrição abaixo).(...) (Evento 422 - ANEXO8, p. 67)
BABALOO X DERIVALDO (...) 31/10/2003 21:38:01 (...) BABALOO pergunta se vai mandar
ou não, DERIVALDO diz que está sossegado que vai mandar daqui a pouquinho, lá por dez
horas dez e quinze, ele está saindo, BABALOO diz beleza, DERIVALDO pergunta se ele sabe
quem está em CÉU AZUL, BABALOO responde que é o PIT, DERIVALDO avisa que é
gente boa, o japonês (HIRATA) também.  (Evento 422 - ANEXO8, p. 68)

Diante das conversas apresentadas, é possível concluir que vários
acertos foram realizados nesse dia na presença dos PRF's HIRATA e VILMAR
ZWIEREWICZ (Pit Bull).

Ainda, no dia 31/10/2003, às 22h55min, HIRATA ligou para Derivaldo
para saber que horas ele iria passar no posto para acertar e quem iria com ele
(e.422 - ANEXO8, p. 68):

(...) HIRATA - Ja saiu aí, não? DERIVALDO. - Não eu vou sair daqui a uma meia hora daqui.
HIRATA: - Há os dois? DERIVALDO: - Vai eu, vai a vaca e vai o... a mocinha. HIRATA:-
Há, falou então. DERIVALDO. - Tudo junto reunido, (risos), ta tchau, tchau. HIRATA. -
Qualquer coisa nós estamos em Medianeira. DERIVALDO: - Na hora, tranquilo, te dou um
toque, tá no champanha? HIRATA: - Qualquer coisa estamos na.. é lá no champanha.
DERIVALDO: (risos), - Falou então. HIRATA: -Nas Altas Horas, Altas Horas. DERIVALDO: -
Altas Horas? então ta bom então, falou. HIRATA: - É... (...)

No dia 16/11/2003, Derivaldo conversou com Cavalheiro, policial
civil, a respeito de uma operação surpresa realizada por uma equipe da PRF de
fora entre Céu Azul e Cascavel. Mencionou que estava chovendo e que para não
ser pego andou em alta velocidade e quase capotou o carro duas vezes.
Informou que estava com a S10, pois o VECTRA estava estragado, e quando
chegou em Céu Azul estava o PRF HIRATA e o JACOB. Relatou, inclusive, que,
depois, o PRF HIRATA deu uma volta de carro para ver como estava a situação
da rodovia.

*DERIVALDO X CAVALHEIRO (...) 16/11/2003 16:41:11 (...) Derivaldo pergunta se estava
dormindo e Cavalheiro diz que estava tentando ligar para ele a dois minutos atrás.
Derivaldo comenta que está o maior sufoco desde ontem e Cavalheiro pergunta e dai e
Derivaldo diz que deu certo mas foi uma correria do caralho que os caras seguiram até a
metade de Vera, a Inteligência dos Amarelinhos ali (PRF). Conta que quando chegou no
Céu(Posto PRF) estava aquele Oriental (PRF Hirata) e o arrepiado lá e na hora que eu
entrei pra dentro eu escutei os caras chamando gente no rádio para segurar os cargueiros
lá no pedágio em Cascavel, que estavam subindo, olha só daqui de baixo(Posto Santa
Terezinha) alguém informou, eu fui lá e segurar o capeta meti o bixo na estrada, aí por
duas vezes eu quase capotei a camionete, eu adiava que era os preto(Polícia Federal),
Cavalheiro pergunta qual camionete e Derivaldo diz a minha S10, eu tô com ela meu
Vectra está estragado, mas por duas vezes eu quase capotei, uma chuva, chuva.
Cavalheiro pergunta: "porque não foi no meu carro". Derivaldo: eu não sabia tudo
aconteceu daqui de céu azul, a bagunça. Cavalheiro: e dai como é que está as coisas.
Derivaldo: agora está sossegado, tá os azulzinhos lá na baixada do Leão com uma Van
branca, mas só quando passa um bombado em cima que eles saem na bota, se não eles
não vem não. Cavalheiro: e o resto. Derivaldo: o resto está abandonado, aquele outro
negócio lá não tinha nada não, eu achei que era eles, mas era a inteligência dos outros
colegas daqui, aí ficou tranquilo, eles só queria saber por onde estava passando os bixo
né, beleza, eles se perderam. Cavalheiro : mas eles não viram quem era. Derivaldo: não
viram, não viram, deu um balão nos caras e os caras ficaram doidos, tudo perdido na
estrada, falei com os meus negócio agora e eles estão saindo lá no trevo nova aurora, foi
rapidinho, e o medo o medo faz tudo. Cavalheiro: até quando vai continuar assim.
Derivaldo: acho que até quinta, dia 20 né, chegou uma hora que eu entrei no colono lá e
eu achei que os caras iam me engatar, eu entrei numa estrada de chão, na placa São
pedro, eu entrei vazado e eu achei que eles não tinham visto e eles freiaram uma mareia
preta, deram uma ré e vieram atrás de mim, numa estradinha que só tem ida só e quando
eu cheguei na casa do colono eu fui freando e a casa do cara tem entrada e saída eu fiz a
volta e joguei o telefone numa moita e vazei, daí vazei e os caras não me pegaram né, aí
chegando em A.. Oeste entrei e eles passaram vazado, eles passo corrido eu voltei lá catei
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o meu telefone e virei um fiapo embora. Cavalheiro: (dá risada). Derivaldo: "dá risada" que
balão que eu dei, se contar a notícia vocâ não imagina como que foi. Cavalheiro: tá
brincando, mas os caras entraram junto com voce. Derivaldo: entrou colado a mareia, ai
eu falei "pulei né", aí eu dispensei a minha caixinha do ouvido né, pensei eu vou dispensar
que aqui me cacueta e joguei fora quando eu joguei daí eu vi que tinha entrada e saída aí
eles se embananaram e quando viram eu já estava pegando a pista de novo que nem um
fiapo, até eles saírem em um carro baixo eu sai fincado na minha cabrita. Cavalheiro: será
que eles estão para aqueles lados lá. Derivaldo: não já sairam, o zoinho(PRF Hirata)
foi lá dar uma força lá e (disse) não deve ser algum cabrito e tal né, vai e não é,
estranho o cara tentou se esconder várias vezes, e o cara(Inteligência PRF que
estava na Mareia) ainda falou para ele(PRF Hirata) "não tinha nada porque ela
pulava demais acho que era algum cabrito" e desistiram e foram embora pra
cobra. Cavalheiro: eles queriam parar voce lá. Derivaldo: eles suspeito de mim né, muito
colado nos bixo e chamou atenção eu acho, pura bucha. Cavalheiro: eu vou agilizar
alguma coisa. Derivaldo: então tá sossegado agora, eu tô chegando aqui e vou para casa
agora que eu estou desde o meio-dia na estrada cara. Cavalheiro : Meu Deus do céu.
Derivaldo: tem uma putaria de gente entrando na cidade e buzinando. Cavalheiro: eu vou
providenciar então alguma coisa. Derivaldo: então o meu Piá tá lá embaixo ainda tá.
Cavalheiro: inaudível. Derivaldo: Beleza se der alguma coisa errado eu te aviso. (Evento
422 - ANEXO10, p. 22)

Outras conversas relacionadas ao PRF HIRATA foram reportadas no
dia 16/11/2003:

HNI X DERIVALDO (ROBERTO GAGO?) (...) 16/11/2003 11:00:55 (...) HNI diz que ali
(provavelmente posto da PRF) a princípio não tem nada não. Só os...., depois diz que
está só o Japonês lá, Derivaldo pergunta se é o Hira (PRF Hirata), HNI ratifica e
refere-se a ele (PRF) com: "Aquele colega nosso"; Derivaldo fala que ali é tranquilo,
HNI diz que acha que é ele que pega agora (que está no turno), Derivaldo diz que ali não
da nada não é tranquilo, é só conversar direitinho, marcam encontro no Tamburi  (Hotel). 
(Evento 422 - ANEXO10, p. 30)
DERIVALDO X ZÉ (HIRATA) (...) 16/11/2003 11:28:10 (...)  ZÉ fala que o pessoal desceu a
mercadoria (do ônibus) porque tá com medo. DERIVALDO fica bravo, porque ele tá
trabalhando para tirar os ônibus até o Paradão e fala o seguinte: -Eu montei esquema com
o homem (Provavelmente com o PRF HIRATA, haja vista que o próprio DERIVALDO
cita o "Japonês") aqui certinho, eles (provavelmente PRFs) ajudando nós e o pessoal vai
fazer isso ai". ZÉ fala que pessoal está com medo mas que ele vai passar para eles o que
DERIVALDO falou. DERIVALDO avisa que meio dia eles vão descer, meio dia e quinze ,
e que o japonês (provavelmente HIRATA), que falou o seguinte: - Ajeita lá que
dá, faz assim que vai ficar tranquilo. DERIVALDO explica que o pessoal deles não está
trabalhando hoje, so os azuizinhos, mas que tem que ser jogo rápido, tem que trazer e
ficar ali (no Paradão), DERIVALDO manda ZÉ ver com o pessoal e retornar. (Evento 422 -
ANEXO10, p. 31)
DERIVALDO X ZÉ (...) 16/11/2003 11:33:29 (...) DERIVALDO passa as orientações que "o
menino da casinha" (PRF) teria passado: que é para eles irem já para o petrolheiro (Posto
Paradão) e ficarem no fundo do posto, porque o pessoal (da receita) vai descer para trocar
o tumo, que o "outro menino" (outro PRF) vai junto com o pessoal, e quando liberar este
vai avisar, para eles saírem, justamente neste intervalo de tempo, da troca do turno, pois
o  pessoal da receita vai demorar um pouco DERIVALDO manda o pessoal subir já. (Evento
422 - ANEXO10, p. 31)
ROSE X DERIVALDO (citam PRFs) (...) 16/11/2003 15:22:08 (...) Aparece citação de Jacob e
Hirata (Japonês). Derivaldo também fala de outro batedor: o "piá do Carequinha".
DIÁLOGO Rose quer saber se vai dar para sair hoje. Derivaldo diz que acha que não, pois
quando subiu os carros e Derivaldo chegou em Céu Azul estvam falando no rádio o
pessoal de Cascavel. Diz que subiu com 12 carros. Comenta que pessoal de Cascavel
estava falando no rádio e dava para ouvir. Diz que o Japonês (PRF HIRATA) e o Jacob
(PRF) mandaram ele escutar.  (A mensagem do rádio dizia que) era para vir urgente no
pedágio pegar o comboio de ônibus que estava saindo de Foz. Fala que tem alguém
cuidando dos ônibus aqui em Foz. Comenta que quando passou em Céu Azul tinha uma
brava verde escura seguindo os ônibus. Fala que tinha três caras dentro e que ele deu um
"fechada", eles vieram atrás para pegá-lo, então foi para uma estrada de terra, eles o
seguiram e o ônibus foram embora. Rose pergunta sobre o desvio e Derivaldo responde
que todo mundo foi pelo desvio. Combinam forma de sair para hoje a noite. Derivaldo diz
que dá uma mão e que cuida direitinho. Fala novamente sobre o brava que o seguiu, alega
que se assustou porque achou que eram os "pretos" (PRF). Explica que entrou numa
estrada de chão e jogou o celular no meio de uma bananeira. Somente agora foi buscá-lo
(risos). Derivaldo pergunta se o Gilberto, o Dário e Argemiro irão hoje. Rose fala que não e
comenta que o "Grécia" também está pronto. Derivaldo responde que quem cuida
(batedor desse ônibus) é o "Piá do Carequinha". Despedem-se. (Evento 422 - ANEXO10, p.
31)
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Nesse dia, o PRF HIRATA repassou informações privilegiadas a
Derivaldo sobre uma operação surpresa na altura do pedágio de São Miguel do
Iguaçu (ROSE X DERIVALDO - 16/11/2003 15:22:08 - Evento 422 - ANEXO10, p.
31).

Como se vê, estava em andamento uma operação realizada por uma
equipe de policiais de fora. No entanto, alguns PRF's, como o PRF HIRATA,
estavam tentando negociar a saída dos ônibus com Derivaldo. Como os postos
estavam sob vigilância, HIRATA e Derivaldo marcaram o encontro para
negociação no Hotel Tamburi, em Santa Terezinha de Itaipu.

Mesmo com a "Operação Clandestino"6, realizada na primeira
quinzena de novembro de 2003, o esquema de pagamento de propina a
policiais rodoviários federais continuou entre os dias 16 a 30 de novembro de
2003 (e.422, ANEXO10, p.04-26), inclusive constam filmagens dos Postos de
Céu Azul e Santa Terezinha de Itaipu, bem como do Posto Paradão (ponto de
encontro para realização dos acertos dos passageiros/guias com os batedores)
em Foz do Iguaçu/PR (e.1065). O relatório das filmagens foi anexado no evento
02 (ANEXO478, p.109-112; ANEXO479, p.01-05).

No dia 28/11/2003, no Posto de Céu Azul, estavam escalados o PRF
DUARTE (encarregado de equipe), JACOB (motorista), PAMPOLINI e a PRF
ROSANE, juntamente com o supervisor HIRATA (e.2, ANEXO473, p.77).

PRF DUARTE X ROBERTO GAGO (...) 29/11/2003 02:33:38 (...) MNI: Oh Roberto ele tá
mandando o meu carro voltar, pelo amor de Deus faz alguma coisa. Roberto : Oferece
alguma coisa pra ele aí. (...) Duarte: Alô (...) Roberto: É Roberto Gago, é Duarte? Duarte:
É  Roberto: Oh Duarte, sou eu véio. (...) Duarte: O Hirata pegou. Roberto: Viu,
conversa com o Hirata aí e fala pra ele que eu tô subindo daqui a pouco aí pra
conversar com vocês aí (...) Duarte : Mano, Mano, Mano esse você Pulou. Roberto: Não,
não não. Duarte, conversa lá com o Hirata lá Duarte (...) Roberto: Eu sei, mas Oh, viu
Duarte conversa lá com o Hirata e pede para ele pegar três perna aí, fala pra ele
aí liberar aí (...) MM : Vem aqui salvar o meu carro pelo amor de Deus Roberto (...)
Roberto: tá bom então (...) (Evento 422 - ANEXO10, p. 95)
# PRF JACOB X ROBERTO GAGO (...) 29/11/2003 02:46:26 (...) Roberto Gago: Quem fala.
Jacob: Jacob (...)  Roberto Gago: É Roberto, quem tá falando aí (...) Jacob: Deu buiu .
Roberto Gago: Viu Jacob dá uma forcinha aí, pede pro Hirata aí, o pessoal aí é pessoal de
casa aí . Jacob : Já desceram  (...) Roberto Gago: Viu, conversa e me da uma força aí
.Jacob: Já desceram agora só lá em Santa Terezinha véio (...) Jacob: Véio, eu tenho que
desligar o telefone, liga lá em Santa Terezinha (...) (Evento 422 - ANEXO10, p. 96)

Com base no teor das referidas conversas, na madrugada do dia
29/11/2003, "Roberto" ligou para o PRF DUARTE solicitando ajuda para a
liberação da passagem de um ônibus que a equipe de Céu Azul não estava
deixando passar e DUARTE o informou de que era o HIRATA. Então, Roberto
pediu a ele que interviesse na negociação e ofereceu R$ 300,00, mas DUARTE
disse que não seria possível e, depois, pediu a ele para falar com o HIRATA. Na
sequência, Roberto ligou para o PRF JACOB solicitando a ajuda e este informou
que o ônibus já estava descendo sentido Santa Terezinha de Itaipu e pediu para
ele ligar no Posto de STI.

Ocorre que não restou comprovada a retenção/apreensão do referido
veículo, até porque, conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento
de PRF, em Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária
Federal de Foz do Iguaçu no período de 14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02,
ANEXO457, p.71-73).
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De qualquer forma, foi localizada uma conversa entre Derivaldo e
Valéria em que esta informou àquele que o veículo havia sido liberado pelo
HIRATA após ela ameaçar denunciar os policiais rodoviários federais envolvidos
no esquema de propina (DERIVALDO X VALÉRIA, 29/11/2003, 10h22min):

DERIVALDO X VALÉRIA - PRF Céu Azul (...) 29/11/2003     10:22:24  (...) Valéria conta que
quando chegou ontem em Céu Azul o Hirata foi de encontro com o carro dela e queria
trazer de volta, queria multar... os outros carros todos passando e pagando propina... que
estava ela e o Lima, diz que o Jacob estava na pista e mandou o Lima passar e ela que
era a primeira da pista o Hirata pegou... Valéria diz que chamou ele para conversar,
que ele não queria, não queria, então ele entrou na guarita e ela foi atrás e
sentou na mesa. Diz que falou para o Hirata que se ele fizesse a multa e
prendesse o ônibus ela iria para Cascavel, iria ficar lá no trevo e chamar a
reportagem para mostrar para todo mundo os ônibus que passaram por aqui e
deram propina a passaram com mercadoria em cima. Valéria continua contando
que ele ficou olhando para ela, que a Vilma olhava tentando ajudar, que a Rosane falou
que logo com ela... Então Hirata entregou os documentos e falou que no dia em que ela
passasse por ali ela iria ficar... Valéria diz que acha que alguém a entregou e Derivaldo diz
que só pode ser, que o Hirata não é de fazer esse tipo de coisa, que ela é
conhecida já ali... que passou muito carro mais carregado que ela... Valéria pede
para Derivaldo falar com o Hirata para ver o que que tem, se o ônibus não vai passar...
Denvaldo diz que vai falar com ele porque ele não é de fazer isso... diz que vai tentar
levantar isso.  (Evento 422 - ANEXO10, p. 194)

No dia seguinte, VALÉRIA ligou para Derivaldo preocupada com uma
possível apreensão de seu veículo, tendo em vista que HIRATA prometeu que na
próxima o ônibus dela seria apreendido.

#DERIVALDO X VALÉRIA (...) 30/11/2003 10:17:55 (...) Derivaldo avisa que está tranquilo,
e eles falaram que não passaram nenhum comunicado. Valéria diz que o Hirata (PRF
HIRATA) falou que se ela passar lá ele pega. Derivaldo diz que ele(Hirata) vai trabalhar na
terça-feira e tentou achá-lo ontem e não achou, só se ele passar na casa dele hoje, porque
tinham combinado de ir pescar. Valéria fala que o Lima tem na mão um papel que era
para derrubar a paca dela e a do Lima, inclusive o Lima deu o papel para o Gilberto.
Derivaldo diz que eles não vão fazer e fica de falar com ele. Valéria fala sobra os contatos
que tem com Douglas e Campos e diz que vai esperar Derivaldo achar o Hirata. (Evento
422 - ANEXO10, p. 198)

Derivaldo tranquilizou Valéria e disse que iria passar na casa de
HIRATA, até porque tinham combinado de irem pescar juntos.

Ainda, no início do mês de dezembro de 2003, também houve
menção ao nome do PRF HIRATA em conversas interceptadas que confirmaram
o pagamento de propina:

SILVIO X NESTOR (HIRATA) (...) 2/12/2003 09:54:38 (...) SILVIO diz que é Japonês que
está na pista (provavelmente PRF HIRATA), SILVIO diz que se ele parar é para
NESTOR descer com 100 pilas (R$ 100,00), NESTOR pergunta se é bicho brabo.
SÍLVIO diz que náo é bicho brabo mas japonês gosta de dinheiro e é para
NESTOR falar que está com o ônibus vazio. (Evento 422 - ANEXO10, p.
201)                       
GERALDO X SÍLVIO (...) 2/12/2003 10:18:21  (...) GERALDO pergunta se o SÍLVIO está
trabalhando, SILVIO diz que já está largando os apressados, SILVIO fala que quem está lá,
é o zóinho e o pessoal dele (HIRATA e equipe) (Evento 422 - ANEXO10, p. 200)
#SILVIO X JARDEL (...) 2/12/2003 13:02:51 (...) SILVIO diz que que o cara garantiu até
1:30, depois não dá mais, que é o japonês que está la, que é 200 contos, é o japonês
(PRF Hirata) que está lá, eu vou estar junto com você, te espero lá. (Evento 422 -
ANEXO10, p.
201)                                                                                                                              
#WILSON X SILVIO (...) 2/12/2003 13:32:21 (...) VILSON diz que ainda não saiu, está no
Silva (estacionamento). SILVIO diz p/ apurar, pois ainda esta livre, mas vai sujar. VILSON
pergunta se eles estão parando ali(PRF), SILVIO diz que sim, principalmente com
mercadoria em cima, mas ele está acertando com eles por 200 contos, se tiver
mercadoria em cima tem que cuidar, que eles estão parando e mordendo doido,
mas que se acertar dá p/ passar, diz que é o Japonês (PRF Hirata) que está ali.
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(Evento 422 - ANEXO10, p.
200)                                                                                                                                
#GERALDO X MILTON VAZ (Carequinha) (...) 2/12/2003    15:23:09   (...) Geraldo quer
saber onde Milton está e pergunta se ele "Milton" vai passar para pegar aquele negócio
(dinheiro do acerto), Milton diz que vai mandar o Paleta pegar, Geraldo diz que vai deixar
com o Silvio, Geraldo diz que foi lá falar (posto PRF) e o Japa (PRF Hirata) não
estava na área, então ele "alvo" falou com o velho, o chefe de todos e combinou duas
pernas para cada um dos dele (duzentos reais) e falou que estava na lista do rapaz (do
Milton), mas diz que o PRF pegou (anotou) a placa dele e pede para Milton explicar,
visando evitar problemas, que os dois últimos números são do rapaz "Geraldo" que esteve
lá e combinou 2 pernas cada um (duzentos reais por ônibus), Geraldo diz que vai deixar
com o Silvio 4 (quatrocentos reais) e reitera para Milton explicar senão o PRF vai querer
cobrar do Milton e depois dele "Geraldo".  (Evento 422 - ANEXO10, p.
199)                                             
#GERALDO X CÉSAR (outro batedor) (...) 2/12/2003   15:41:21 (...) César quer saber se
mandou embora o negócio (os ônibus). Geraldo diz que deu um problema lá, mas já
mandou embora, diz que o Japa (PRF Hirata) não quis mandar aí ele foi lá
conversou com o outro, pagou um pouquinho a mais e mandou embora. Cesar
pergunta se o Japa está lá. Geraldo diz que aqui (Posto de Santa Terezinha) está
o Japa e o Magalhães (PRF Magal), seu amigo e que lá em cima (Posto Céu Azul) está o
Mano brother (acredita-se que seja referência ao PRF Duarte). César comenta que a figura
está ali hoje Geraldo diz que aqui teve ele não quis e teve de esperar ele ir almoçar para
depois ir lá e conversar com o menino. Explica que o motivo é porque o dele estava
daquele jeito que César conhece e agora quer que todos passem pela balança, não pode
passar por fora mais. Comenta que ia mandar no comboio à noite, mas à noite ele não
pode causa do horário lá na frente. Aí concordou com ele. Geraldo diz que o cunhado dele
(possivelmente Juliano) está agora fazendo na parte da manhã o que o Polaco fez (ficar
tomando conta da movimentação em frente a Receita) e se quiser ligar para ele para ter
um apoio o telefone é: 9977-6176. (Evento 422 - ANEXO10, p.
201)                                                                                             
#DERIVALDO X HNI (CAVALHEIRO) (...) 7/12/2003    19:15:22  (...) Conversam sobre as
operações da PRF, DERIVALDO fala que o Japinha (HIRATA), falou que chegou um
chefe operacional que é para começar amanhã, mas ja fizeram uma reunião e pelo
jeito vai ser cancelada (uma operação da PRF), falam amenidades. (Evento 422 -
ANEXO10, p. 206)

Nota-se que no dia 02/12/2003, HIRATA e a equipe dos postos (STI e
Céu Azul) estavam fiscalizando todos os ônibus, mas, após negociação com
SILVIO, o réu aceitou liberar ônibus mediante o pagamento de R$ 200,00
(duzentos reais).

Ainda, no dia 07/12/2003, em uma conversa interceptada às
19h15min, Derivaldo mencionou ter conversado com HIRATA a respeito de uma
operação que estava para iniciar.

A Operação Trânsito Livre foi deflagrada no início da manhã do dia
09/12/2003.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão,
foi localizado o valor de R$ 7.833,72 em espécie na posse do réu (e.02,
ANEXO456, p.23-24) cuja origem não restou comprovada.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Pelo conjunto probatório anexado aos autos, não resta dúvida quanto
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ao envolvimento do réu, que tinha grande influência entre os PRF's e
particulares envolvidos, principalmente em razão da função pública que ele
exercia.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.020374/2008-72 (e.493, RELT1) corrobora no tocante ao envolvimento
do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF HIRATA, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 50 (cinquenta) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
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função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. O PRF
HIRATA, na condição de supervisor, tinha que manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, servindo de exemplo para
os demais integrantes das equipes. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu e a função que ele exercia (supervisor).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  MILTON
TOSHIO HIRATA pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 5 0 (cinquenta) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85. 

(Sentença continua no Documento 700008238973)

Documento eletrônico assinado por SERGIO LUIS RUIVO MARQUES, Juiz Federal na Titularidade
Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 700008614853v13 e do código CRC e613f840.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SERGIO LUIS RUIVO MARQUES
Data e Hora: 19/5/2020, às 16:14:54
 

1. Essa conclusão do Núcleo de Operação da PF de que "mosquiteiro" é o Posto de Santa Terezinha de
Itaipu ficou bem comprovado por meio da prova testemunhal produzida pela acusação no processo
criminal, emprestada para estes autos.
2. Homem não identificado
3. Mulher não identificada
4. Vera Cruz do Oeste, conforme depreende-se de outras conversa do dia 20/11.
5. Bellon estava em Céu Azul, na função de motorista
6. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-11-11/fiscalizacao-apreende-
27-onibus-com-contrabando-do-paraguai>. Acesso em: 10 mar.2020. "Brasília, 11/11/2003 (Agência
Brasil - ABr) - Em um dia e meio de fiscalização, 27 ônibus que transportavam mercadorias do Paraguai
foram apreendidos em Foz do Iguaçu. Entre CDs e cigarros, a fiscalização encontrou 20 quilos de
maconha. Os ônibus estão sendo fiscalizados nas entradas e saídas do Paraná e de São Paulo."
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RÉU: MILTON TOSHIO HIRATA

SENTENÇA

2.2.4. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS    (continuação)

(...)

2.2.4.21 PAULO NERES DE SOUZA (PRF NERES)

2.2.4.22 PEDRO MARQUES DE FARIA (PRF PEDRO)

2.2.4.23 RICARDO PASQUALINI (PRF PASQUALINI)

2.2.4.24 ROGÉRIO CAMARGO (PRF ROGERIO)

2.2.4.25 ROSANE GIASSON (PRF ROSANE)

2.2.4.26 VALDEMIR ALBERTO DENUZZI (PRF DENUZZI)

2.2.4.27 VILMAR ZWIEREWICZ (PRF VILMAR)

2.2.4.28 WALDIR VENIALVOS MAGALHÃES (PRF MAGALHÃES)

2.2.4.29 WILMAR SERRANO DOS SANTOS (PRF SERRANO)

2.2.4.30 WILLIAN COSTA CAMPOS (PRF COSTA CAMPOS)

 

2.2.4.21 PAULO NERES DE SOUZA (PRF NERES)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Paulo
Neres de Souza encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Paulo Neres de Souza  a
prática dos seguintes fatos:

PRF NERES (Sem apelido e telefone 45-9108-6375)
- O PRF NERES CONVERSOU POR TELEFONE COM O BATEDOR DERIVALDO. UTILIZOU-SE,
PARA TANTO, DO TELEFONE DO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  (541-
1478). A CONVERSA FOI DE FORMA DISSIMULADA, POIS MARCARAM UM ENCONTRO PARA
CONVERSAR. ALÉM DISSO, COMENTAM ACERCA DA PRESENÇA DE UM CARRO SUSPEITO
NAS PROXIMIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, LOGO APÓS O POSTO
DE PRF. NA VERDADE, FICOU CONSTATADO QUE O BATEDOR DERIVALDO QUERIA QUE O
PRF NERES FOSSE ATÉ AO POSTO DA TEXACO.        - O BATEDOR CARECA PERGUNTA AO
BATEDOR DERIVALDO SE ELE LEVOU "DE 6, 100" (LEIA-SE: 600 REAIS), SALIENTANDO QUE
NAQUELES DIAS LEVOU UMA "JUNTADA" DO PRF NERES, AQUELE BAIXINHO E
PEQUENINHO. CARECA TAMBÉM DISSE PARA DERIVALDO QUE PAGAVA PRIMEIRO PARA
OBTER A REPOSTA, HAVENDO A MENÇÃO DO PAGAMENTO DE "PRIMEIRO QUINTO
NEGATIVO" (R$150).                                                                                                                -
A FILMAGEM REVELA QUE PAROU UM ÔNIBUS NO POSTO DE PRF EM CÉU AZUL E QUE FOI
LIBERADO PELO PRF FRACARO APOS A CONSULTA NA LISTA EM SEU PODER.
POSTERIORMENTE, APÓS RECEBER O PAGAMENTO DO ACERTO. CHEGOU O BATEDOR
ROBERTO ("GAGO") NO POSTO DE PRF, ESTANDO PRESENTE O PRF NERES.
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O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES361). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1997, 2052, 2092, 2122 e 2188). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o
réu apresentou alegações finais (e.2430, ALEGAÇÕES1), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC45).

No Processo Administrativo nº 00190.011912/2011-88 (e.489,
RELT22-25), a comissão concluiu pela responsabilização de PAULO NERES DE
SOUZA.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000141-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF8).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF NERES tirou férias no mês de
setembro de 2003 e prestou serviço (e.02, ANEXO473, p.61-83):

a) no mês de agosto de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30) no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, na função de motorista, juntamente com os PRF's GASPARINI
(encarregado), TRIPODE e supervisor SERRANO;
b) no mês de outubro de 2003 no Posto da Ponte Internacional da Amizade;
c) no mês de novembro de 2003 (3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27) no Posto de Céu Azul, na
função de auxiliar, juntamente com os PRF's FRACARO, CEGATTI, ALECSSANDRO e
supervisor BENATTI;
d) no mês de dezembro de 2003 (dias 1, 5 e 9) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, na
função de auxiliar, juntamente com os PRF's FRACARO, SCHERER, CELSO e o supervisor
BENATTI

No dia 22/8/2003, o PRF NERES estava de serviço no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu. Às 15h23min, Derivaldo (4599646614) ligou para o telefone
do Posto de STI (5411478) e falou com o PRF NERES a respeito de um elemento
suspeito que estava perto do Posto Fox. No entanto, com base nas
investigações policiais, conclui-se que a verdadeira intenção de Derivaldo era
marcar um ponto de encontro com os PRF's (Posto Fox, primeiro posto depois
da PRF de Santa Terezinha de Itaipu, sentido Curitiba - e.422, ANEXO6, p.178;
e.2, ANEXO425, p.22):

DERIVALDO X NERES (...) 22/8/2003 15:23:22 (...) Derivaldo (de forma dissimulada, marca
encontro com PRF para conversarem) diz que tem um elemento com atitude suspeita
perto do posto foz, depois do posto da PRF, diz que acha que o cara está bêbado, diz que
acabou de encostar o veículo ali, NERES pergunta onde é, Derivaldo diz que é o primeiro
posto depois da PRF sentido Santa Terezinha, posto Texaco, Neres pergunta que carro que
ele está, Derivaldo diz que é uma caminhonete (S10 - carro do Derivaldo). Derivaldo
(tentando dissimula outra vez) agora diz que parece que o cara está passando meio mal,
que parou e está encostado dentro do carro.

Com base em outras conversas, observa-se que Derivaldo
conversava de forma dissimulada com os PRF's, pois estes temiam que
seus telefones e, principalmente, os dos Postos da PRF estivessem grampeados
(e, de fato, estavam). 

O réu ainda solicitou o modelo do carro do suposto elemento e
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Derivaldo respondeu que era uma caminhonete, sendo que um dos carros de
Derivaldo era uma S10, que também era muito utilizada por ele para transitar
na rodovia, conforme se extrai de outras conversas em que ele faz referência ao
referido veículo.

À s 14h06min, em conversa com CID, Antônio Carlos ("Boi")
mencionou que iria no Posto da PRF deixar a lista com a numeração das placas
("acerto"):

BOI X CID (...) 22/8/2003 14:06 (...) Boi pergunta se está tudo bem e CID  responde que
está ótimo. Boi fala que CID não vai lá (posto PRF) dar os números, então ele vai. (e.422,
ANEXO3, P.142)

Às 15h30min, JEAN falou para Derivaldo que estava chegando no
Posto da PRF e este pediu a JEAN que reduzisse a velocidade do ônibus, pois
estava a caminho do Posto para entregar a lista dos veículos "acertados", o que
permite concluir que a placa do ônibus de Jean também estava na lista:

DERIVALDO X JEAN (...) 22/8/2003 15:30 (...) Jean diz que está chegando nos boxes.
Derivaldo diz que também está chegando neles para deixar o papel do Jean (placa para
acerto). Pede para "dar uma maneradinha". (e.422, ANEXO3, P.142)

Esse horário confirma a verdadeira intenção de Derivaldo com a
conversa dissimulada que teve com o PRF NERES minutos antes (7
minutos), relativo a um elemento suspeito.

Às 18h40min, RODRIGO ligou para Derivaldo para saber se já podia ir
embora, seguir viagem, e Derivaldo respondeu que sim e esclareceu que o
pessoal (PRF de STI) estava em São Miguel do Iguaçu, mas que, qualquer coisa,
era para dizer que a placa estava na lista, embora de fato não estivesse ("neste
horário eles não enxergam muito direito"):

DERIVALDO X RODRIGO (...) 22/8/2003 18:40 (...) Rodrigo pergunta se pode ir embora,
Derivaldo diz que sim e avisa que o pessoal está longe, em São Miguel e que qualquer
coisa é só dizer que está no papel dele, pois neste horário eles não enxergam muito direito
(referindo-se a leitura da placa do acerto e sobre uma possível parada do ônibus, para
fiscalização, pela PRF) (e.422, ANEXO3, P.141)

No dia 30/8/2003, às 16h24min, Emerson ligou para Derivaldo para
dizer que a rodovia estava tranquila, mas Derivaldo não deixou ele liberar os
ônibus dele, o que deixou Emerson irritado, mas, depois, Derivaldo lhe disse que
ele não poderia liberar, pois ainda não tinha acertado com os PRF's (levado a
lista):

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/8/2003 16:24 (...) Emerson diz que o portão está aberto.
Derivaldo manda segurar lá então, Emerson reclama dizendo que vocês (Derivaldo e Boi
que estão juntos) liberam os de vocês e ele (Emerson) não vai poder liberar, Derivaldo
solta um palavrão, indgnado, e pergunta a Emerson como ele vai soltar os dele se ele
(Derivaldo) ainda nem foi lá levar o papel (lista do acerto dado na PRF) (e.422, ANEXO3,
p.152)

Às 18h16min, NELSON ligou para Antônio Carlos ("BOI") para dizer
que o seu ônibus estava sendo parado pela equipe do Posto de Santa Terezinha
de Itaipu e "BOI" pediu para dizer que carro era dele:

BOI X NELSON (...) 30/8/2003 18:16:30 (...) HNI avisa que pararam eles no Mosquiteiro e
Boi avisa para dizer que é dele, HNI diz que o Nelson desceu para ir lá falar e que qualquer
coisas vai ligar novamente para ele falar diretamente com eles e Boi diz que está indo lá

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT3, Página 4



pessoalmente. (e.422, ANEXO3, p.153-154)

Às 18h52min, Derivaldo, em conversa com a sua namorada,
mencionou que estava a caminho do Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu
para promover um "acerto" (para liberação de passagem de ônibus):

DERIVALDO X NAMORADA (..) 30/8/2003 18:52:28 (...) Derivaldo pede para esperar cinco
minutos que ele vai levar um negócio para os meninos ali na casa (Posto PRF) e está
liberado. Derivaldo repete que é só levar ali nos guardas 2 minutos e está liberado. (e.422,
ANEXO3, p.153)

Às 19h28min do dia 30/8/2003 (e.422, ANEXO6, p.178-179), "Careca"
ligou para Derivaldo para saber quanto ele tinha pagado a título de "acerto" no
Posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu. Derivaldo respondeu que R$
600,00 ("levou de 6, 100 (600 reais)") e mencionou que havia levado uma
invertida dias atrás do PRF NERES por estar pagando só R$ 100,00 por ônibus,
enquanto o "Careca" estava pagando R$ 150,00 ("primeiro quinto negativo").

Nos dias 22 e 30/8/2003, NERES prestou serviço no Posto de Santa
Terezinha de  Itaipu, juntamente com os PRF's
GASPARINI (encarregado),  TRIPO-DE e supervisor SERRANO.                               
    

Portanto, não resta dúvida quanto ao envolvimento do réu na
facilitação de passagem de ônibus
com mercadorias contrabandeadas/descaminha-das.            

No dia 27/11/2003, no Posto de Céu Azul, estavam escalados o PRF
FRACARO (encarregado de equipe), CEGATTI (motorista), NERES e
ALECSSANDRO, juntamente com o supervisor BENATTI (e.2, ANEXO473, p.77).

Foi realizada uma filmagem no início da manhã do dia 28/11/2003,
a partir das 06h15min, na qual foram reconhecidos os PRF's FRACARO (...) (e.2,
ANEXO479, p.39). Segue abaixo o contexto fático:

No dia 28 de novembro de 2003, a partir das 06:15 horas (hora 01:51 da 2a fita), o
PRF FRACARO está na frente do Posto de Céu Azul, onde sinaliza para um ônibus e, após
conferir uma lista que está em sua mão esquerda, o libera, sem fazer qualquer
fiscalização. Após, o mesmo FRACARO rasga a lista que havia consultado para poder
liberar o ônibus. As 07:23 horas, nota-se que os Policiais recebem alguma "doação",
entregue por um rapaz não identificado e verifica-se a presença de Roberto Renato Koch,
conhecido como Roberto "Gago", que chega com seu veículo meriva (ver abaixo a
primeira escala). (...)
Reconheceu no dia 28 (...), a partir das 06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2), o PRF
FRACARO (...).

Não há menção ao nome do PRF NERES, mas ele integrava a equipe
de FRACARO e, com base na filmagem, os PRF's do Posto de Santa Terezinha de
Itaipu receberam uma "doação" entregue por um rapaz não identificado, na
presença de Roberto ("Gago") às 07h23min. 

O réu prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu
no dia 01/12/2003, na função de auxiliar, juntamente com os PRF's FRACARO,
SCHERER, CELSO e o supervisor BENATTI. Nesse dia, um homem não
identificado ligou para SILVIO querendo saber como estava a rodovia e este
informou que estava tranquila, pois só tinha "gente boa, gente nossa", ou seja,
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policiais envolvidos no esquema de propina (e.422, ANEXO10, p. 104):

SILVIO X HNI (...) 1/12/2003 09:55:17 (...) HNI quer saber se já dá para sair, Silvio manda
ele encher os canos (gíria utilizada pelos batedores para liberar os ônibus), diz que tem 3
guardas na pista, mas q são tudo gente daqui, tudo gente boa, gente nossa.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova produzida pelo réu não teve o condão de alterar o
entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no esquema
criminoso.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.011912/2011-88 corrobora no tocante ao envolvimento do réu no
esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF NERES, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
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25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes 
a  remuneração  auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  PAULO
NERES DE SOUZA pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.  

2.2.4.22 PEDRO MARQUES DE FARIA (PRF PEDRO)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01, Pedro
Marques de Faria encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Pedro Marques de Faria 
a prática dos seguintes fatos:

PRF PEDRO (Sem apelido e telefone)
- OS PRF'S PEDRO, VILMAR, JOECY, ALECSSANDRO E AÍLTON ESTAVAM NA PISTA DO
POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA, OPORTUNIDADE EM QUE FOI PARADO O ÔNIBUS DE
COMPRISTAS NO SENTIDO SANTA TEREZINHA-FOZ. A ORIENTAÇÃO DE PARAR PARTIU DO
PRF VILMAR (PIT BULL). VERIFICA-SE QUE O ÔNIBUS ESTACIONOU AO LADO DO POSTO,
PODENDO-SE NOTAR QUE POSSUÍA A PLACA KCZ-8019, DE GOIÁS, DA EMPRESA
TRANSPUMA, DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA. A SEGUIR, CERCA DE 20 MINUTOS, NOTA-SE
A CHEGADA DE DERIVALDO, COM SEU VECTRA DE PLACAS CMG-0685 (RESTITUÍDO E
APREENDIDO   NOVAMENTE)
- CONFORME CERTIDÃO DE FL. 3998 - 20" VOLUME), O QUAL DEMONSTRA, COM SEU

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT3, Página 7



COMPORTAMENTO, UMA GRANDE INTIMIDADE E RELACIONAMENTO ESTREITO COM OS
POLICIAIS QUE ALI SE ENCONTRAVAM, ASSIM COMO COM OS PASSAGEIROS DO REFERIDO
ÔNIBUS. APÓS, CHEGA O BATEDOR CAREQUINHA E ADENTRA AO POSTO, SAINDO, LOGO
EM SEGUIDA. ALGUM TEMPO DEPOIS. APÓS TUDO FICAR "ACERTADO", DERIVALDO SAI EM
DIREÇÃO A FOZ DO IGUAÇU E, A SEGUIR, ÔNIBUS SAI DO POSTO DE PRF SEM QUE
NENHUMA AUTUAÇÃO SOFRESSE, COM DESTAQUE À DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO
PRF VILMAR, QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO POSTO.
- O PRF HIRATA (ZOINHO) DIZ AO BATEDOR DERIVALDO QUE NÃO VAI DAR PARA "JOGAR"
AGORA. PORQUE ESTÁ SUJO. MAS O ZOINHO (CHEFE DA EQUIPE) VAI AUTORIZAR A
ARRANCADA DO COMBOIO. O RESTO DA EQUIPE É O PRF DOUGLAS, COSTA CAMPOS E
PEDRO.
- O BATEDOR EMERSON DIZ A DERIVALDO QUE PASSOU NO POSTO DE PRF E FALOU COM O
PRF PEDRO E VAI DAR PARA TRABALHAR.
- O BATEDOR "BOI" DIZ A UMA GUIA NÃO IDENTIFICADA QUE ESTÁ COM OS "MENINOS"
(PRFJ. ENTÃO, PERGUNTA PARA "BOI" COMO ESTA O MOVIMENTO E ESTE DIZ PARA
ACELERAR E SUBIR. "BOI" DIZ QUE ESTÁ COM OS PRFS PEDRALI E PEDRO, QUE SÃO GENTE
BOA, QUE PODE FICAR TRANQUILA. (FL. 213 DA DENÚNCIA).
- EM OUTRO DIÁLOGO: DERIVALDO DIZ QUE (PRF) PEDRO LIGOU PARA ELE E QUE
ESTAVAM PEGANDO EM CASCAVEL, DERIVALDO PEDE PARA CLECY ENTRAR EM CONTATO
COM O PESSOAL DELA PARA VER SE É VERDADE MESMO."
- A CONVERSA TRAVADA ENTRE OS PRF'S JOYCE E BENATTI DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO
DO PRF PEDRO NO ESQUEMA, VEJA-SE: "JOICY AVISA QUE COLOCA A TELEVISÃO COM O
VOLUME ALTO PORQUE SE TIVER ALGUM SISTEMINHA ACOPLADO NÃO CABE.
- BENATTI PERGUNTA SE ESTÀO OS QUATRO E JOICY FALA QUE ESTÃO OS TRÊS. O ALEX
ESTÁ NA AULA E BENATTI FALA QUE ENTÃO ESTÁ ELA, AÍLTON E PEDRO FARIA E OS PAPA
FOX (POLÍCIA FEDERAL). BENATTI PERGUNTA SE ESTÁ TENDO OPERAÇÃO E JOICY DIZ NÃO
SABE, ALEGA QUE PARARAM E DISSERAM QUE ESTÃO AGUARDANDO ALGUMA COISA QUE
TALVEZ PRECISE SER ABORDADO OU TALVEZ NÃO. FALA QUE É O PESSOAL DA TURMA
NOVA DE FOZ. BENATTI DIZ QUE SE É DAQUI BELEZA E PEDE PARA FAZER TUDO
CERTINHO PARA AS "INAUDÍVEL" POR PRECAUÇÃO E JOICY DIZ QUE QUANDO POSSÍVEL
VAI CONTAR O ACONTECIDO E DIZ SE LEMBRA DAQUELES NOSSO AMIGOS QUE TOMAM
CAFEZINHO COM ELES, FECHARAM NA FRENTE DELES. DÁ RISADA E SE DESPEDEM."

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES370 e 384). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.199, 1242, 1909, 1999, 2092). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu
apresentou alegações finais (e.2236, ALEGAÇÕES1), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC36).

No Processo Administrativo nº 00190.020373/2008-72 (e.01,
RELT34-35), a comissão concluiu pela inocência de Pedro Marques de Faria.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000138-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, o réu foi absolvido em relação ao fato ocorrido no dia
30/10/2003, nos termos do artigo 386, V, CPP, e, em relação ao fato do dia
28/07/2003, nos termos do artigo 386, III, CPP (e.899, INF5).

No caso, não se aplica a hipótese de extensão subjetiva dos
efeitos materiais da coisa julgada da sentença absolutória criminal na
instância civil quanto ao fato ocorrido no dia 30/10/2003, pois
fundamentada, nos termos do incido V do artigo 386 do Código de Processo
Penal ("Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte
dispositiva, desde que reconheça: V – não existir prova de ter o réu concorrido
para a infração penal").  

Passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF PEDRO prestou serviço no mês
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de (e.02, ANEXO473, p.61-83):

a) junho de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29) no Posto de Céu Azul, juntamente com
os PRF's CASTORINO, PAMPOLINI, EUGENIA e supervisor HIRATA;
b) julho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu,
juntamente com os PRF's MAGALHÃES, CELSO e VANAT;
c) agosto na Ponte Internacional da Amizade;
d) setembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30) no Posto de Céu Azul, juntamente
com os PRF's CASTORINO, PEDRALLI , GASPARINI  e supervisor ROGÉRIO;
e) outubro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30) no Posto de Céu Azul, juntamente
com os PRF's JOYCE, ALECSSANDRO, AILTON e supervisor BENATTI (p.80);
f) novembro de 2003 na Ponte Internacional da Amizade;
g) dezembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28) no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu, juntamente com os PRF's TRIPODE, SERRANO, ZWIEREWICZ e o supervisor
CASTORINO.

No dia 28/7/2003, o réu estava na equipe do Posto da PRF de Santa
Terezinha de Itaipu, na função de auxiliar, juntamente com os PRF's
MAGALHÃES, CELSO e VANAT.

Segue a transcrição de algumas conversas telefônicas interceptadas
nesse dia:

DERIVALDO X RAIMUNDO (...) 28/7/2003  08:05:05 (...) Raimundo liga   (está  no
mesmo ônibus que acabou de ser pego pela GPE) e pede para Derivaldo intervir,
Derivaldo diz que com eles não adianta, que nem é para falar nada, senão vão perceber
que com os daqui (PRF local) tem conversa. A única solução é chorar bastante. (E. 422 -
ANEXO 3, p. 20)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 15:38:32 (...) Derivaldo perguntou se HNI passou lá
e HNI diz que passou e era o Pedro (PRF), Derivaldo pergunta se vai dar para trabalhar e
HNI diz que sim. (E. 422 - ANEXO 3, p. 55; e.2, ANEXO425, p.24)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 16:46:03  (...)  Derivaldo quer saber como está, HNI
diz que tá tudo tranquilo, Derivaldo pergunta se não tem ninguém de errado lá, HNI diz
que não, Derivaldo fala que qualquer coisa é para HNI ligar para ele. (E. 422 - ANEXO 3, p.
44 e 45)
HNI X DERIVALDO (...) 28/7/2003 17:07:53  (...) HNI alerta para o fato de as três letras
terem passado pelo local que ele está (Texaco). Derivaldo diz que não tem nada haver.(E.
422 - ANEXO 3, p. 45)
DERIVALDO X DÁRIO (...)  28/7/2003 18:35:35 (...) Dário pergunta para Derivaldo se
pode ir, Derivaldo diz que está falando com o Pitt Bull e liga depois. (E. 422 - ANEXO 3,
p. 55)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 18:42:05   (...) Derivaldo fala que passaram 4 ônibus
lá, 3 Dinos e 1 Nilsinho branco, e eles (GPE) não mexeram, estão só nos linha, Derivaldo
diz que tentou ir lá conversar, arrancar alguma informação, mas não conseguiu. HNI
pergunta se não são os caras que recebem dinheiro e Derivaldo  diz   que   não,   que   os 
que  recebem são os do posto. Derivaldo diz que o pessoal daqui (PRF local), os quais ele
passou o número do documento (placa do ônibus de acerto) garantiram que eles (GPE)
não estão pegando ônibus para a receita. (E. 422 - ANEXO 3, p. 20 e 21)
DERIVALDO X MNI (FALA QUE PRF PEGOU) 28/7/2003 20:02:31  (...) MNI diz que
eles (PRF) pegaram ela logo depois de Medianeira. Derivaldo pergunta se é um branquinho
e diz que é só dinheiro, que eles mordem bastante, mas que eles não trazem  (para
fiscalização), que é para dar 100 pila e acabou, bate o pé que não tem mais. (E. 422 -
ANEXO 3, p. 21)
VANAT X DERIVALDO (...) 28/7/2003 20:24:58 (...) HNI diz que está em Medianeira e
diz que é para confirmar o pacote, pede para Derivaldo aguardar 2 minutinhos e  passa o
telefone para Vanat. Derivaldo chama Vanat de patrão e diz que já está na mão dele
(HNI), Vanat pergunta se tem alguma coisa a mais, Derivaldo diz que ele não mas está
subindo um renca que é do Guampa (Boi). Vanat diz que ele estiver dentro beleza,
senão... (em tom de ameaça), Derivaldo fala que é positivo e que adorou o que ele
(Vanat) fez, e que é para ele (Vanat) manter a ordem da casa.  (E. 422 - ANEXO 3,
p. 21 e 22)
VANAT X HNI (PRF?) serviço sujo  (...) 28/7/2003 21:10:23  ( ...) HNI pergunta o que
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Vanat está fazendo. Vanat está em Medianeira e diz que está trabalhando, afirmando que
alguém tem que fazer o serviço sujo. HNI, sorrindo, diz que Vanat está certo e diz que em
breve passará onde Vanat está. HNI pergunta se tá o pessoal "nosso", Vanat diz que sim.
(E. 422 - ANEXO 3, p. 53)
PRF VANAT X MIGUEL (...)  28/7/2003 21:39:23 (...)  PRF Pedro pergunta porque PRF
Vanat não sai de Medianeira e PRF Pedro manda retornar ao posto. (E. 422 - ANEXO 3, p.
53)
DENUZI X VANAT (...) 28/7/2003 22:10:14   (...) Vanat fala de infração de trânsito
cometida por representante do Coca e Kaiser em Medianeira que não foi autuado
tendo em vista oferta de caixas de cerveja e refrigerante, Vanat passa telefone e
endereço do Jeferson 9109 8507, Rua Paraguai 935, fundos do Monza Acessórios, para
Denuzzi passar lá amanhã e pegar as caixas . (E. 422 - ANEXO 3, p. 54)

No dia 28/7/2003, o PRF PEDRO foi citado em duas ocasiões.

Às 15h38min, um homem não identificado informou que quem
estava no Posto era o PRF PEDRO. Então, Derivaldo perguntou se daria para
trabalhar (liberar os ônibus de compristas) e a pessoa disse que sim. A origem
da ligação partiu do telefone 4591084721, que depois constatou-se que
pertencia ao batedor Emerson da Silva Carvalho (que também fazia uso dos
números 4599774429, 459963-1741 e 459977-6489 - e.2, INIC2, p.110).

Ainda, nota-se envolvimento no esquema dos PRF'S VANAT, DENUZZI
e PIT BULL (Vilmar). VANAT estava escalado no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu, juntamente com o réu, Denuzzi no Posto de Céu Azul e o PRF
Zwierewciz (Pit Bull) à Disposição da Delegacia (e.2, ANEXO473, p.70).

Embora VANAT estivesse no Posto da PRF de STI, ele se deslocou até
Medianeira, nas proximidades do Posto de Céu Azul, para abordar um veículo
para cobrança de propina, conforme bem destacado por Derivaldo nas
conversas gravadas às 18h42min e 20h02min. 

Às 20h24min, VANAT ligou para Derivaldo para confirmar a entrega
de um "pacote", que, pela conversa, ficou subentendido que se tratava do
pagamento do "acerto", tanto que perguntou se Derivaldo tinha mais (ônibus) e
este disse que não, mas que "Boi" (Antônio Carlos) tinha uma "renca". Nessa
conversa, Derivaldo elogiou a conduta do PRF VANAT com relação as
abordagens e retenção dos ônibus - que não estavam acertados - até o
pagamento de propina e mencionou que VANAT tinha que manter a ordem da
casa. Tal elogio se deve ao fato de Derivaldo se beneficiar com essa conduta
ilícita e rígida de VANAT, pois, dessa forma, mais guias iriam procurá-lo para
negociação de passagem pela rodovia.

Destaco, ainda, uma conversa gravada às 18h42min do dia 28/7, em
que Derivaldo diz ao outro interlocutor que os PRF's que recebiam dinheiro
eram os dos postos para os quais ele passava o número do documento (placa
dos ônibus - E. 422, ANEXO 3, p. 20 e 21).

Em outra conversa com homem não identificado (21h10min),
VANAT mencionou que estava trabalhando em Medianeira e afirmou que
alguém tinha "que fazer o serviço sujo"  (e. 422, ANEXO 3, p. 53).

O PRF PEDRO falou com o PRF VANAT às 21h39min e perguntou
porque ele ainda estava em Medianeira e, então, pediu para ele retornar para o
posto (E. 422 - ANEXO 3, p. 53).

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT3, Página 10



Na conversa de DENUZZI e VANAT às 22h10min, nota-se que,
embora sem nexo em um primeiro momento, a conversa dizia respeito a um
veículo fiscalizado que foi liberado após o oferecimento de caixas de
refrigerante e cerveja ao PRF VANAT. E o envolvimento de DENUZZI ficou
demonstrado, pois VANAT pediu para ele ir buscá-las (telefone e endereço do
Jeferson 9109 8507, Rua Paraguai 935, fundos do Monza Acessórios).

Não resta dúvida quanto ao envolvimento do PRF VANAT, que estava
de serviço com o réu.

Assim, sendo a equipe dos postos da PRF composta normalmente por
quatro integrantes, entendo que três PRF's poderiam ter contido a atitude de
um. Desse modo, entendo que toda a equipe participou ativa ou passivamente
na prática do ilícito, tanto que não houve denúncia por qualquer dos PRF's, uma
vez que a operação foi desencadeada por denúncia de guias de turismo e
passageiros. Lembro que o referido esquema criminoso envolvendo PRF's já
estava em pleno funcionamento desde o ano de 2002, havendo índícios de que
já vinha anos antes (Boi x HNI, 10/9/2003, 11h44min - e.489, RELT29, p.71-75).

Portanto, nesse dia, entendo que restou demonstrada a participação
do réu no esquema criminoso em questão, pois, ainda que não tenha
participado ativamente (beneficiando-se com vantagem econômica ilícita),
deixou de proceder a comunicação das irregularidades de seu turno à
autoridade superior.

No dia 22/8/2003, às 21h08min, foi gravada a conversa a seguir
entre Derivaldo e Clecy:

DERIVALDO X CLECY (...) 22/8/2003  21:08:53 (...) Derivaldo diz que Pedro ligou para
ele e que estavam pegando em Cascavel, Derivaldo pede para Clecy entrar em contato
com o pessoal dela para ver se é verdade mesmo.(E. 422 - ANEXO 3, p. 199)

Ocorre que, no mês de agosto, o PRF PEDRO trabalhou na Ponte
Internacional da Amizade, tendo trabalhado no dia 21 e, portanto, com término
do turno às 08h00min do dia 22/8. Assim, pelo teor da conversa gravada às
21h08min do dia 22, não é possível afirmar que a pessoa citada referia-
se ao PRF PEDRO.

O réu trabalhou no Posto de Céu Azul nos dias 2, 6, 10 e
14/9/2003, juntamente com os PRF's CASTORINO, PEDRALLI, GASPARINI  e
supervisor ROGÉRIO. Nesse mesmo período, no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu estavam os PRF's MAGALHÃES, MIQUELÃO, KNIPHOFF, FREITAS E SILAS.

No dia 02/9/2003, foram apreendidos cinco ônibus por policiais de
fora em uma operação surpresa, sendo que um deles (do Márcio de Goiania que
estava sob os cuidados de Derivaldo) tinha acertado no "mosquiteiro" (Posto de
STI), conforme se extrai de conversas interceptadas de Derivaldo (e.422,
AP_INQ_POL5, p.73 e 75 - Derivaldo x Nilda; Derivaldo x Vânio; e Derivaldo x
Rodrigo).

Essa operação deixou os guias e batedores preocupados e Derivaldo
comentou em outra conversa que só iria acertar "carro se eles" (PRF)
garantirem", tendo em vista que o veículo de Márcio estava acertado e foi
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apreendido (e.422, AP_INQ_POL5, p.76).

No dia 06/09/2003, às 12h03min (e.422, AP_INQ_POL5, p.93),
Derivaldo ligou para "Paleta" para saber como estava a rodovia e foi
informado que "estava 100%". Então, Derivaldo perguntou quem estava na
casa (Posto de STI) e Paleta respondeu que o chefe era o "Rogerinho"
(supervisor das equipes).

Com o aumento das operações, os guias e compristas ficaram com
receio de seguir viagem sem uma "proteção", o que desencadeou um aumento
na procura pelos serviços dos batedores/intermediadores. Com isso, os PRF's
viram a oportunidade de aumentar o valor cobrado por ônibus, o que
acarretou inicialmente uma discordia entre compristas/guias/batedores e PRF's.

Muitos não quiseram negociar com os PRF's e tentaram sair de Foz
do Iguaçu por conta própria, outros saíram apenas com as informações
privilegiadas repassados pelos batedores. Com isso, os comboios de ônibus -
acertados ou não - ficaram mais fortes.

No entanto, alguns PRF's começaram a realizar um controle mais
rigoroso dos ônibus para aumentar a propina que receberiam por dia, pois quem
não constava na lista de "acerto prévio/antecipado" era obrigado a pagar um
valor superior ao normalmente praticado para fins de liberação, caso
fosse fiscalizado. Em um desses controles mais rigoroso, PRF's perceberam que
havia ônibus não acertado infiltrado entre os "acertados" e exigiram que o
batedor Derivaldo promovesse o pagamento do "acerto" em relação aos ônibus
"infiltrados" (10/9/2003 - 19:43:39), o que deixou Derivaldo indignado. Seguem
algumas conversas do dia 10/9/2003.

DERIVALDO X BOI (...) 10/9/2003 13:18:57 (...) Derivaldo avisa que o homem virou o bicho
(PRF) e não quer conversa e falou que isto estragou o trampo deles porque o fulano já veio
aqui e pagou 150,00, Derivaldo falou olha meu amigo não tem, eu tenho 7 ou 8 e fulano
tem mais x e se não quiser vem no tumulto e tem que para o trem, pode até tirar mais,
mas só vai ficar de mal com todo mundo você quer quer não quer tô indo embora, daí
começou aquele bate boca e disseram (PRF) que fulano é mais quebrado e mais fraquinho,
mas vem aqui e conversa na boa, tá mais melhor trabalhar com ee do que com voês, olha
só que nojo né cara, mas daí chegou o apaixonado (PRF) e disse que pode mandar que
ele segura a bronca, Derivaldo perguntou se ele segurava a pica e ele disse que sim e
como ele é chefe dos outros (Chefe dos PRF) todos concordaram e eu (DErivaldo) avisei
que era eu e o Guampa (e.422, AP_INQ_POL5, p.65)
BOI X HNI (...) 10/9/2003 15:26:50 (...) HNI diz que está saindo, Boi fala para ele vir com o
telefone ligado e para dar uma entradinha no paradão e diz que está indo na casinha
(posto PRF) e se Boi pergunta se não quer que ele deixe conversado lá, HNI diz que acha
melhor, Boi pede o número da placa e HNI diz que é 9820. (e.422, AP_INQ_POL5, p.66)
DERIVALDO X HNI (...) 10/9/2003 15:56:15 (...) Derivaldo libera um ônibus e diz que
qualquer coisa é para dizer que é dele (Derivaldo), para dizer que está na lista de fulano
de tal (lista de Derivaldo). (e.422, AP_INQ_POL5, p.65-66)
DERIVALDO X BOI (...) 10/9/2003 19:43:39 (...) Derivaldo avisa que foi lá (Posto PRF) e os
caras (PRF) vieram com um papo querendo que eu acertasse mais dois cargueiros
(ônibus). Boi pergunta se 6226 é do Derivaldo e este diz que não e eles (PRF) tem que
marcar este número e derribar para ver quem é o dono, ele veio em cima de mim e eu
disse não eu dei um pro Freitas (PRF) que é 2285, lembra que aquela hora nós estavamos
juntos e paramos lá do outro lado, Boi diz que lembra, então Derivaldo diz e depois os
outros 13, e Boi diz que deu só uma vez os carros lá e agora dei mais dois e perguntaram
se o Edson é meu, eu disse que não porque ele me dá 30 ou 40 mas daí não é meu não é?
(...) (e.422, AP_INQ_POL5, p.64)

Não resta dúvida quanto ao envolvimento dos policiais rodoviários
federais do Posto de Santa Terezinha de Itaipu. Ocorre que o réu estava no
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Posto em Céu Azul no mês de setembro.

O curta metragem realizado pela Receita Federal, chamado
"Comboio Nacional", apresenta a filmagem de um grande comboio de ônibus
que se formou no período da tarde do dia 13/9/20031, que evidentemente
chamava a atenção da população e das autoridades públicas.

No dia 14/9/2003, o réu prestou serviço no Posto de Céu Azul.
Seguem algumas transcrições de conversas interceptadas nesse dia:

DERIVALDO X NINA (NAMORADA)  (...) 14/9/2003 15:21:04  (...) Nina avisa que é uma
camionete azul e tem um da receita e um da PF (Polícia Federal) dentro e Derivaldo diz
que então é, e pergunta se a placa é Brasil. Nina diz que não, que é placa de São Paulo,
Derivaldo acha que não é e diz que vai ligar nos guardas (PRF) ali e depois liga de volta.
(E. 2 - ANEXO427, p.22)
DERIVALDO X CARECA  (...) 14/9/2003 15:38:10  (...) Careca avisa que não tem nada
haver, tudo legal, 100%, deixei a outra paradinha lá posto PRF) agora e está tranquilo, se
tem esta camionete aí faz parte. Derivaldo pergunta quem que é os botinas lá (PRFs) e
Careca diz que não sabe os nomes, mas é tudo gente nossa, gente boa, Derivaldo diz que
está beleza então.(E. 2 - ANEXO427, p.22)
DERIVALDO X CARECA (...) 14/9/2003 15:41:22  (...) Careca avisa que um que faz
parte da equipe e aí você vai saber quem é o "si", "lá" e a última letra é "s"(PRF SILAS).
(E. 2 - ANEXO427, p.22)
MNI X BOI (PEDRALI E PEDRO) (...) 15/9/2003 01:45:07  (...) MNI pergunta onde está
HNI e este responde que está com os "meninos" (PRF). MNI pergunta para BOI como está o
movimento e este diz para acelerar e subir. BOI diz que estão PEDRALI e PEDRO, são
gente boa, pode ficar tranquila. (E. 2 - ANEXO 426, p. 20)

Com base nas referidas conversas, verifica-se que Derivaldo e Milton
Lopes Vaz ("Careca") estavam cuidando do Posto de Santa Terezinha de Itaipu e
Antônio Carlos ("BOI") do Posto de Céu Azul. Houve referência à presença do
PRF SILAS no Posto de STI e aos PRF's PEDRALLI e PEDRO no Posto de Céu Azul,
bem como foi mencionado que as duas equipes eram "gente boa" (e.
2, ANEXO427, p.22). Inclusive, na madrugada do dia 15/9/2003, "BOI" disse a
uma mulher não identificada que estava com o PRF PEDRO e PRF PEDRALLI
e, ao ser questionado a respeito da situação da rodovia, pediu para ela acelerar
e subir (e. 2, ANEXO 426, p. 20).

Conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento de PRF em
Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de Foz
do Iguaçu no período de 14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-73).

Derivaldo e Antônio Carlos ("Boi") já eram "carinhas carimbadas" no
ramo de contrabando e descaminho e, mesmo assim, eram vistos com
frequência nas dependências dos postos da PRF, conversando com PRF's em
serviço. Não só eram vistos em filmagens como eles próprios mencionavam em
conversas telefônicas que ou estavam nos postos ou estavam indo para
conversar com os PRF's. 

No dia 20/10/2003, em uma das conversas de Derivaldo houve
referência ao nome de PEDRO e HIRATA, mas estes dois não constavam na
escala oficial.

O PRF PEDRO constava na escala dos dias 18 e 22 no Posto de Céu
Azul, juntamente com os PRF's JOYCE, ALECSSANDRO, AILTON e supervisor
BENATTI (e.02, ANEXO473, p.80), sendo que, no dia 20/10/2003, estavam no
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Posto de Santa Terezinha de Itaipu os PRF's MAGALHÃES, TOZZI, DOUGLAS,
COSTA CAMPOS e ROBSON.

DERIVALDO X HNI (...) 20/10/2003 15:07:32 (...) DERIVALDO fala que sujou agora, mas
vai dar para jogar, pois o Zoinho (Hirata) vai autorizar a arrancada, o restante da equipe e
Douglas, Costa Campos e Pedro. Derivaldo conversou com o Hirata e este não vai nem
levantar a mão, tudo sob as ordens de Derivaldo. (E. 2 - ANEXO 425, p. 24)
DERIVALDO X TONINHO (...) 20/10/2003 23:43:54 (...) Derivaldo diz que conversou com o
Douglas (PRF) agora ali e (...) ele sugeriu para nós puxar um por um até o Paradão (...)
Derivaldo diz que tem uns quinze carros e (...)  Toninho (...) quer acertar, mas Derivaldo
diz que já deu as placas lá (Posto PRF), diz que o Douglas não tem erro não e sugere ele ir
na frente e deixar a placa lá para passar batido. Toninho resolve ir até o lá (Posto PRF) e
Derivaldo avisa que é o Douglas, o Costa Campos e o Robson , tudo gente boa para
caramba, (...) (e.422, ANEXO8, p.84)

É possível que tenha havido troca de serviço, mas não restou
demonstrado. O réu asseverou em seu interrogatório criminal que realmente
não trabalhou no dia 20. Em outras conversas interceptadas nesse dia, nota-se
que houve bastante menção ao nome dos PRF's DOUGLAS e COSTA CAMPOS e
uma em relação ao PRF ROBSON, os quais estavam, de fato, na escala oficial do
dia (e.2, ANEXO 427, p. 24-26, 40, 63). Por esse motivo, não vislumbro
possibilidade de responsabilização do réu quanto a esse fato
(20/10/2003).

No dia 18/10/2003, no Posto de Santa Terezinha de Itaipu estavam
os PRF's BELLON (motorista), juntamente com o PRF DENUZZI (encarregado de
equipe), PRF VANAT (auxiliar) e PRF DOLINSKI (auxiliar). O réu estava na
equipe de Céu Azul.

No fim da tarde iniciou uma operação surpresa com policiais de fora
para apreensão de ônibus de compristas, mas os PRF's que estavam de serviço
ficaram sabendo e alguns repassaram a informação aos
batedores/intermediadores (e.422, ANEXO7, p.50-51), que decidiram aguardar o
término da operação para liberar a saída. No início da madrugada do dia
19/10/2003, por volta da 01h20min (VANAT X MARLI), foi liberada a saída dos
ônibus que haviam realizado "acerto" com os PRF's, conforme dados a seguir:

VANAT X MARLI (...) 19/10/2003 01:20:49   (...)                                                               
Conversa em código: na madrugada do dia 18 para 19 não estava chovendo. Referem-se
a Operação de Fiscalização desenvolvida com PRFs de outras regiões.
(...)                                MARLI Oi Vanat. Tudo
jóia?                                                                                         VANAT: Limpou o tempo aqui
Marli, tudo tranquilo.                                                    MARLI:Ta limpo o tempo?   
                                                                                          VANAT: isso. Parou
de...                                                                                              MARLI. Parou de
chover                                                                                             VANAT. Isso. Se
quiser vir pra toma um café com nóis ai.
MARLI. Então tá. Eu vou passa ai para tomar um café.
VANAT: Tá jóia. Ate mais. (...) (e.422, ANEXO8, p.06).
PRF BELLON X GILSON (...) 19/10/2003 05:08:47 (...) Gilson pergunta se beleza
e Bellon responde que está tranqüilo. Gilson diz que então está subindo. Bellon pergunta
se já está na estrada. Gilson diz que está no Hotel e que irá passar em outro Hotel para
pegar os coreanos e ira embora. Despedem-se.  (e.422, ANEXO7, p. 53).

O PRF BENATTI, que estava na função de supervisor das equipes no
dia, teve ciência da ilicitude que estava sendo praticada e dela participou
(e.422, ANEXO7, p. 66).

No dia 22/10/2003, às 20h54min, um homem não identificado avisou
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o batedor EMERSON a respeito de uma operação que seria realizada em
Cascavel e disse que a informação tinha sido repassada pela PRF JOYCE,
encarregada do Posto de Céu Azul (e.422, ANEXO7, p.54; e.02, ANEXO473,
p.80), demonstrando a participação desta no esquema.

No dia 30/10/2003, o réu prestou serviço no Posto de Céu Azul,
juntamente com os PRF's JOYCE, ALECSSANDRO, AILTON e supervisor BENATTI
(e.2, ANEXO473, p.80).

Nesse dia, o PRF DENUZZI (encarregado de equipe do Posto da PRF
em Santa Terezinha de Itaipu), em conversa com TONINHO  (18h41min - e.02,
ANEXO427, p.54), mencionou o PRF AILTON como contato em Céu Azul
para informações sobre a situação da rodovia (se havia ou não operação).

Na sequência, TONINHO conversou com Derivaldo, que sugeriu a
realização de "acerto" com o pessoal do Posto de Céu Azul (30/10/2003
18h43min = "DERIVALDO aconselha a parar em Céu Azul, em um posto de
gasolina, pegar um táxi, ir lá e acertar todos os ônibus lá e ir embora" - e.02,
ANEXO427, p.31, 55), pois TONINHO estava preocupado com a realização de
uma operação supresa. 

Às 20h39min, o PRF VANAT, que estava no Posto de Santa Terezinha
de Itaipu, contatou a PRF JOYCE, encarregada de equipe do Posto de Céu Azul,
para obter informações sobre os Policiais Federais que estavam no Posto de Céu
Azul e pediu para avisá-lo assim que eles saíssem (Evento 422 - ANEXO8, p.7)).
Às 20h45min, o PRF BENATTI também contatou a PRF JOYCE que confirmou a
presença dos policiais federais e do PRF PEDRO no posto (e.02,
ANEXO424, p.36):

BENATTI X JOICY                                                                                                                   
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/10/2003 20:45:13  30/10/2003 20:46:42 00:01 29                                                           
    Joicy avisa que coloca a televisão com o volume alto porque se tiver algum sisteminha
acoplado não cabe Benatti pergunta se estão os quatro e Joicy fala que estão os três,
o Alex está na aula e Benatti fala que então está ela. Aílton e Pedro Faria e os Papa Fox (
Policia Federal) Benatti pergunta se está tendo operação e Joicy diz não sabe, alega que
pararam e disseram que estão aguardando alguma coisa que talvez precise ser abordado
ou talvez não. Fala que é o pessoal da turma nova de Foz. Benatti diz que se é daqui
beleza e pede para fazer tudo certinho para as "inaudível" por precaução e Joicy diz que
quando possível vai contar o acontecido e diz se lembra daqueles nosso amigos que
tomam cafezinho com eles, fecharam na frente deles. (e.02, ANEXO424, p.36)

Às 20h39min, Derivaldo, em conversa com "Boi", disse que irIa no
Posto de Céu Azul (30/10/2003 - e.02, ANEXO427, p.31). Às 21h24min,
Derivaldo ligou para Emerson para dizer que ia no Posto de Céu azul e
combinaram de ir juntos:

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 21:24:22 (...) Derivaldo avisa que vai alé Céu Azul
e convida Emerson para ir junto. Emerson pergunta quem é o chefe aqui e Derivaldo diz
que é o Denis (e.02, ANEXO478, p.103).

Nesse dia, a Polícia Federal realizou uma filmagem do Posto de Céu
Azu e, de acordo com o relatório (e.02, ANEXO478, p.102-104):

(...) vê-se que, no mesmo dia (30.10.2003), por volta das 22:50 horas, no Posto de PRF
de Céu Azul, notou-se a chegada de Emerson e Derivaldo, com a recepção na porta
por parte do PRF AÍLTON  (CARIOCA) e outro ainda não identificado, demonstrando
perfeita intimidade entre eles. Assim, os dois batedores adentraram no local privativo dos
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funcionários públicos federais (PRF). Às 22:55 horas, nota-se a passagem do ônibus
Transpuma, de Santa Isabel do Pará (o mesmo visto na noite anterior no Posto de PRF de
Santa Terezinha e que se socorreu de Derivaldo para ser liberado).

Ou seja, às 22h50min, a Polícia Federal já havia saída do Posto de
Céu Azul, tanto que, na filmagem, foi constatada a chegada de Emerson e
Derivaldo no referido posto, confirmando a informação contida na
conversa interceptada às 21h24min entre os dois batedores (e.02, ANEXO478,
p.103).

Conforme relatório policial (Relatório e Auto de Reconhecimento -
e.02, ANEXO478, p.90-112; ANEXO479, p.0-40, 36-37; e.1065, VIDEO4, início da
filmagem), os batedores Derivaldo e Emerson chegaram no posto da Polícia
Rodoviária Federal de Céu Azul, passaram pelo PRF AÍLTON, e entraram na
unidade policial na companhia de PEDRO MARQUES FARIA , sendo que a
PRF JOYCE, encarregada, já se encontrava no interior (Conversa do PRF BENATTI
x JOYCE - 30/10/2003, 20h45min). Os PRF's AILTON e PEDRO foram
reconhecidos na filmagem pelo Inspetor da PRF VIDAL.

De acordo com os interrogatórios de Emerson e Derivaldo, estes
entraram no posto policial apenas para irem ao banheiro, o que não merece
crédito, pois restou demonstrado que eles estavam preocupados com a
presença da PF na rodovia e precisavam certificar que não haveria operação
para posterior liberação dos ônibus de seus clientes, bem como para realização
de "acerto", conforme se extrai de duas conversas de Derivaldo (30/10/2003,
18h43min - e.2, ANEXO427, p.31; 20h39min - e.2, ANEXO426, p.30).

Ocorre que na sentença criminal o réu foi absolvido quanto ao fato
ocorrido no dia 30/10/2003, sob o fundamento de que o fato narrado na
denúncia não constitui crime (art.386, V, CPP - e.899, INF5, p.45-46), uma vez
que o Ministério Público Federal não logrou êxito em comprovar as
circunstâncias do suposto crime de corrupção. Portanto, aplica-se a hipótese de
extensão objetiva dos efeitos materiais da coisa julgada da sentença absolutória
criminal na instância civil quanto ao fato ocorrido no dia 30/10/2003, no que diz
respeito ao crime de corrupção (art.317, CP - Solicitar ou receber, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem).

De qualquer modo, entendo oportuno destacar que os batedores
Antônio Carlos e Derivaldo conheciam o PRF PEDRO tanto que citaram o nome
dele em conversa com terceiros. O mesmo se pode dizer do réu em relação a
Derivaldo, quando do recebimento deste, juntamente com Emerson, no Posto
de Céu Azul (30/10/2003, às 22h50min).

O réu também prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu
na escala dos dias 04 e 08/12/2003, juntamente com os PRF's
TRIPODE, SERRANO  e ZWIEREWICZ.

Em relação ao dia 04, destaco as seguintes conversas que confirmam
o envolvimento da equipe do Posto de STI na facilitação de passagem de ônibus
com mercadorias contrabandeadas/descaminhadas pela BR 277:
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DERIVALDO X CAVALHEIRO (...) 4/12/2003 23:06:44  (...)
Derivaldo: Oi, fala. Pode falar patrão.
Cavalheiro: E aí como está as coisas?
Derivaldo: Tá sossegado pra ti e pra mim tá embaçado.
Cavalheiro: É...
Derivaldo: É, tem uns colegas teu que tá ali na casa ali. (...)
Cavalheiro: Você...você vai ficar meio ligado aí?
Derivaldo: Vou, vou com certeza. Vou ficar na fita aí.
Cavalheiro: Vou dar uma passada aí.                                                                                       
  Derivaldo: Então beleza então. Cê vai ver tá o "Cachorrão", tá o "Serra", o pessoal nosso.
Cavalheiro: Beleza, beleza. (...) (ev. 2 - ANEXO425, fl. 92-93).
DERIVALDO X MANOEL (...) 5/12/2003 03:36:20  (...)
Derivaldo diz que o PIT BULL e o TRIPODE aumentaram o preço e que Derivaldo vai abrir
mão da parte dele. (e.422, ANEXO10, p.206)
DERIVALDO X PIT BULL  (...) 5/12/2003 06:18:16  (...)
Pit Bull: como é o nome do rapaz do opala que tem um monza também                            
Derivaldo : o Silvio?
Pit Bull: é ele vem ou não
Derivaldo: ele deve vim ué, ele deixou algum papel ai
PitBull: sim, ele deixou a carteira de motorista e o ?
Derivaldo: ah, eles foram lá na cobra
Pit Bull: ah então tá
Derivaldo: mas devem voltar, inclusive eu vou dar um toque para ele logo e vou falar para
passar antes das oito
Pit Buli - então ta (e.422, ANEXO10, p.203)
GERALDO X SÍLVIO (...) 5/12/2003 09:36:14  (...)
Geraldo pergunta como foi o dia e Sílvio conta que de dia foi beleza mas de noite ele
tinha dois mas não conseguia acerto com os homens e aí liberou de madrugada ,
que ele foi lá, conversou com o homem lá e "deu prá bola". Geraldo pergunta se aqui
embaixo não queriam pegar a parada. Sílvio diz que queriam mas estavam mordendo
muito, que estavam pedindo "três pernas" (R$ 300,00) , duas pernas e meia, três
pernas... todo mundo. Diz que aí os "piás" resolveram de não pagar também, que
combinaram todo mundo para ir lá pegar ele de jeito. Geraldo pergunta se era o PIT
e Sílvio diz que eram os dois, o TRIPA e o PIT.  Diz que o Derivaldo e o Boi combinaram
de ir todo mundo lá em cima e que ele (Sílvio) foi na frente e explicou para eles que
estavam vindo os cargueirinhos dele, gaúchos, que eram cargueirinhos pequenos e aí ele
aceitou. Geraldo pergunta se foram "duas pernas" e Sílvioconfirma que sim. Geraldo
pergunta se lá em cima estava normal e Sílvio diz que "normal". Geraldo pergunta se os
"meninos" pegaram alguma coisa ontem, os "azuis" (Receita Federal). Silvio diz que não
viu, que eles trabalharam naqueles que pegaram naquela noite. Geraldo comenta que tem
um (ônibus) mas é para a noite, que hoje está na estrada também. Sílvio diz que passou
ontem à noite lá e o menino (olheiro) estava lá, diz que deixou uma "carijó" para ele
certinho, para ele ir passando. Geraldo diz para ir ensinando ele certinho, para ficar meio
"mocozado". Geraldo diz que o BOI e o DERIVALDO vieram "tirar umas" com ele por causa
do menino (olheiro). Diz que falou que coloca o piá lá e vai ficar lá... que
ele...o Carequinha vão trabalhar para eles. Diz que o BOI falou que não iria pagar
advogado para ninguém e que ele respondeu que não precisava porque ele tinha dinheiro
para tirar o peão dele. Que o Boi não era dono de espaço. Sílvio comenta que o piá faz
bem para o polaco lá porque ficam os dois lá batendo papo, que é bom que ficam os dois
juntos, que quem vai pagar o piá são eles mesmos... (ev. 2 - ANEXO427, fl. 79; e.422,
ANEXO10, p.204).

Conforme se extrai das conversas, houve referência aos seguintes
PRF's que estavam de serviço com o réu,  TRIPODE, SERRANO  e ZWIEREWICZ.

Não foi localizado envolvimento direto do PRF PEDRO na negociação
ou recebimento de propina. Todavia, não se pode alegar que ele desconhecia as
ilicitudes que vinham sendo praticadas durante o seu turno de serviço, até
porque restou demonstrado que os outros três PRF's, colegas de equipe do réu,
tinham forte participação/envolvimento no esquema criminoso em questão. 

Desse modo, o que justificaria a ausência de denúncia do esquema
pelos próprios PRF's seria a coação por superior hierárquico ou de outros
colegas de mesmo nível hierárquico ou o fato de o réu se beneficiar com a
vantagem ilícita recebida.
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Portanto, sabendo que a equipe era composta por PRF's corruptos,
deveria o réu ter solicitado troca de escala caso não quisesse participar do
referido esquema ou ter denunciado à autoridade superior, mas nenhum das
duas atitudes restou demonstrada nos autos.

O réu também estava na escala do dia 08/12, sendo que no término
desta foi deflagrada a Operação Trânsito Livre (09/12/2003).

A filmagem do dia da deflagração da Operação Trânsito Livre foi 
anexada no evento 1065 (VÍDEO8-VÍDEO12).

Conforme declarado pela testemunha de acusação DANIEL SEGÓVIA
(e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA2 - pertencente ao Comando de Operações
Táticas da Delegacia da Polícia Federal em Brasília), que participou do
cumprimento do(s) mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, foram encontrados valores em
espécie (dinheiro) e papéis no lixo com anotações de numeração de placas de
veículos (muito mencionadas em diálogos interceptados de
"batedores"/intermediadores/guias):

(...) J: Hã-hã. O senhor apresentou, apresentou um memorando que consta as
folhas 603, 604 do IPL onde o senhor relata uma circunstância envolvendo um
dinheiro que foi encontrado no Posto. Eu gostaria que o senhor explicasse o que
ó que ocorreu. Um dinheiro que estaria numa gaveta. O senhor recorda disso? R:
Sim, recordo. (...) Ao entrar no Posto de Santa Terezinha tem a sala de entrada, ali,
principal que é um balcão que fica virado para a rodovia, o... quem estava ali na frente
acordado, (...) foi acordar os outros policiais. Quando a gente estava entrando lá para
dentro do Posto que ai tem a sala do alojamento que é no fundo do Posto da Polícia
Rodoviária (...) eu vi que o Policial Rodoviário Federal que estava ao meu lado e foi acordar
os outros, ele saiu, assim, deixou a frente, como a gente estava com o mandado de prisão
e não sabe o que é que pode acontecer, lógico que o meu extinto policial foi segui-lo para
ver o que é que ele ia fazer. Quando eu vi, ele estava abrindo a gaveta e pegou uma coisa
de dentro da gaveta e colocou no bolso do paletó (...) eu já sabia que ele tinha alguma
coisa no bolso do paletó, aí acordamos os outros policiais, colocamos todos ali na frente, aí
eu peguei os mandados de prisão e li, falei qual era o objetivo da missão. (...) e ao
identificar cada um dos três, dei voz de prisão aos três, e cada um no momento que foi
dado voz de prisão foi revistado. E em questão esse Policial Rodoviário Federal como eu já
sabia que ele tinha colocado alguma coisa no bolso eu não sabia o que era até então, pedi
que ele tirasse o casaco, quando ele tirou o casaco eu falei da circunstância do fato para
as outras pessoas que estavam presentes, abrimos o casaco e vimos que havia dinheiro
no bolso dele e estava enrolado numa liga e depois eu fui contar esse dinheiro, depois, ao
final. J: O senhor recorda o valor aproximado, não precisa ser o valor exato?  R:
Era uns dois mil reais, um pouco mais. (...) J: Tá. Só para confirmar, foi apreendido
dentro de um veículo Astra (...) um valor que consta aqui no auto na folha 298
do apenso, de 2.960. O senhor disse que não perquiriu, mas só para confirmar,
o senhor ouviu ele dizendo, falando a respeito da origem desse dinheiro? R: Na
hora que a gente, acho que estava já voltando dentro do... da Van que a gente estava
levando os presos já lá pra Policia Federal, ouvi conversa entre eles parece que ele falou
que teria sido da venda de um veículo, alguma coisa parecida. J: O senhor ouviu essa
menção? R: Dentro do veículo quando já estávamos voltando já para a Polícia Federal.
(...) J: Está certo. Foi encontrado no Posto algum, anotações com números de
quatro algarismos que poderia ser número de placas? R: Sim, foram encontrados, a
gente procurou até da lixeira, a gente procurou em todas a gavetas, tudo que era
identificado como sendo a possível placa de qualquer veiculo, ou qualquer coisa relativa a
empresa de ônibus, cartões, tudo que a gente conseguiu obter que era mais ou menos
relativo a isso a gente apreendeu. (...) R: É pela disposição dos números e normalmente
eram quatro números, alguns não tinham três letras, mas como eram normalmente
números e como a gente estava em busca de provas que fossem levar à placas de veículo,
qualquer quatro números era importante pra investigação, ou três letras e quatro números
se tivesse anotado num papel ou qualquer cartão que tivesse de empresa de ônibus, de
empresa de turismo, qualquer cartão que evidenciasse esse tipo de ligação, foi pedido a
nós que nós arrecadássemos e procurássemos inclusive dentro da lixeira onde a gente
acabou encontrando alguma coisa (...) J: Não tinha como, como, dava para
identificar que eram quatro números, que não eram, de repente quatro, mais
quatro do lado que pudessem ser oito, que pudessem não ser número de placa?
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R: Não, não. Na realidade, lógico que se fosse uma seqüência numérica eu acho que eu
nem apreenderia tal papel, porque a gente buscava na realidade um número que fosse
identificado como se fosse uma placa de veículo. Então naqueles papéis, naquela, até
naqueles papéis que foram achados no lixo eram quatro número, poderia ser uma placa
de um veículo, tanto que a gente não tinha placas de veículos a procurar, nós não
tínhamos nada que fosse muito concreto a busca. A gente buscava um número que se
fosse em papéis anotados, que fosse parecido com a placa de um veículo, e foram esses
os papéis que a gente achava, eu pelo menos acreditei que poderiam ser placas de
veículos. (...) J: (...) Eram quatro números ou quatro algarismos?  R: Eram quatro
algarismos (...) (grifei)

Como visto, foram apreendidos valores em espécie (dinheiro) em
poder de alguns policiais rodoviários federais na ocasião do cumprimento dos
mandados de prisão/busca e apreensão (e.02, ANEXO456, p.23-24), sendo que,
na posse do réu, foram encontrados R$ 1.140,06 (um mil cento e quarenta
reais e seis centavos) cuja origem não restou comprovada nestes autos.

Não resta dúvida quanto ao envolvimento da equipe do Posto de STI
na escala do dia 08/12, pois, conforme acima mencionado, foram localizados
pápeis rasgados no lixo do posto com anotação de numeração de placas de
veículos (4 algarismos), bem como foi localizado dinheiro nas dependências do
posto.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF PEDRO, no exercício de cargo público,
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cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 10 (dez) vezes a remuneração
auferida pelo réu à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se apenas os valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função, combatendo
com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de trabalho, não
compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  PEDRO
MARQUES DE FARIA pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a remuneração
auferida pelo réu à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se apenas os valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.23 RICARDO PASQUALINI (PRF PASQUALINI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Ricardo Pasqualini encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).
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O Ministério Público Federal imputou ao réu Ricardo Pasqualini  a
prática dos seguintes fatos:

PRF PASQUALINI (sem apelido e telefone 45-9975-3981)
- NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR "PALETA" ARRECADOU O DINHEIRO DO ACERTO DOS
ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3703 DA GRÉCIA TUR (APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL,
CONFORME FL. 3035-3058 - 16° VOLUME), PLACAS KRA-1345, PLACAS AIC-8779, DA
COLOR TUR, E PLACAS BYE-8074 (APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME
FL.3035-3058 - 16° VOLUME). NO POSTO PARADÃO, SENDO OBJETO DE FILMAGEM PELA
POLÍCIA FEDERAL. A FIM DE QUE NÃO FOSSEM FISCALIZADOS NO POSTO DE SANTA
TEREZINHA E CÉU AZUL NESTE DIA E HORÁRIO ESTAVAM DE PLANTÃO PRF'S GASPARINI,
MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS (PRF EM SANTA TEREZINHA), E DUCHESQUI, PASQUALINI,
PEDRALLI E ROBSON (PRF EM CÉU AZUL), SOB A SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO.                 
                                                                        - O PRF VANAT LIGOU PARA O PRF PASQUALINI
PERGUNTANDO SE ESTAVA "CHOVENDO" (CÓDIGO PARA SABER COMO ESTÃO AS COISAS
NA ESTRADA), O QUAL RESPONDE QUE COMEÇOU A "CLAREAR". O PRF PASQUALINI FALA
BAIXO E RÁPIDO SE VAI SUBIR BASTANTE ÔNIBUS, E OBTÉM A RESPOSTA DE
"TRANQUILO". DESSE MODO, DIZ PARA O PRF VANAT FICAR EM QAP (AGUARDANDO).
PERGUNTA, AINDA, SOBRE UM "ACIDENTE" E O PRF VANAT DIZ QUE NÃO PROCEDE. VEJA-
SE QUE O PRF VANAT CONVERSOU COM MARLI (NÃO IDENTIFICADA), DIZENDO-LHE QUE
NÃO SABIA SE NAQUELE DIA IRIA DAR OU NÃO. NA MADRUGADA, A CONVERSA EM
CÓDIGO REFERE-SE AO FATO DE NÃO ESTAR CHOVENDO, MAS, NA VERDADE, REFEREM-SE
À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. APÓS O  TEMPO ESTAR LIMPO, TUDO TRANQUILO, O PRF
VANAT CONVIDA MARLI PARA TOMAR CAFÉ. EM OUTRA CONVERSA, VÊ-SE QUE A PRF
JOYCE PASSA A INFORMAÇÃO AO PRF DENUZZI DE COMO ESTÁ O TEMPO, SE ESTÁ
CHOVENDO. O CÓDIGO UTILIZADO REFERE-SE A COMO ESTÃO AS COISAS NO POSTO DE
PRF EM CÉU AZUL POIS A POLÍCIA FEDERAL ESTAVA À PROCURA DE ALGUÉM (FORAGIDO),
ADVERTINDO QUE O TEMPO JÁ ESTÁ COMEÇANDO A MELHORAR. SEM DÚVIDAS ISSO
DEMONSTRA QUE O TEMPO ERA UM "CÓDIGO" UTILIZADO PELOS PRFS ACERCA DA
FISCALIZAÇÃO NA ESTRADA (BR 277).                              - A PRF ROSANE ATENDE O
TELEFONE DA GUIA DE TURISMO IDENTIFICADA POR IVONE, A QUAL PERGUNTOU PELO PRF
PASQUALINI. IMEDIATAMENTE, A PRF ROSANE PASSA O TELEFONE AO PRF PASQUALINI,
DIZENDO QUE É A IVONE (GUIA), CHAMANDO-A DE "LOIRA". QUESTIONANDO O SEGUINTE:
SE ESTÁ TUDO BEM? O PRF PASQUALINI: TUDO BEM. TUDO TRANQUILO. TÁ? (PELO TOM DE
VOZ NOTA-SE QUE PASSA A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ PROBLEMAS PARA ELA NA
HORA DE PASSAR COM MERCADORIAS , PROVAVELMENTE DE ÔNIBUS). IVONE: TUDO
TRANQUILO? (QUERENDO CONFIRMAR A INFORMAÇÃO) E O PRF PASQUALINI: AHN-RAM...
IVONE: BELEZA, ENTÃO. PASQUALINI: TCHAU. IVONE: TCHAU, LINDO."

O réu apresentou defesa prévia (fls.977-982) e contestação (e.02,
CONTES328). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.197,
679, 1052, 1423 e 1864). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu
apresentou alegações finais (e.2449), defendendo a improcedência da ação,
diante da inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal
foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC25-26).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.01-58), Ricardo Pasqualini foi inicialmente acusado, mas
não foi indiciado nos autos do PAD (RELT29, p.48 e 58). Por isso, a comissão
concluiu pela sua inocência.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000140-6/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF7).

Passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF PASQUALINI prestou serviço
(e.02, ANEXO473, p.64-80):

a) na Ponte da Amizade (PIA) no mês de junho de 2003
b) no Posto de Céu Azul nos meses de:
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- julho de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de motorista, juntamente
com os PRF's DUCHESQUI e ROGÉRIO (supervisor);
- agosto de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de auxiliar, juntamente com os
PRF's JOYCE, CEGATTI, GUIDUGLI e supervisor ROGÉRIO;
- outubro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de motorista, juntamente
com os PRF's DUCHESQUI, KNIPHOFF, DENUZZI e supervisor ROGÉRIO;
- novembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de motorista, juntamente
com os PRF's DUCHESQUI, PEDRALLI, ROBSON e supervisor ROGÉRIO;
- dezembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de motorista, juntamente
com os PRF's DUCHESQUI, KNIPHOFF, DENUZZI e supervisor ROGÉRIO.
c) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:
- setembro de 2003 (16, 20, 24 e 28), já que permaneceu de férias no período de 01 a
15/09, na função de motorista, juntamente com os PRF's JOYCE, ROSANE e CIRO.

No dia 16/9/2003, o réu prestou serviço no Posto de Santa Terezinha
de Itaipu, juntamente com os PRF's JOECY, ROSANE e CIRO, e, na madrugada do
dia 17, ele conversou com o PRF VANAT a respeito da situação da rodovia
mediante a utilização das seguintes expressões ("está chovendo", "começou a
clarear"). Segue o teor da conversa:

PRF VANAT X  PRF PASQUALINI (...) 17/9/2003 04:45:53 (...) Vanat pergunta se está
chovendo por lá (código para saber como estão as coisas - até mesmo porque não tem
chovido nestes dias). Vanat pergunta se tá tranquilo por lá. Pasqualini diz que começou a
chover, (demonstra engano) e diz que não está chovendo não, que começou a
clarear. Pasqualini (fala baixo e rápido) que vai subir bastante (ônibus). Vanat diz:
'tranquilo". Pasqualini pergunta sobre o "acidente" e Vanat diz que não
procede. Pasqualini diz que entendeu e alerta pare Vanat ficar em QAP (aguardando).
(e.422, ANEXO8, p.05)

O PRF VANAT estava escalado no Posto de Céu Azul, com os PRF's
DENUZZI e BELLON, sendo que nesse dia foram interceptadas várias converssas
entre os PRF's de serviço, conforme se verá a seguir:

PRF DENUZI X PRF BENATTI (...) 16/9/2003 11:52:02  (...) BENATTI manda DENUZZI
pegar um papel e anotar. DENUZZI, responde que BENATTI pode falar. BENATTI diz as
seguintes sequências de números: 6630, 6432, 6791. Neste ponto BENATTI fala que não
demora, 2479, 6722 (termina a sequência) DENUZZI diz beleza.... BENATTI fala "por tua
conta e risco". DENUZZI pergunta se demora. BENATTI diz que mais ou menos, que não vai
demorar muito não. DENUZZI pergunta se já acabou o negócio e BENATTI fala que não. Irá
até umas três e meia, quatro horas. DENUZZI pergunta se é careca ou não. BENATTI
responde que sim. (Evento 2 - ANEXO424, p. 71)
PRF VANAT X PRF DENUZZI  (...) 16/9/2003 11:59:02  (...) PRF VANAT - Ó cabula tá
onde? PRF DENUZZI - No castelinho. PRF VANAT avisa :- Seguinte... agiliza ai, que
começou a chover por aqui, meio forte, viu! (leia-se qua está começando a passar um
comboio)  PRF DENUZZI - Tá bom, eu vou rapidinho aqui.  PRF VANAT (diz em código) -
Sem condições deee... 20%, de DOLINSKI (nome de um PRF e em tese referência a valor
de acerto), dai para mais. PRF DENUZZI - Tá, com 20 min eu tô resolvendo. PRF VANAT - E
por aqui... tudo... passou batida chuva, viu!  PRF DENUZZI: Tá bom e vocês vão vir que
horas para cima?    PRF VANAT diz; - Lá por três e meia quatro horas, cara, não adianta ir
antes. PRF DENUZZI - Então tá bom, eu vou fazer rápido aqui. (....) (e.422, ANEXO8, p.04)
HNI (celular VANAT) X PRF BELLON  (...)  16/9/2003 12:44:40  (...)Belon (PRF), atende
saudando o José Luiz (VANAT). HNI diz que não é ele (José Luiz VANAT) e diz que os três
passarinhos primeiros saíram da gaiola. Belon (PRF) pergunta se faz tempo. PRF do celular
do VANAT diz que não, - Santa Terezinha, agora (neste momento). Belon (PRF), pergunta
se antes só tinha um desgarrado. PRF do celular do VANAT, responde que tem uns
passarinhos (ônibus) no meio do caminho e arremata dizendo que estes três é o que o
DENO (DENUZZI), está sabendo, (porque as placas já foram passadas). Belon responde -
Há...tá, beleza então e desligam o telefone. (e.422, ANEXO7, p.199; e.422, ANEXO8, p.05).
PRF VANAT X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 13:15:07  (...)                                               PRF
VANAT: ô veio ta onde?
PRF DENUZZI: Eu tô no posto.                                                                                           PRF
VANAT: Observar bem, que daqui pra frente tem dez que passou por aqui que é tudo
bactéria, ficar am QAP e tem que... Aquela listagem não passou ainda.
PRF DENUZZI: A é?
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PRF VANAT: (concorda)                                                                                                           
PRF VANAT; Então tem uns Sauro*s Tur da vida e companhia limitada.
PRF DENUZZI: (concorda)  (...) PRF VANAT: lililii, 20%, de repente 30% de Dolinski acho
que tá de bom tamanho, hein?
PRF DENUZZI: É?                                                                                                               
PRF VANAT: O veio do jeito que tá, vislumbrando!
PRF DENUZZI: É? Mais nada? (...)                                                                                      PRF
DENUZZI: Então tá, tenho que dá uma pensada ai.                                                      PRF
VANAT: Então tá. A hora que terminando aqui o Benat (PRF) vai saí e me dá uma carona.
Despedem-se. (e.422, ANEXO8, p.04)
PRF BENATTI X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 16:32:43  (...) Denuzzi pergunta para
o Benatti se estão vindo. Ele responde que irá daqui a pouquinho porque está uma chuva
danada (como referem-se ao comboio de ônibus). (Evento 2 - ANEXO424, p. 71)
DERIVALDO X EMERSON  (...) 17/9/2003 02:16:46  (...) Emerson avisa que está chegando.
Derivaldo pergunta se ele falou Lá (Posto da PRF) e Emerson responde que sim e manda o
Boi esconder o negócio branco (caminhonete) dele lá atrás. Derivaldo fala que ele nem
esta por lá. (e.422, AP_INQ_POL5, p.11)
PRF DENUZZI X PRF JOICY (...) 17/9/2003 02:27:26    17/9/2003 02:30:07 00:02:41
(...) PRF Denuzzi pergunta como está o tempo lá, se está chovendo (código para saber
como estão as coisas), PRF Joicy diz que até que está bom, não está garoando nem nada,
porém de diferente é que tem varias equipes da Polícia Federal estão procurando quem
matou o Policial, trouxeram um retrato falado, estão parando alguns carros, mas está
começando a melhorar. (e.422, ANEXO4, p.204)
DERIVALDO X BOI (JOICY) (...) 17/9/2003 02:32:14  (...)                                                     
Derivaldo pergunta se ele passou lá na frente(Posto PRF) umas duas ou três vezes e Boi
diz que não. Derivaldo diz que o nosso amiguinho aqui (referindo-se a Emerson) conversou
com a sapata lá (Joicy) e ela falou para o fulano parar de ficar desfilando com
aquela branquela (referindo-se a caminhonete de Boi) lá que os caras já deram um
cutucão aqui quando ele passou aqui na frente e já zoaram sobre ele. Boi diz que não foi
lá nenhuma vez e Derivaldo diz que (PRF Joicy) citou o nome dele. Derivaldo diz que
passou com a dele de lá para cá apenas uma  vez porque foi em casa deixou a azulona em
casa (Besta) e pegou a branquela (caminhonete). Boi fala que não foi lá nem uma vez
Derivaldo diz que ela (PRF Joicy) falou para mandar um por um. Boi diz que não vai.
Derivaldo fala que ela garante e que o negócio ali e outro. Comenta que eles estão com
um caminhão e diz que sabe o que eles querem. Explica que procuram o cara que fez o
serviço lá não sei aonde no coitado do colega deles (assassino do APF Gláucio). Boi
pergunta sobre o ônibus dele e Derivaldo diz que aquela era outra equipe, mas já se
internou (foi para casa) Fala que agora tem estas três que é 24 horas, não vai parar.  Ela
(Joicy) falou que agora subiu três até a naba. Derivaldo diz que subiu o Ricardo e uma
"renca". (e.422,  AP_INQ_POL5, p.12-13)
DERIVALDO X JESUS (...) 17/9/2003 02:36:04    (...) Derivaldo diz que a menina aqui da
casa (PRF Joicy - Posto PRF) que estão divididos em três turmas e na realidade aquele
pessoal do Rodrigo lá já foi embora. Comenta que ela (PRF Joicy) falou que estes (PFs) que
estão aqui para cima e para baixo estão atrás daqueles caras que mataram o colega
deles. (...) Fala que menina (PRF Joicy) diz que pode ir um por um, ela não quer que faça
uma fila. Ele está indo lá falar com ela de novo. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 14).
DERIVALDO X BOI (...) 17/9/2003 02:51:05  (...) Derivaldo avisa para subir para ir lá
conversar com o pessoal (Posto PRF) que ela (PRF Joicy) mandou o veadinho(Émerson)
falar para nós irmos lá conversar com ela. (e.422,  AP_INQ_POL5, p.14)
DERIVALDO X JESUS (PRF JOICY E ROSANE) (...) 17/9/2003 04:01:51 (...) Derivaldo diz
que o pessoal garantiu que não tem nada haver, falou que tá minado deles, mas não tem
nada haver com este negócio de vocês, que é só o assassinato do cara. Questionou porque
aquele carro(ônibus)caiu lá e eles disseram que é com a outra equipe que trabalha com a
Receita. Fala que não tem nada haver com o pessoal que está trabalhando em cima da
investigação do  assassinato do cara. Derivaldo fala "A Joicy (PRF) falou e a Rosane (PRF)
pode mandar que eu garanto Então tá eu garanto" Derivaldo diz para Jesus que então
pode se arrumar e ligar para ele na saída. (e.422, AP_INQ_POL5, p.10)

Como se vê, o esquema de pagamento de propina a Policiais
Rodoviários Federais estava em pleno funcionamento no dia 16 e madrugada do
dia 17/09/2003 e envolveu desde o supervisor PRF BENATTI aos encarregados
de equipe dos Postos de STI (PRF Joyce) e Céu Azul (PRF DENUZZI), bem como
os demais PRF's escalados.

Pelas conversas, nota-se que entre as 11h52min e 16h32min do dia
16 estava tranquila a saída dos ônibus pela BR 277, com registro de aumento
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do fluxo por volta das 16h30min (e.2, ANEXO424, p. 71). Como o movimento
estava aumentando e a lista dos veículos acertados não estava com VANAT,
este ficou preocupado e ligou para o PRF DENUZZI para saber a localização
deste e para dizer que, naquele horário (13h15min07s), já havia passado uns
dez "bactéria" (ônibus supostamente "não acertado").

Após, no período da noite/madrugada, alguns batedores ficaram
preocupados com uma movimentação de viatura da Polícia Federal na rodovia,
até porque na escala anterior foi realizada uma operação surpresa que resultou
na apreensão de ônibus, conforme se extrai das conversas a seguir:

DERIVALDO X GRAÇA (...) 16/9/2003 01:23:47 (...) Graça avisa que está saindo da Receita
Federal com cota zero e pergunta como ele não sabia que a Federal (Polícia) estava lá no
mosqueteiro (Posto da Polícia Rodoviária Federal). O galego da Polícia Rodoviária falou que
é briga de batedor, falou que tinha avisado para o Boi e não sei para quem que eles
(Polícia Federal) estavam rodando aqui e ninguém acreditou. Quem disse foi o galego que
foi com a gente (até a RF). Derivaldo diz que é conversa, isto é para tirar o dele da reta, é
estória para boi dormir e Graça diz que ele (Galego - Policial Rodoviário Federal) falou que
avisou Derivaldo e o Boi para não sair antes das 11 horas. Diz que chegou no mosquiteiro
estavam os homens (Polícia Federal) lá. Derivaldo diz que eles chegaram junto. Fala que
quando chegou e parou, o Serrano (PRF) estava lá (Posto PRF) e falou para ele sair
dali que os Federais acabaram de chegar para pegar este RC denunciado. Graça
questiona porque não avisou e Derivaldo justifica que ela estava a 100 metros atrás dele e
o cara estava armado na frente. Graça diz que o pessoal está tudo revoltado e mandaram
falar para o Derivaldo que muito obrigado. Derivaldo diz que não pode fazer nada, foi uma
fatalidade. Graça reclama que não deixaram nada (Receita Federal) e o pessoal não quer
voltar a viajar, perderam tudo trabalhando com dinheiro emprestado. Derivaldo diz que
não tem nada haver com denúncia, com nada, foi uma fatalidade e não tem como
adivinhar. Eles (policiais federais) foram pegar o RC é que estava denunciado. Graça diz
que estão todos revoltados. Graça fala que irá desligar porque tem pago conta telefônica
muito alta e Derivaldo diz que depois ele liga. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 18).
DERIVALDO X ANGELA (CASO BRASÍLIA) (...) 16/9/2003 08:34:48  (...) Derivaldo conta que
a Graça ligou avisando que saiu com cota zero. Fala que Graça disse que ele a tirou na
hora errada. Derivaldo questionou o porquê da hora errada e Graça lhe disse que os
homens (PRFs) falaram para ela que é briga de batedor. Angela fala que Derivaldo tem
classe e não sairia brigando porque tem seus ônibus garantido. Derivaldo explica que foi
fatalidade e que o cara falou que foi uma infelicidade. Que eles pegaram o RC que era o
denunciado e fala que inclusive tinha munição e arma e o cara (PRF) não poderia deixá-la
passar naquele momento para gerar comentários de acerto. Ângela fala que foi fatalidade.
Comenta um fato acontecido no Passaporte. Derivaldo fala que ela acabou entendendo a
situação e diz que está com o dinheiro dela e na próxima viagem ele devolve. Ângela fala
que não tem nada a ver porque ele trabalhou do mesmo jeíto. Derivaldo diz que
geralmente essas guias fazem isso (pegam o dinheiro), mas não devolvem para os
passageiros. Derivaldo fala que a Vera não ligou, apenas a Graça. Ângela fala que está
rolando uns comentários, veio de fonte certa, fonte segura e está sabendo há duas
semanas desta parada. Diz que motorista da Raimunda, o Roberto na casa dele tem 15
quilos de maconha em casa. Derivaldo pergunta se é aquele bigodudo. Ângela confirma e
diz que faz três semanas que a Raimunda não está querendo levá-lo. Comenta que o
pessoal está falando que ele (Roberto) realmente estava trazendo e que realmente ele
vendeu três quilos para um colega seu de feira. Ângela fala que quando pegaram o ônibus
do Renato, já foram batendo no Careca e que podem ter pegado o ônibus errado. Diz que
a galera está sabendo que o Robeno motorista que está trazendo e não justifica bater no
Careca como bateram. Derivaldo
fala que Careca não se envolve com isso e Angela concorda. Derivaldo fala que aquele
bigodudo é meio esquisito. Comenta que na época da Nazaré, que ela tinha a Naza Tur,
ele era ligeiro nessas coisas, ele puxava direto. Ângela fala que a Dona Raimunda faz três
semanas que parou de levá-lo. Comenta que um cara comprou três quilos dele (Roberto) e
falou para Edmilson Cabeça. Ele lhe contou isso e disse que a parada é federal. Ângela diz
que isso que faz o ônibus cair. Comenta sobre outros assuntos, entre outros brigas entre
guias. (ev. 2 - ANEXO427, fl. 11).
EMERSON X HNI (...) 16/9/2003 15:16:27 (...) Emerson conta como pegaram a (??) ontem.
Foi quinze minutos depois deles passarem. Diz ironicamente "o Batedor dela é bom o
Félix". Fala que Pitbull junto com os pretos (Polícia Federal) pegaram e deram cota zero.
Emerson diz que tem que trabalhar direito. Fala que ele (Pit Bull) avisou. Explica o porquê
de ter segurado HNI e soltado todo mundo junto. Conta que ele (Pit Bull) estava na bronca
já e aí chegou outro lá e disse que tinha só um carro para mandar, falou para mandar vir
e disse que depois você acerta. Ele (Félix) acreditou, mandou vir e quando veio " a pica
entrou". (ev. 2 - ANEXO427, fl. 67).
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Às 02h27min do dia 17, a PRF JOYCE repassou a informação de que
os PF's estavam na rodovia apenas em busca de informações sobre o assassino
de um policial federal. Tal informação foi repassada ao PRF DENUZZI e ao
batedor Emerson, conforme conversas do dia 17/9/2003, às 02h16min,
02h27min, 02h32min, 02h36min, 02h51min e 04h01min).

Às 02h51min, Derivaldo e "BOI" combinaram de ir juntos ao Posto de
STI, a pedido da PRF Joyce, conforme recado repassado pelo batedor Emerson
(e.422,  AP_INQ_POL5, p.14).

Na conversa interceptada às 04h01min, Derivaldo tranquilizou
"JESUS" a respeito dos PF's avistados no Posto de STI e pediu para ele se
arrumar e sair (com o ônibus), pois as PRF's JOYCE e ROSANE tinham garantido
(e.422, AP_INQ_POL5, p.10).

Após, na conversa entre o PRF VANAT e PRF PASQUALINI, ficou
demonstrado que os PRF's sabiam que o movimento de saída de ônibus de Foz
do Iguçu ia aumentar após às 04h45min do dia 17/9/2003 ("Pasqualini (fala
baixo e rápido) que vai subir bastante (ônibus). Vanat diz: 'tranquilo".), pois só
estavam aguardando a saída dos policiais federais do Posto de STI. Também
ficou demonstrado que a expressão "começou a clarear" significava baixo
movimento de ônibus e a menção "começou a chover" significava o contrário,
ou seja, aumento do movimento (e.422, ANEXO8, p.05).

A mesma equipe do dia 16 integrou a equipe do Posto de STI no dia
24/9/2003. Nesse dia, a guia IVONE ligou para o Posto de Santa Terezinha de
Itaipu e pediu para falar com o PRF PASQUALINI:

IVONE X PRF PASQUALINI (...) 24/9/2003 12:38 (...) IVONE: Pasqualini? PRF Pasqualini:
Sim. IVONE: É a "Loira". Tudo bem? PRF PASQUALINI: Tudo bem. Tudo tranquilo. Tá ? (pelo
tom de voz nota-se que passa a informação de que não haverá problemas para ela na
hora de passar com mercadorias, provavelmente de ônibus). IVONE: Tudo tranquilo?
(querendo confirmar a informação). PASQUALINI: Ahn-ram... IVONE: Beleza, então.
PASQUALINI: Tchau. IVONE: Tchau, lindo. (e.2, ANEXO425, p.26)

Trata-se de uma conversa dissimulada com o intuito de não chamar
a atenção da PF, pois não há assunto no decorrer da conversa, o que permite
concluir que Ivone ligou apenas para saber a situação da rodovia, que, segundo
o PRF,  estava "tudo bem, tudo tranquilo, beleza", ou seja, sem
operação/ fiscalização.

No mês de novembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), o
réu foi escalado para trabalhar no Posto de Céu Azul, juntamente com o
supervisor ROGÉRIO, encarregado de equipe DUCHESQUI, PEDRALLI e ROBSON
(e.2, ANEXO473, p.77).

De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.109-112; ANEXO479, p.01-05):

(...) No mesmo dia 21 de novembro de 2003, a partir das 17:00 horas (minuto 47:11 da
fita n° 02), no Posto Paradão aparecem SÍLVIO (que aparece levantando um camiseta
amarela) e provavelmente CID (camiseta vermelha), além de outros batedores ainda não
identificados. Às 17:11 h, ocorre uma reunião de batedores (organização criminosa), com
a presença de BOI, EMERSON, CID, um adolescente e outros ainda não identificados. Às
1721h, nota-se a parada do ônibus placas JJD 8685, e o contato com Cid (camiseta
vermelha) que gesticula autorizando o seu deslocamento. As 17:49h, o ônibus placas BYF
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2237 - Empresa Wilclatur, para e entrega dinheiro para CID no posto Paradão. Observa-se
que, logo em seguida, este mesmo ônibus foi apreendido logo após o Posto de PRF de
Santa Terezinha do Itaipu, e levado por Policiais Federais para a Receita Federal em Foz do
Iguaçu onde foi encontrada no seu interior, além de mercadoria de procedência
estrangeira irregular, mais de 10 quilos de maconha, conforme conta no Auto de Prisão
em Flagrante (...).
DERIVALDO X POLACO (BOLÃO) (...) 21/11/2003 20:44:48 (...)                               POLACO
avisa que os pretos desceram para casa deles (PF voltou para delegacia), e conta que
tinha maconha no ônibus, por isso que foi denunciado, e diz que conversou com os
passageiros na frente. (...)
DERIVALDO X PALETA (BOLÃO)  (...) 21/11/2003 18:26:42  (...) PALETA avisa que o kinder
ovo, pegou o Icla (ICLA TUR) do viado (Emerson), e fala onde está no momento, (na
verdade foi um viatura pálio da PF que pegou o ônibus). (...)
EMERSON X HNI (Bolão) (...) 21/11/2003 18:18:23  (...) Apreensão de maconha em ônibus
de turismo. DIÁLOGO Emerson avisa que pegaram o Bolão no pedágio. (...)
EMERSON X RICARDO (Bolão) (...) 21/11/2003 19:16:01 (...) Emerson avisa que foi
denunciado de novo e comenta sobre o Palio que pegou eles e avisa que foi para a
Receita. Emerson conta que também tinha mercadoria lá (dentro do ônibus) e vão ver
como fica mais tarde. (...)
EMERSON X BOLÃO (...) 22/11/2003 00:17:12 (...) Bolão avisa para abrir os olhos porque
apertaram ele para saber quem foi o batedor do ônibus.                                                
(...)                                                                                                                              
No dia 25 de novembro de 2003, às 17:34 horas (hora 01:10 da fita 2), mais uma vez é
possível verificar uma reunião dos integrantes da organização criminosa no Posto
Paradão,próximo às bombas de combustível, mais precisamente EMERSON, CID e SÍLVIO
MACHADO, dentre outros, além de alguns adolescentes. Às 18:56 horas, ainda no Posto
Paradão, próximo à placa "24 horas" é possível visualizar BOI, PALETA e CID, gesticulando
e negociando a passagem dos ônibus previamente "acertados" para que passem sem a
devida fiscalização nos Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul. Especialmente
PALETA, às 19:04 horas (hora 01:12:07 da fita 2), faz contato com 05 ônibus, sendo um
não identificado, um da empresa GRÉCIA TUR, placas BYE 3703, um placas KRA 1345,
outro da empresa COLOR TUR placas AIC 8779 e o último placas BYE 8074, que param e
repassam dinheiro para ; ele. Nota-se que, às 20:56 horas, no Posto Paradão, chega o
ônibus da Empresa San Julian, placas BYD 7328 e, após acertar com Derivaldo, sai e é
escoltado por ele, que utiliza seu veículo Vectra Azul marinho, através da BR 277:
(...) EMERSON X HNI (...) 25/11/2003 19:15:11(...) HNI avisa que passou a Policia
Rodoviária e Emerson diz para não falar o nome.
DERIVALDO X MANUEL (...) 25/11/2003 20:09:27 (...) Manuel avisa que vai
no Paradão conversar com ele e queria fazer um negócio sem parar na casa e Derivaldo
manda entrar bem na bomba.
DERIVALDO manda vir embora. (...) 25/11/2003 20:14:38 (...) DERIVALDO fala que se parar
é para dizer que é dele, que tá na lista.
(...) DERIVALDO X PALETA Síderatur. (...) 25/11/2003 20:15:11 (...) DERIVALDO avisa que
"os pretos" (PF) engatou um ônibus, que ele acha que é dele e pede para PALETA verificar
se está escrito SIDERA (TUR), e ver o carro dos "Pretos" (viatura da PF), que está levando.
(...) DERIVALDO X VERA (...) 25/11/2003 20:19:19 (...) Vera pergunta o que está
acontecendo e Derivaldo diz que ficou pasmado e nem sonhava que ela estava lá (Hotel
onde foi feita operação Receita e Policia Federal). Vera diz que roubaram o rádio amador
do carro e pede para Derivaldo arrumar um e Derivaldo diz que não tem. Derivaldo avisa
que todo o dia vão derrubar um hotel forte e pode ficar tranquilo e neste hotel que eles
não fazem operação no mesmo hotel sempre. Derivaldo pergunta se quer que acerte ali e
Vera diz que sim e passa a Placa JJC 1860.
(...) DERIVALDO X GUGU sideratur (...) 25/11/2003 20:25:55 (...) DERIVALDO conta que a
FEDERAL pegou o NELCIONE, que tem uma denúncia de 100kg de maconha no carro,
DERIVALDO pede para GUGU ligar para o NELCíONE e falar para ele não citar o nome dele,
e depois retornar a ligação.
(...) DERIVALDO X MILTON  (...) 25/11/2003 20:33:48 (...) Derivaldo manda sair e pergunta
se conhece Nelcione do Síderatur lá do sul (explica detalhes do ônibus - 'quadradão,
"bonito"). Comenta que a federal pegou ele e diz que tem 100 KG de maconha.          

Seguem outras conversas gravadas nos dias 21 e 25 de novembro de
2003:

DERIVALDO X SOMBRA  (...) 21/11/2003 17:17:43 (...) Derivaldo avisa já deixou o
documento aqui (Posto PRF) e qualquer coisa você é meu, vem embora e avisa que lá
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n o céu é gente finíssima é o bigode lá, da hora e Sombra comenta, o Duchesqui e
Derivaldo diz hiiiii, tem que falar o nome e avisa que qualquer coisa fala que eu mandei o
papel lá porque não pude ir lá. (e.422, ANEXO10, p.35)
DERIVALDOXHNI (...) 21/11/2003 19:42:25 (...) Falam em código. DERIVALDO se gaba
dizendo que está jogando bola todo dia (soltando ônibus), que ele não precisa se
preocupar com "estas paradas" (que não precisa se preocupar com as operações), HNI
pergunta se vai dar para "jogar bola" hoje, DERIVALDO diz que vai ter mais 4/5 uns pelas
22/23, e durante o dia já foi uns 15, HNI fala beleza 22/23 vai ler jogo (provavelmente HNI
quer sair neste horâno), e pergunta se DERIVALDO marcou este número, DERIVALDO
responde que com certeza. (e.422, ANEXO10, p.05)
DERIVALDO X CAÇULA (...) 25/11/2003 19:45:07 (...) Caçula diz que teve um problema
no mosquiteiro (posto da PRF em Santa Terezinha), diz que os caras (PRFs) não
conseguiram achar seu ônibus na lista e foram atrás dele, diz que pararam ele e disseram
que se não conseguirem falar com Derivaldo, ele (Caçula), vai ficar em Céu Azul (será
parado pelos PRFs daquele posto de fiscalização). Derivaldo pergunta se Caçula está na
lista e este diz que sim, Derivaldo diz que vai lá no mosquiteiro resolver a situação Caçula
diz que passou o pedágio. Derivaldo pede p/ ele ligar de Medianeira, pois ele está indo no
Mosquiteiro agora. Caçula pede p/ Derivaldo ir lá, que os caras (PRFs) acreditaram na sua
palavra (palavra de Caçula), mas que se eles não conseguirem entrar em contato com
Derivaldo, ele vai ficar em Céu Azul. Derivaldo diz que vai lá agora e que é pra Caçula
seguir despreocupado. Caçula passa a placa 6845, Derivaldo diz que a placa está ali, que
não marcou errado, que uma cópia está com ele e a outra com eles (PRFs), 6845, que está
na mão dele e que está indo lá agora. (e.422, ANEXO10, p.35)
CAÇULA X DERIVALDO (...) 25/11/2003 20:05:07 (...) DERIVALDO diz que foi lá, e
o GASPARINI, magrão narizudo mandou pedir desculpa, porque a lista tinha ficado com o
outro chefe do Posto, ele (GASPARINI), falou que foi atrás de você. CAÇULA diz que sim,
que parou quase no pedágio. DERIVALDO diz que GASPARINI falou pra ficar tranquilo, que
está sossegado e que sábado eles estarão ali e que pra falar com ele (CAÇULA).
DERIVALDO diz que mostrou o 6845 e ele falou que ameaçou so pra fazer pressão.
CAÇULA diz que na viagem passada aconteceu a mesma coisa no MOSQUITEIRO, que não
conseguiam achar a placa de jeito nenhum. DERIVALDO diz que eram muitos carros,
tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá. (e.422, ANEXO10, p.38)
DERIVALDO X ZÉ (...) 25/11/2003 20:43:04 (...) Derivaldo pede quem ficou para ir e pede
para Carlinho ligar e Zé diz que acabou de sair. "Derivaldo comenta ao fundo que
pegaram o dele o Sideratur" (ônibus pego pela PF e levado para a Receita Federal para ser
fiscalizado). Derivaldo manda todo mundo sair o quanto mais rápido melhor. (e.422,
ANEXO10, p.06)

Das conversas acima, restou claro que o esquema criminoso também
estava em funcionamento nos dias 21 e 25/11/2003.

No dia 21/11/2003, às 17h17min, DERIVALDO mencionou ter levado
a lista com a placa dos ônibus até o Posto de  Santa Terezinha de Itaipu e que
no Posto de Céu Azul estava tranquilo ("no céu é gente finíssima"). No curso da
conversa acabaram mencionando o PRF DUCHESQUI, encarregado da equipe
do Posto de Céu Azul, onde o réu estava escalado (e.422, ANEXO10, p.35).

No dia 25/11/2003, às 19h45min, "Caçula" relatou um problema
com a equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu ("mosquiteiro"), pois teve o
seu ônibus retido por PRF's do referido posto até comprovação do acerto prévio.
Às 20h05min, resolvido o problema, Derivaldo esclareceu a "Caçula" que o
pessoal do mosquiteiro (Posto PRF STI) se atrapalhou com as placas, pois
estavam controlando uma lista com 29 (vinte e nove) ônibus, mas que o PRF
GASPARINI garantiu que era para ficar tranquilo quanto a isso. Então, "Caçula"
mencionou que na viagem passada aconteceu a mesma coisa.

Referida retenção ocorreu fora do Posto de Santa Terezinha de
Itaipu, pois, conforme se extrai da conversa, o ônibus foi parado próximo do
pedágio (de São Miguel do Iguaçu), tanto que, na abordagem, foi mencionado
pelo PRF que o ônibus ficaria retido no Posto de Céu Azul, caso não restasse
comprovado o acerto prévio (e.422, ANEXO10, p.35).
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Portanto, embora não tenha havido menção expressa ao nome do
réu nos dias 21 e 25/11/2003, ficou demonstrada a ocorrência de "acerto"
envolvendo os PRF's dos dois postos (STI e Céu Azul).

Lembro que, sendo a equipe dos postos da PRF composta
normalmente por quatro integrantes, três PRF's poderiam ter contido a atitude
de um PRF corrupto. Ocorre que a denúncia que deu início a operação foi
apresentada por particulares (guias/compristas)

Assim, entendo que o silêncio (ausência de denúncia) dos PRF's que
tinham ciência do esquema se justificaria pelas seguintes razões:
coação de superior hierárquico ou de outros colegas de mesmo nível hierárquico
(envolvidos no ilícito) ou pelo fato do PRF (que poderia denunciar) também
estar se beneficiando com a vantagem ilícita (ou seja, envolvido).

Desse modo, tendo ciência das ilicitudes que vinham sendo
praticadas durante o seu turno de serviço, deveria o réu ter solicitado troca de
escala de serviço e/ou denunciado os fatos à autoridade superior, mas nenhum
das duas atitudes restou demonstrada nos autos.

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão
(e.02, ANEXO456, p.23-24), após a deflagração da operação Trânsito Livre no
dia 09/12/2003, foi localizada na posse do réu o valor em espécie (dinheiro)
de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

Segundo declarações da testemunha Eriton Lima de Oliveira, que
residia com o réu na época, referido valor lhe pertencia e era fruto do seu
trabalho como professor na União Dinâmica (e.1864 e 1052):

(...) disse que se recorda do momento do cumprimento do mandado; QUE quanto a origem
do dinheiro que estava na residência do Ricardo, se lembra perfeitamente, inclusive já foi
inquirido várias vezes sobre isso. na ocasião tinha um dinheiro sobre um aparador na sala,
que não lembra a quantia exata, mas era a quantia que tinha recebido, estavam em
dezembro, referente o pagamento da união dinâmica, onde deu aula, que deu aula lá de
2003 à 2006 na área do direito, um dia antes tinha feito saque do cheque decorrente dos
valores das aulas que estava lecionando, que por coincidência foi um dia antes sacou o
dinheiro e levou para casa, deixou em cima do aparador, pediu para o delegado e agentes
da polícia federal para consignar isso no mandado de busca e apreensão, que aquilo fazia
parte do que era dele, que dividiam um apartamento, que é muito comum em Foz os
servidores públicos federal compartilhar residência, que nessa época tinha essas aulas
que dava de direito, e esse valor é decorrente justamente dessa atividade, pediu para
consignar pois futuramente ia entrar com pedido de restituição dos valores; QUE os
valores foram restituídos, pois tinha tudo provado, contracheque, cheque que resgatou do
banco, que tudo isso está nos autos, e recebeu com juros e correção; QUE no seu dinheiro
só tinha real; que não era alvo do mandado de busca e apreensão; QUE o Ricardo não era
de posse, era inclusive bem desprovido dessas questões materiais; (...)

Ainda que o referido valor não pertencesse ao réu, entendo que a(s)
prova(s) produzida(s) por ele não tiveram o condão de alterar o entendimento
deste Juízo no que diz respeito a sua participação no esquema criminoso.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
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acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF PASQUALINI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição prevideinciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  RICARDO
PASQUALINI pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos
do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos
termos da fundamentação, condená-lo:
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a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição prevideinciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.24 ROGÉRIO CAMARGO (PRF ROGERIO)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Rogério Camargo encontrava-se lotado na citada Delegacia desde janeiro de
1987 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Mário Fracaro  a prática
dos seguintes fatos:

PRF ROGERIO (Sem apelido e telefone)                                                                                   
- O PRF ROGÉRIO ERA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE PRF, ATÉ MESMO
DE OUTRAS EQUIPES PLANTONISTAS.                                                      - NO DIA
21/11/2003P OS PRF'S GASPARINI, MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS. SOB A SUPERVISÃO
DO PRF ROGÉRIO, FOI APREENDIDO.                                          - LOGO APÓS PASSAR PELO
POSTO DE PRF - O ÔNIBUS DE PLACAS BYF-2237, DA WILCLATUR, O QUAL ESTAVA
ABARROTADO DE MERCADORIAS E COM DEZ KG DE MACONHA (FL. 37).  
- NO DIA 25/11/2003, O BATEDOR "PALETA" ARRECADOU O DINHEIRO DO ACERTO DOS
ÔNIBUS DE PLACAS BYE-3703 DA GRÉCIA TUR (APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL,
CONFORME FL. 3035-3058 - 16° VOLUME), PLACAS KRA-1345, PLACAS AlC-8779, DA
COLOR TUR, E PLACAS BYE-8074 APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME
FL.3035-3058 - 16° VOLUME), NO POSTO PARADÃO. SENDO OBJETO DE FILMAGEM PELA
POLÍCIA FEDERAL, A FIM DE QUE NÃO FOSSEM FISCALIZADOS NO POSTO DE SANTA
TEREZINHA E CÉU AZUL NESTE DIA E HORÁCIO ESTAVAM DE PLANTÃO PRF'S GASPARINI,
MIQUELÃO, DOUGLAS E FREITAS (SANTA TEREZINHA), E DUCHESQUI, PASQUALINI,
PEDRALLI E ROBSON (EM CÉU AZUL), SOB A SUPERVISÃO DO PRF ROGÉRIO.                         
                                                                                                - A PRF ROSANE ATENDE O
TELEFONE E CONVERSA COM UMA GUIA - TEREZINHA - DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A
QUAL TERIA UM FILHO QUE É JUIZ, DIZENDO QUE DEVE MUITOS FAVORES, POIS FAZ
EXCURSÃO HÁ DEZESSEIS ANOS E NUNCA OS PRF'S TIRARAM NADA. MAS O OBJETIVO DA
GUIA ERA DE CONVERSAR COM OS PRF'S CEGATTI E ROGÉRIO, A RESPEITO DA MATÉRIA
DO JORNAL NACIONAL SOBRE A FORMAÇÃO DE COMBOIO.                  - O BATEDOR
DERIVALDO COMENTA QUE O PRF ROGÉRIO ERA O SUPERVISOR DO DIA E QUE OBTEVE
INFORMAÇÕES SOBRE FISCALIZAÇÃO, TENDO, POIS, ACESSO DIRETO. VERIFICA-SE QUE AO
FUNDO ESCUTA-SE A SEGUINTE CONVERSA: EU SÓ ELE DENTRO DA VIATURA. AÍ PEGUEI E
MOSTREI, Ó ACABOU DE LIGAR E PEDIU ESTES DOIS CARROS QUE ESTÃO PASSANDO E
ERAM OS TEUS DOIS ÚLTIMOS DA LISTAS. AÍ EU FALEI, EU NÃO VOU LEVAR, POIS EU JÁ
BRIGUEI COM O CHEFE DA EQUIPE AQUI, DISCUTI, VOCÊ QUER VIR BUSCAR?, ONDE É QUE
VOCÊ ESTÁ?, VOCÊ QUER VIR BUSCAR?, VOCÊ VEM" AQUI QUE EU PARO O CARRO QUE
VOCÊ QUISER, QUE EU LEVO DE VOLTA, MAS VEM' AQUI QUE É PARA EU NÃO BRONQUIAR
COM O CHEFE, ELE PEGOU E VEIO AQUI NA FRENTE DO GORDO E NA FRENTE DO DELE;
DERIVALDO: - LEMBRA QUE EU FALEI PRA VOCÊ QUE TINHA UM, NÉ! PRF: - PRA VOCÊ NÃO
FALAR QUE É MENTIRA, ORLANDO... NESTE MOMENTO DERIVALDO ATENDE O TELEFONE E
DIZ PARA HNI QUE RETORNA A LIGAÇÃO DAQUI A POUCO. VER SE MANTÉM TAL
PASSAGEM.                                                                                              - O BATEDOR "BOI"
AVISA QUE O PRF TRIPODE (TRIPA) ESTÁ EM CÉU AZUL PARA DAR UMA "FERRADINHA", E
ESTÁ JUNTO COM O PRF ROGÉRIO. RESSALTA QUE NÃO SABE QUEM MAIS ESTÁ LÁ,
PORQUE NO INÍCIO DO MÊS MUDA A ESCALA DA PRF.                                                             
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                                        - OS BATEDORES "PALETA" E DERIVALDO DIZEM QUE ESTÁ 100%,
POIS NA CASA (POSTO PRF) O CHEFE É O ROGERINHO (PRF ROGÉRIO).                                 
- NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2003. O PRF VIDAL (INSPETOR-CHEFE DA DELEGACIA DE PRF
DE FOZ DO IGUAÇU - NÃO DEMANDADO) PERGUNTA SE JÁ FORAM PEGOS OS ÔNIBUS QUE
TINHAM QUE PEGAR, E O PRF ROGÉRIO PEDE SE AGORA É PARA DEIXAR PASSAR O RESTO.
ENTÃO, O PRF VIDAL (NÃO DEMANDADO) RESPONDE QUE ESTÁ BELEZA.                             
                                - O BATEDOR DERIVALDO DIZ PARA 'NINA" (A DEMANDADA
MARINALDA NAMORADA) QUE OS PRF'S DOUGLAS E ROGÉRIO FALARAM QUE "ELES
PODEM MEXER", NO CASO VÃO PEGAR SOMENTE DOIS ÔNIBUS. ASSIM. DERIVALDO
RESOLVE NÃO ARRISCAR.

O réu apresentou defesa prévia (fls.767-833) e contestação (e.02,
CONTES328). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal (e.197,
679, 1052 e 1097). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou
alegações finais (e.2451, ALEGAÇÕES1), defendendo a improcedência da ação,
diante da inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal foi
anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC37).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.489,
RELT28 e RELT29, p.01-58), a comissão concluiu pela inocência de Rogério
Camargo (RELT29, p.18-23).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000140-6/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF7).

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não
foram encontrados valores na posse do réu.

Passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF ROGERIO trabalhou como
supervisor de equipe nos meses de (e.02, ANEXO473, p.64-80):

a) maio de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31)
b) junho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28)
c) julho de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30)
d) agosto de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31)
e) setembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30)
f) outubro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28)
g) novembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29)
h) dezembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31)

No dia 23/7/2003, às 07h30min, o PRF ROGÉRIO foi citado por
Derivaldo em uma conversa com um homem não identificado (tel.91141244):

DERIVALDO X HNI (...) 23/7/2003 07:30 (...) Derivaldo diz que está feio o negócio, que
estão pegando lá em cima. HNI diz que Derivaldo é mentiroso. Derivaldo diz que os caras
(PRF?) falaram para ele que não tinha nada a ver, que o Rogério (PRF) supervisor do dia
disse que não tinha nada a ver (mostra que Derivaldo tem acesso direto para obtenção de
informações sobre fiscalização!) e que chega agora de manhã e os caras estão
trabalhando. E que até o do Derivaldo pulou (foi pego).

O PRF ROGÉRIO estava escalado na função de supervisor naquele dia
até as 08h00min e, com base na referida conversa, Derivaldo obteve
informações com o réu de que a rodovia estava tranquila (sem operação),
quando, na verdade, não estava, motivo pelo qual o outro interloculor (HNI)
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chamou Derivaldo de "mentiroso".

O réu também trabalhou na escala do dia 02/9/2003 na função de
supervisor e foi citado nesse dia em conversa de "Boi" com homem não
identificado (HNI) às 22h43min:

BOI X HNI (...) 02/09/2003 22:43:58  (...) Boi pede para avisar quando estiver pronto. HNI
diz que deu sorte a última vez em Matelândia que o Gordinho estava lá. HNI avisa que vai
deixar um borracha (possível $) de dois, independente disto Boi avisa que vai lá no Céu
para elas porque acha que é o Tripa (PRF Tripode) que está lá e ele gosta de dar uma
ferradinha. Ele está junto com o Rogério. Boi avisa que não sabe bem quem mais está lá
porque hoje é o primeiro dia do mês (muda a escala PRF). (ev. 2 - ANEXO426, fl. 21).

Pelo teor da conversa, nota-se que o batedor Antônio Carlos ("Boi")
também conhecida o PRF ROGÉRIO. "Boi", ainda, mencionou que ia até o Céu
(Posto de Céu Azul) para conversar com os PRF's e ver quem lá estava.

Horas antes (16h18min), foi interceptada uma conversa atribuída
ao PRF VIDAL (inspetor) e ao PRF ROGÉRIO (supervisor) que tratava do
encerramento de uma operação supresa, que resultou na apreensão de alguns
ônibus:

VIDAL fala que, já pegou os ônibus que tinha que pegar, e agora é para deixar passar.
ROGÉRIO afirma se é para deixar passar, VIDAL responde que está beleza. (e.2,
ANEXO425, p.29)

Nota-se na conversa que VIDAL autorizou ROGÉRIO a liberar a
passagem dos ônibus ("agora é para deixar passar"), pois já tinha pegado os
ônibus que ele tinha que pegar.

No dia 06/09/2003, às 12h03min (e.422, AP_INQ_POL5, p.93),
Derivaldo ligou para "Paleta" para saber como estava a rodovia e
este informou que estava 100%. Então, Derivaldo perguntou quem estava na
casa (Posto de STI) e Paleta respondeu que era o chefe "Rogerinho"
(supervisor das equipes):

DERIVALDO X PALETA (...) 6/9/2003 12:03:16 (...) Paleta avisa que está 100% e Derivaldo
pergunta quem está na casa (Posto PRF) e Paleta diz que o chefe é o Rogerinho (PRF
Rogerio) e Derivaldo fica de passar lá para ver. (e.2, ANEXO425, P.28)

No dia 14/9/2003, observa-se o envolvimento das duas equipes (STI
e Céu Azul) no esquema de propina, conforme conversas a seguir:

DERIVALDO X CARECA (...) 14/9/2003 15:38:10  (...) Careca avisa que não tem nada
haver, tudo legal, 100%, deixei a outra paradinha lá (posto PRF) agora e está tranquilo, se
tem esta camionete aí faz parte. Derivaldo pergunta quem que é os botinas lá (PRFs) e
Careca diz que não sabe os nomes, mas é tudo gente nossa, gente boa, Derivaldo diz que
está beleza então. (e.2, ANEXO427, p.22)
DERIVALDO X CARECA (...) 14/9/2003 15:41:22  (...) Careca avisa que um que faz parte
da equipe e aí você vai saber quem é o "si", "lá" e a última letra é "s"(PRF SILAS). (e.2,
ANEXO427, p.22)
MNI X BOI (PEDRALI E PEDRO) (...) 15/9/2003 01:45:07  (...) MNI pergunta onde está HNI
e este responde que está com os "meninos" (PRF). MNI pergunta para BOI como está o
movimento e este diz para acelerar e subir. BOI diz que estão PEDRALI e PEDRO, são
gente boa, pode ficar tranquila. (E. 2 - ANEXO 426, p. 20)

Nessa escala o réu era o supervisor das equipes.

Em conversa com Derivaldo, "Careca" afirmou ter deixado o
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pagamento com os "botinas" às 15h38min. Após 4 (quatro) minutos, mencionou
que a equipe era a do PRF SILAS, que estava escalado no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu (e.02, ANEXO473, p.74).

Na madrugada do dia 15/9/2003 (01h45min), "BOI" mencionou que
estava com os "meninos", PRF's PEDRALLI e PEDRO, que estavam escalados no
Posto de Céu Azul (e.02, ANEXO473, p.74). 

No dia 16/9/2003, o réu foi novamente citado em uma conversa.
Uma pessoa que se identificou como "Terezinha", guia do Rio de Janeiro, ligou
para o Posto da PRF e foi atendida pela PRF ROSANE. Na conversa,
ela perguntou pelos PRF'S CEGATTI e ROGÉRIO, que não estavam de serviço.
Depois ela esclareceu que pretendia falar com eles a respeito de uma
reportagem que tinha assistido na televisão e que poderia prejudiciá-los, o que
ela não queria que acontesse, pois eles sempre a trataram bem durante as
viagens ("faz excursão a 16 anos e nunca eles (PRF) tiraram nada"):

GUIA X PRF ROSANE (cita PRFs) (...) 16/9/2003 23:59:56   (...) Resumo PRFs CEGATTI e
ROGÉRIO (...) Guia do Rio de Janeiro pergunta por Cegatti e Rogério. Rosane diz ambos
não estão lá, MNI diz que é guia e acabou de ver no jornal nacional reportagem sobre o
comboio e que seu filho acabou de lhe ligar dizendo que estão querendo armar uma para
os policiais rodoviários, seria para semana que vem. Diz que os meninos (PRF Cegatti
e Rogério) tem o telefone dela (Guia) e que eles sempre foram muito companheiros
com ela, muito carinhosos, muito amigos. Rosane demonstra preocupação e pergunta se
Guia tem mais algum dado. Guia.passa o telefone dela e pede para ligarem amanhã, pois
já terá mais alguns detalhes, tel 2455-2383 (passa seu nome também: Terezinha).
Terezinha diz que quando passar lá procura ela. Rosane pergunta se o filho dela esta em
Foz. Terezinha "diz que não, que seu filho é juiz e que deve muitos favores aos policiais
rodoviários de Foz, pois ela já faz excursão a 16 anos e nunca eles (PRFs) tiraram nada.
(...) Terezinha diz que PRFs ajudam muita gente, pois ninguém vem na cota, vocês (PRFs)
deixam passar, e o que a gente faz e muito pouco pelo que vocês (PRFs) fazem pela
gente. (...) (e.2, ANEXO424, p.97)

No dia 20/10/2003, os batedores e sacoleiros ficaram preocupados
com a possível realização de uma operação na rodovia, pois tiveram ciência de
que havia policiais de outras regiões (Santa Catarina, Mato Grosso, Brasília) em
Foz do Iguaçu. Assim, para tirarem essa dúvida, Derivaldo se deslocou até o
Posto de Santa Rerezinha de Itaipu e conversou com os PRF's DOUGLAS e
COSTA CAMPOS, que o tranquilizaram dizendo que "estava tranquilo", ou seja,
sem operação.

DERIVALDO X CLECI (...) 20/10/2003 14:01:46 (...) DERIVALDO diz que falou com os
meninos (PRFs) do posto, e eles falaram que esta tranquilo, (...) DERIVALDO insiste
dizendo que falou com o DOUGLAS e o COSTA CAMPOS (PRFs) e que eles falaram que
por enquanto está tudo quietinho (...) DERIVALDO diz qua o DOUGLAS falou que a
receita não trabalhou e que a PRF ficou "ensebando" para morder alto . (e.422,
ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X NAMORADA  (...) 20/10/2003 14:05:40 (...) DERIVALDO (...) conta que falou
com os meninos, e que eles falaram que não tem nada a ver, e só cuidar direitinho, mas
que não tem "índice de operação nenhuma", (...) e que o DOUGLAS e o COSTA CAMPOS,
falaram que não tem nada a ver (...) (e.422, ANEXO8, p.84)
DERIVALDO X PEREIRA (...)
20/10/2003 14:30:11     20/10/2003 14:31:44 00:01:33 (...) Derivaldo avisa que (...) passou
no Mosquiteiro (Posto PRF) agora. (...) Derivaldo diz que passou agora no Posto PRF e falou
com o Douglas(PRF) e está tudo bem. (...) (e.422, ANEXO8, p.85)
DERIVALDO X TONINHO (...) 20/10/2003 23:43:54 (...) Derivaldo diz que conversou com
o Douglas (PRF) agora ali e (...) ele sugeriu para nós puxar um por um até o Paradão (...)
Derivaldo diz que tem uns quinze carros e (...)  Toninho (...) quer acertar, mas Derivaldo
diz que já deu as placas lá (Posto PRF), diz que o Douglas não tem erro não e sugere ele ir
na frente e deixar a placa lá para passar batido. Toninho resolve ir até o lá (Posto PRF) e
Derivaldo avisa que é o Douglas, o Costa Campos e o Robson, tudo gente boa para
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caramba, (...) (e.422, ANEXO8, p.84)

Ainda, nesse dia, Derivaldo conversou com Emerson (20/10/2003
14h57min) e comentou ter "acertado" 20 (vinte) ônibus e que, em virtude da
quantidade, tentou obter um de brinde, que, no entanto, não foi aceito pelo PRF
DOUGLAS, que insistiu em receber "3 pau" (R$ 3.000,00 reais, R$ 150,00
por ônibus - e.422, ANEXO8, p.86-87).

No final do dia, em conversa com Nina, Derivaldo relatou ter
conversado com o PRF DOUGLAS e que este solicitou que Derivaldo segurasse a
saída dos ônibus, sem avisar os demais batedores, pois a equipe pretendia
"pegar" dois carros (20/10/2003, 22h11min e 23h23min - e.422, ANEXO8, p.84).

Em conversa com Nina, às 23h24min, Derivaldo deixou claro que
estava conversando com os PRF's ROGÉRIO e DOUGLAS, mas que não estava
querendo liberar os ônibus, porque os PRF's não estavam querendo
garantir a livre passagem dos ônibus "acertados" (sem abordagem/fiscalização):

DERIVALDO X NINA  (...)
20/10/2003 23:23:55     20/10/2003 23:24:49 00:00.54 (...)                                         
Derivaldo diz que o Rogério e o Douglas falaram que o "ele pode mexer", mas eles
(PRFs) vão pegar dois e não querem garantir os do Derivaldo. Então ele não vai arriscar.
(e.422, ANEXO8, p.84)

Em outra conversa interceptada às 23h40min (e.422, ANEXO8, p.84),
ficou demonstrado que a operação seria conduzida por uma equipe da PRF de
Santa Catarina, com o auxílio da PRF de Foz do Iguaçu. Ou seja, a fala do PRF
DOUGLAS de que iriam pegar dois ônibus era apenas para que ele pudesse
mostrar serviço na presença dos policiais de fora.

Derivaldo ficou com receio de liberar, mas, após muita conversa com
o PRF DOUGLAS, este propôs que Derivaldo organizasse a saída dos ônibus sem
chamar a atenção dos demais PRF's que estavam na operação. Decidiram,
então, reunir os ônibus no Posto de Combustível Paradão e liberá-los um a um,
sem tumulto, sem comboio (20/10/2003, às 23h43min; e 21/10/2003, às
00h26min - e.422, ANEXO8, p.84 e 86):

DERIVALDO X TONINHO                                                                                       DATA/HORA
INICIAL     DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                      20/10/2003 23:43:54    
20/10/2003 23:45:50 00:01.56 (...) Derivaldo diz que conversou com o Douglas
(PRF) agora ali e (...) ele sugeriu para nós puxar um por um até o Paradão (...) Derivaldo
diz que tem uns quinze carros e (...)  Toninho (...) quer acertar, mas Derivaldo diz que já
deu as placas lá (Posto PRF), diz que o Douglas não tem erro não e sugere ele ir na
frente e deixar a placa lá para passar batido. Toninho resolve ir até o lá (Posto PRF) e
Derivaldo avisa que é o Douglas, o Costa Campos e o Robson , tudo gente boa para
caramba, (...) (e.422, ANEXO8, p.84)

O réu alegou, em seu interrogatório criminal, não ter trabalhado no
dia 20/10, o que não restou comprovado nos autos. Cumpre, ainda, mencionar
que foi o próprio Derivaldo que alegou ter conversado com o PRF Rogério e PRF
Douglas no Posto de STI (20/10/2003, 23h23min). 

Nos dias 21 e 25/11/2003, o réu também prestou serviço na função
de supervisor de equipe e nesses dois dias foram realizadas filmagens dos
postos da PRF pela Polícia Federal.
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Embora o réu tenha alegado em seu interrogatório criminal que
trabalhou na escala do dia 20/11, não restou demonstrado nestes autos, uma
vez que, pela escala oficial, ele prestou serviço no dia 21/11 (e.510,
AUTO_QUALIFIC37, p.02). 

Ainda, com base no referido interrogatório, o réu informou que
precisou buscar uma viatura em Curitiba no dia 20 e que iniciou o retorno para
Foz do Iguaçu às 08h30min do dia 21/11, tendo chegado no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu às 16h00min e que, na sequência, participou de uma
operação na região do Posto de Santa Terezinha de Itaipu com a equipe
da Receita Federal até as 22h00min. Ou seja, o próprio réu se contradisse ao
reconhecer que chegou a trabalhar no dia 21/11 ao menos das 16h00min às
22h00min.

Após análise de todo o interrogatório, nota-se que o réu fez confusão
com os dias 20 e 21 de novembro e com os dias 20 e 21 de outubro de 2003,
mas, pela escala oficial, que não chegou a ser desconstituída por outra prova
documental, o réu trabalhou no dia 20/10/2003 e no dia 21/11/2003.

Questionado a respeito de um fato ocorrido no dia 25/11, o réu
também alegou não ter trabalhado nesse dia, contrariando, mais uma vez, a
informação contida na escala oficial (e.510, AUTO_QUALIFIC37, p.02), a qual
levo em consideração para análise dos fatos a seguir.

De acordo com o Relatório de Análise das Fitas de Vídeo (e.02,
ANEXO478, p.109-112; ANEXO479, p.01-05):

(...) No mesmo dia 21 de novembro de 2003, a partir das 17:00 horas (minuto 47:11 da
fita n° 02), no Posto Paradão aparecem SÍLVIO (que aparece levantando um camiseta
amarela) e provavelmente CID (camiseta vermelha), além de outros batedores ainda não
identificados. Às 17:11 h, ocorre uma reunião de batedores (organização criminosa), com
a presença de BOI, EMERSON, CID, um adolescente e outros ainda não identificados. Às
17:21h, nota-se a parada do ônibus placas JJD 8685, e o contato com Cid (camiseta
vermelha) que gesticula autorizando o seu deslocamento. As 17:49h, o ônibus placas BYF
2237 - Empresa Wilclatur, para e entrega dinheiro para CID no posto Paradão. Observa-se
que, logo em seguida, este mesmo ônibus foi apreendido logo após o Posto de PRF
de Santa Terezinha do Itaipu, e levado por Policiais Federais para a Receita
Federal em Foz do Iguaçu onde foi encontrada no seu interior, além de
mercadoria de procedência estrangeira irregular, mais de 10 quilos de maconha ,
conforme conta no Auto de Prisão em Flagrante
(...). (...)                                                                                                                       
       
No dia 25 de novembro de 2003, às 17:34 horas (hora 01:10 da fita 2), mais uma vez é
possível verificar uma reunião dos integrantes da organização criminosa no Posto
Paradão, próximo às bombas de combustível, mais precisamente EMERSON, CID e SÍLVIO
MACHADO, dentre outros, além de alguns adolescentes. Às 18:56 horas, ainda no Posto
Paradão, próximo à placa "24 horas" é possível visualizar BOI, PALETA e CID, gesticulando
e negociando a passagem dos ônibus previamente "acertados" para que passem sem a
devida fiscalização nos Postos de PRF de Santa Terezinha e Céu Azul. Especialmente
PALETA, às 19:04 horas (hora 01:12:07 da fita 2), faz contato com 05 ônibus, sendo um
não identificado, um da empresa GRÉCIA TUR, placas BYE 3703, um placas KRA 1345,
outro da empresa COLOR TUR placas AIC 8779 e o último placas BYE 8074, que param e
repassam dinheiro para ; ele. Nota-se que, às 20:56 horas, no Posto Paradão, chega o
ônibus da Empresa San Julian, placas BYD 7328 e, após acertar com Derivaldo, sai e é
escoltado por ele, que utiliza seu veículo Vectra Azul marinho, através da BR 277:
(...) EMERSON X HNI                                                                                               
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                    25/11/2003
19:15:11      25/11/2003 19:15:34 00:00:23                                                        (...) HNI avisa
que passou a Policia Rodoviária e Emerson diz para não falar o nome.
DERIVALDO X MANUEL                                                                                                       
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
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25/11/2003 20:09:27      25/11/2003 20:10:15 00:00:48                                                       
 (...) Manuel avisa que vai no Paradão conversar com ele e queria fazer um negócio
sem parar na casa e Derivaldo manda entrar bem na bomba.
DERIVALDO manda vir embora.                                                                                               
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO                                  25/11/2003
20:14:38     25/11/2003 20:14:59 00:00:21                                                          (...)
DERIVALDO fala que se parar é para dizer que é dele, que tá na lista.
(...)

O relatório da filmagem confirma que foi realizada uma operação
pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal por volta das 17h50min,
que resultou na apreensão do ônibus de placa BYF 2237 da empresa Wilclatur.

Transcrevo outras conversas interceptadas nesses dois dias que
confirmam o envolvimento de PRF's no esquema de pagamento de propina para
facilitação de passagem de ônibus com produtos
contrabandeados/descaminhados pela BR 277 (21 e 25):

DERIVALDO X SOMBRA (...) 21/11/2003 17:17:43 (...) Derivaldo avisa já deixou o
documento aqui (Posto PRF) e qualquer coisa você é meu, vem embora e avisa
que lá no céu é gente finíssima  é o bigode lá, da hora e Sombra comenta,
o Duchesqui e Derivaldo diz hiiiii, tem que falar o nome e avisa que qualquer coisa fala
que eu mandei o papel lá porque não pude ir lá . (e.422, ANEXO10, p.35)
DERIVALDOXHNI (...) 21/11/2003 19:42:25  (...) Falam em código. DERIVALDO se gaba
dizendo que está jogando bola todo dia (soltando ônibus), que ele não precisa se
preocupar com "estas paradas" (que não precisa se preocupar com as operações), HNI
pergunta se vai dar para "jogar bola" hoje, DERIVALDO diz que vai ter mais 4/5 uns
pelas 22/23, e durante o dia já foi uns 15 , HNI fala beleza 22/23 vai ler jogo
(provavelmente HNI quer sair neste horâno), e pergunta se DERIVALDO marcou este
número, DERIVALDO responde que com certeza. (e.422, ANEXO10, p.05)
DERIVALDO X CAÇULA (...) 25/11/2003 19:45:07  (...) Caçula diz que teve um
problema no mosquiteiro (posto da PRF em Santa Terezinha) , diz que os caras
(PRFs) não conseguiram achar seu ônibus na lista  e foram atrás dele, (...)  (e.422,
ANEXO10, p.35)
CAÇULA X DERIVALDO (...) 25/11/2003 20:05:07  (...) DERIVALDO diz que foi lá, e
o GASPARINI, magrão narizudo mandou pedir desculpa, porque a lista tinha ficado com o
outro chefe do Posto, ele (GASPARINI), falou que foi atrás de você. CAÇULA diz que sim,
que parou quase no pedágio. DERIVALDO diz que GASPARINI falou pra ficar tranquilo, que
está sossegado e que sábado eles estarão ali e que pra falar com ele (CAÇULA).
DERIVALDO diz que mostrou o 6845 e ele falou que ameaçou so pra fazer pressão.
CAÇULA diz que na viagem passada aconteceu a mesma coisa no
MOSQUITEIRO, que não conseguiam achar a placa de jeito nenhum. DERIVALDO diz
que eram muitos carros, tinha 29 placas p/eles olharem hoje lá . (e.422, ANEXO10,
p.38)

Não houve menção expressa ao nome do réu, mas ficou
demonstrado o envolvimento das duas equipes dos PRF's dos Postos de STI
(e.422, ANEXO10, p.35 e 38) e Céu Azul (e.422, ANEXO10, p.35) e, como o réu
era o supervisor das equipes, não é crível aceitar que ele desconhecesse o
esquema relatado nestes autos, até porque ficou demonstrado o seu
envolvimento desde 23/7/2003.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.
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Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF ROGÉRIO, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 30 (trinta) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. O PRF
ROGÉRIO, na condição de supervisor, tinha que manter conduta
compatível com a moralidade administrativa, servindo de exemplo para
os demais integrantes das equipes. Nesse sentido, levo em consideração a
conduta praticada pelo réu e a função que ele exercia (supervisor).
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Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  ROGÉRIO
CAMARGO pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda
esteja em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de
imposto de renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.25 ROSANE GIASSON (PRF ROSANE)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Rosane Giasson encontrava-se lotada na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou à ré Rosane Giasson  a prática
dos seguintes fatos:

PRF ROSANE (Apelidos "Ro" ou "Rosa" ou "Gostosa" e telefone 45-9977-7565)                  -
A PRF ROSANE E A NAMORADA DO PRF "MAGAL" E QUE ESTÁ DE SERVIÇO NO POSTO DA
PRF EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO MESMO DIA DE PLANTÃO QUE O PRF MAGAL, E
COM SUA ESCALA QUE COINCIDE COM O DIA EM QUE DERIVALDO E OUTRO FALARAM
SOBRE UMA TAL "RO".                            - O BATEDOR DERIVALDO PASSOU NA CASINHA
(PRF) E DIZ AO BATEDOR "BOI" QUE ESTÁ BELEZA, "O MESMO ESQUEMA", POIS ESTÁ LÁ
"AQUELA GOSTOSA". DESPEDE-SE DIZENDO QUE BVAI LEVAR OS DELE LÁ".                         
                      - O BATEDOR DERIVALDO INFORMOU O NÚMERO DO CHALÉ À PRF ROSANE, A
QUAL AVISOU QUE NA SEXTA-FEIRA ESTARIA DE SERVIÇO. A CONVERSA SEMPRE É DE
FORMA ÍNTIMA.                                                                                            - A FILMAGEM
REVELA QUE O ÔNIBUS DE PLACAS LXO-8094, DA EMPRESA STRANTUR, PAROU
ESPONTANEAMENTE E O GUIA DESCEU E SAIU SEM SER FISCALIZADO, O QUAL ERA
ACOMPANHADO PELO BATEDOR DERIVALDO (FL. 35). SEGUNDO A ESCALA, ESTAVAM DE
PLANTÃO OS PRF'S DUARTE, JACOB, PAMPOLINI E ROSANE.                                                   
                                                      - FOI FILMADO NO DIA 28/11/2003 QUE OS ÔNIBUS DE
PLACAS BNA-6346, ICC-9906, JLA-8108, KLE-6968 E ADF-3228 PARARAM
ESPONTANEAMENTE NO POSTO DE CÉU AZUL. MAIS TARDE, OUTROS ÔNIBUS DE PLACAS
IAX-4179, CYB-6880, CHQ-7064, LYB-4864 E ADC-8027 TAMBÉM PARARAM. O ÔNIBUS IDF-
7452 ENTREGOU DINHEIRO AO PRF DUARTE E FOI LIBERADO. A PRF ROSANE
ENCONTRAVA-SE DE PLANTÃO NESSE DIA, NO POSTO DE PRF EM CÉU AZUL.    - O
BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE A DUAS MULHERES - REFERINDO-SE ÀS PRF'S JOYCE e
ROSANE - EM PLANTÃO NO POSTO DE PRF "NÃO MEXEM NÃO".  - A PRF ROSANE ATENDE O
TELEFONE E CONVERSA COM UMA GUIA - TEREZINHA - DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A
QUAL TERIA UM FILHO QUE É JUIZ, DIZENDO QUE DEVE MUITOS FAVORES, POIS FAZ
EXCURSÃO HÁ DEZESSEIS ANOS E NUNCA OS PRF'S TIRARAM NADA. MAS O OBJETIVO DA
GUIA ERA DE CONVERSAR COM OS PRFS CEGATTI E ROGÉRIO, A RESPEITO DA MATÉRIA DO
JORNAL NACIONAL SOBRE A FORMAÇÃO DE COMBOIO.                  - OS PRF'S MAGAL E
ROSANE (NAMORADOS) CONVERSAM A RESPEITO DA ESCALA PARA DORMIR, DANDO A
ENTENDER QUE NENHUM DOS PRF'S DE PLANTÃO QUER DORMIR, PARA JUSTAMENTE NÃO
PERDER O DINHEIRO QUE PASSA. OBSERVA-SE QUE O PRF CEGATTI TRABALHA DEPOIS DE
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ROSANE. A QUAL FICARIA ATÉ ÀS 4:00 DA MANHA.                                                                 
        - O BATEDOR DERIVALDO DIZ A CHICÃO (GUIA NÃO IDENTIFICADO) QUE DEU UM
PAUZINHO NO ÔNIBUS (ESCANGALHOU) E O CARA VEM VINDO CONSERTAR. DERIVALDO
DIZ QUE ESTÁ BELEZA, É SÓ POR PARA FUNCIONAR E SAIR. E ADIANTA QUE EM CÉU AZUL
(POSTO PRF) ESTÁ COM A ROSANE (PRF) E JÁ FALOU PARA ELA (PRF) QUEM ERA ELE
(CHICÃO) E INCLUSIVE FALOU DO PAU QUE LEVOU (PROVÁVEL PERDA DE MERCADORIA
DEVIDO A FISCALIZAÇÃO) E ELA (PRF ROSANE) FALOU QUE ESTÁ SOSSEGADO, QUE PODE
FICAR TRANQUILO E ALI (POSTO DE SANTA TEREZINHA) ESTÁ COM O VEIO ÓSSOLA (PRF
ÓSSOLA). CHICÃO AVISA QUE VAI LIGAR NOVAMENTE ANTES DE SAIR.                                   
                                                                                  - O BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA A
"BOI" SE ESTEVE NA CASA (POSTO DE PRF) E DIZ QUE SIM E FALA DA PRESENÇA DA
MENINA OU ROSA (PRF ROSANE). ENTÃO, AMBOS RESOLVEM MANDAR...                             
                          - APÓS O BATEDOR DERIVALDO PASSAR E DEIXAR O NEGÓCIO. DIZ QUE
TEM QUE FALAR COM A "MINHA GOSTOSA" (PRF ROSANE).                                                - O
BATEDOR DERIVALDO FALA COM O BATEDOR -ZÓIO". DIZENDO QUE SÃO GENTE BOA
GENTE FINÍSSIMA. NO CASO. REFERINDO-SE ÀS PRF'S JOYCE E ROSANE.                               
                                                                                                    - NO POSTO DE PRF, O
BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE FALOU COM A GOSTOSA (PRF ROSANE) E O PIT BULL (PRF
VILMAR) CUMPRIMENTOU E FALOU QUE ESTAVA DE BEM COM  A VIDA. RESOLVE
"SEGURAR", JÁ QUE NÃO SABE SE VAI SUJAR.                                                                           
                                                            - O BATEDOR DERIVALDO FALA COM "JESUS" (NÃO
IDENTIFICADO), DIZENDO QUE A PRF JOYCE E A PRF ROSANE DISSERAM QUE PODE
MANDAR QUE EU GARANTO - ASSIM, AUTORIZA "JESUS" SE ARRUMAR...      

A ré apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES378). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1314, 1316, 1426, 1507 e 1531). Encerrada a fase de instrução (e.2246),
a ré apresentou alegações finais (e.2433), defendendo a improcedência da
ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal da ré
foi anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC8).

No Processo Administrativo nº 00190.011914/2011-77 (e.493,
RELT1), a comissão concluiu pela inocência de Rosane Giasson.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000140-6/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação a ré (e.899,
INF7).

De acordo com a escala oficial, a PRF ROSANE prestou serviço nos
meses de (e.02, ANEXO473, p.66-83):

a) junho de 2003 no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na
função de auxiliar, juntamente com os PRF's GUIOVAR, CEGATTI, OSMAR e supervisor
ROGÉRIO.
b) julho de 2003 no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30),
na função de auxiliar, juntamente com os PRF's OSSOLA, GUIDUGLI e supervisor ROGERIO;
c) agosto de 2003 na Ponte Internacional da Amizade;
d) setembro de 2003 no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28),
na função de auxiliar, juntamente com os PRF's JOYCE, PASQUALINI, CIRO e supervisor
BENATTI.
e) outubro de 2003 no Posto de Céu Azul (dias 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), na função
de auxiliar, juntamente com os PRF'S DUARTE, JACOB, EUGENIA, SANCHES e supervisor
HIRATA.
f) novembro de 2003 no Posto de Céu Azul (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de
auxiliar, juntamente com os PRF's DUARTE, JACOB, PAMPOLINI e supervisor HIRATA.
Obs: a ré não foi localizada na escala de dezembro de 2003

Como se vê, no período de junho a setembro de 2003, com exceção
do mês de agosto, a ré prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu.
Nesse período ela foi citada em algumas interceptações telefônicas, conforme
se verá a seguir:
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DERIVALDO X HNI (...) 4/6/2003 13:50:14  (...) 4599646614   45  99776489 (...) HNI
pergunta se passou na "casinha"(PRF) e Derivaldo diz que passou e está beleza, o mesmo
esquema" e quem está lá é "aquela gostosa"e HNI pergunta se é a "RO" e DERIVALDO
confirma. (RO é inicial de alguma PRF feminina que está no posto de Santa Terezinha).
DERIVALDO diz que o homem que está para "dar chute" está lá e fala em "QUE QUE" e
"VAR" (que pode ser iniciais de PRF). DERIVALDO diz que falou para ela que eles estão na
área e que vai levar os dele lá e que o resto é com o HNI. (e.2, ANEXO425, p.32)
MAGAL X ROSANE (...) 8/6/2003 23:19:51  (...) ROSANE diz que estão fazendo a
escalinha para dormir, que estão em três e que ela pegou o horário do meio e que o
SEGATI (PRF) pega depois. MAGAL diz que vai dormir e vai acordar às 04:00 e não dorme
mais. MAGAL fala que os outros do posto não querem dormir e falam que "não estou com
sono... se eu dormir agora eu não durmo" e reclama que "se for ver esse lado aí todo
mundo... né, você entendeu né? (parece que ninguém quer dormir para não perder o
dinheiro de quem passa). ROSANE diz que vai acordar 1:40 e fica até 4:20 e MAGAL diz
que vai dormir e que acord as 04:00. (e. 2, ANEXO425, p.33).
DERIVALDO X HNI (...) 19/6/2003 16:07:43 (...) DERIVALDO pergunta se HNI está na
correria e este diz que sim. DERIVALDO pergunta quem é que está na "casa" (PRF) e HNI
diz que é a menina... e DERIVALDO pergunta se é a ROSA (ROSANE) e HNI
confirma. DERIVALDO pergunta se os outros é "carniça" e HNI diz que não e que já está
mandando e DERIVALDO diz que também vai mandar. (e.2, ANEXO425, p. 33).

No dia 4 de junho, ROSANE foi citada por Derivaldo, em conversa
com homem não identificado (que, com o tempo, descobriu tratar-se de Antônio
Carlos - "BOI" - 4599776489 - e.2, ANEXO425, p.58). Na ocasião, "BOI"
perguntou para Derivaldo se ele sabia quem estava na "casinha (PRF STI) e este
disse que passou lá e viu que estava a PRF ROSANE  ("gostosa, RO") e
mencionou outro PRF deixando a entender que se tratava do PRF GUIOVAR
("QUE QUE VAR"). Derivaldo, ainda, mencionou ter conversado com a ré a
respeito de seus ônibus e disse que "ia levar os dele lá", ou seja, que ia
promover o acerto dos ônibus que estavam sob a sua responsabilidade com ela
e que o restante seria com o "BOI".

Quando da responsabilização do PRF DOUGLAS também ficou
demonstrado o envolvimento deste no dia 04/06/2003 (e.422, ANEXO8, p.81-
87).

Nota-se que a ré era pessoa de confiança de Derivaldo, tanto que ele
mencionou ter conversado pessoalmente com ela no Posto de STI a respeito do
"acerto" dos ônibus e, após tal conversa, mencionou que estava "beleza" para
trabalhar.

No dia 8 de junho, a PRF ROSANE conversou com o PRF MAGAL a
respeito da escala para dormir e este destacou que na equipe dele ninguém
queria dormir no período da madrugada. ROSANE estava no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu e MAGALHÃES no Posto de Céu Azul.

No dia 19 de junho, às 16h07min, a ré foi citada em outra conversa
entre Derivaldo e Antônio Carlos (45 99776489), em que este afirmou que quem
estava na "casa" (Posto de STI) era a "ROSA", que, segundo investigação
criminal, tratava-se da PRF ROSANE. Lembro que Rosane já era pessoa
conhecida de Derivaldo (e.2, ANEXO425, p.32).

Ocorre que, de acordo com a escala oficial, a ré não estava de
serviço no dia 19/6, mas sim no dia 20. Ocorre que a ré foi dispensada do
serviço no dia 20 no período das 08h00min às 16h00min (e.2, ANEXO473, p.68-
69), o que permite concluir que ela possa ter substituído alguém no dia anterior
para compensar a sua ausência no dia seguinte. Na escala consta que o PRF
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GRIBELLER foi dispensado no dia 19/6 das 08h00min às 23h00min, de modo
que alguém do Posto de STI pode ter sido destacado para cobrir essa ausência
para que, assim, a ré pudesse ficar no Posto de STI.

Segundo investigação policial, Derivaldo fez referência a ré em outra
conversa interceptada no dia 22/7/2003, às 23h00min:

DERIVALDO X HNI (...) 22/7/2003 23:00:56 (...) 4599646614   4599776489   (...) Derivaldo
diz para HNI que já passou e viu ele lá dentro e deixou o negócio com o barrigudinho. E
para falar com a minha gostosa (como tratam a PRF Rosane) que está com o "nóia" lá.
(e.2, ANEXO425, p.33)

Nota-se que o teor da conversa faz menção implicitamente ao
"acerto"(negócio) dos ônibus no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, no qual a
ré estava escalada, juntamente com os PRF's OSSOLA e GUIDUGLI.

No dia 12/9/2003, a PRF ROSANE prestou serviço no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, juntamente com os PRF's PASQUALINI, JOYCE e CIRO. E a
sua presença no posto foi confirmada por Derivaldo:

DERIVALDO X HNI (...) 12/9/2003     13:48:20 (...) HNI pergunta se são gente boa.
Derivaldo diz "são gente finíssima", nem estão mexendo ali, é só a Joice e a Rosane
(duas PRFs), duas mulheres que não mexem não. Despedem-se e HNI repete os
nomes Joicy e Rosane. (e.422 - AP_INQ_POL5, pag. 8).

Derivaldo citou o nome da ré e, ainda, mencionou que a equipe do
Posto de STI era "gente boa, gente finíssima" e que ela e a PRF JOYCE não
"mexiam" nos ônibus. E, ao citar que as duas mulheres não "mexiam",
Derivaldo quis dizer que elas não criavam embaraços com os
ônibus "acertados", tendo em vista que havia PRF's que tentavam obter mais
dinheiro (vantagem ilícita) fiscalizando os ônibus, inclusive "acertados", para
constatar irregularidades passíveis de aplicação de multa, retenção ou
apreensão (exemplifico, insulfilm muito escuro nos vidros das janelas, 
passageiros fora da lista de viagem, mercadorias no compartimento dos
passageiros, transporte de cigarro e drogas). 

Também houve referência a ré às 14h56min do dia 12/9 em
conversa entre Derivaldo e "Paleta":

DERIVALDO X PALETA (...) 12/9/2003 14:56:31   (...) Derivaldo pergunta se está subindo
carro, subiu só a Marea(PRF) que Paleta havia falado e Paleta diz que a Marea subiu com
os faróis ligados. Derivaldo questiona se vai sujar, mas diz que subiu foi o carniça e ele
não estão mexendo aquela hora que eu subi lá(Posto PRF) eu falei com a gostosa (PRF
Rosane) e ele(Pitbull) me cumprimentou e falou que por enquanto estava tranqüilo e ele
estava de bem com a vida. Paleta diz que vai saber, e Derivaldo resolve segurar. (Evento
422 - ANEXO6, pag. 105).

No dia 16/9/2003 (até 08h00min do dia seguinte), a PRF JOYCE
trabalhou novamente no Posto de STI como encarregada e a ré ROSANE como
auxiliar. No Posto de Céu Azul, estava de encarregado o PRF DENUZZI.

A presença da ré foi confirmada na ligação realizada às 23h59min do
dia 16/9 para o telefone do Posto de STI, pois foi ela quem atendeu a ligação:

GUIA X PRF ROSANE (cita PRFs) (...) 16/9/2003 23:59:56   (...) Resumo PRFs CEGATTI e
ROGÉRIO (...) Guia do Rio de Janeiro pergunta por Cegatti e Rogério. Rosane diz ambos
não estão lá, MNI diz que é guia e acabou de ver no jornal nacional reportagem sobre o
comboio e que seu filho acabou de lhe ligar dizendo que estão querendo armar uma para
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os policiais rodoviários, seria para semana que vem. Diz que os meninos (PRF Cegatti
e Rogério) tem o telefone dela (Guia) e que eles sempre foram muito companheiros
com ela, muito carinhosos, muito amigos. Rosane demonstra preocupação e pergunta se
Guia tem mais algum dado. (...) (e.2, ANEXO424, p.97; ANEXO425, p.34)

Na madrugada do dia 17, em conversa com "JESUS", Derivaldo
mencionou ter conversado com as PRF's JOYCE e ROSANE e que estas
garantiram que não teria nenhuma operação e que Derivaldo podia liberar
os ônibus acertados:

DERIVALDO X JESUS (PRF JOICY E ROSANE) (...) 17/9/2003 04:01:51 (...) Derivaldo diz
que o pessoal garantiu que não tem nada haver, falou que tá minado deles, mas não tem
nada haver com este negócio de vocês, que é só o assassinato do cara. Questionou porque
aquele carro(ônibus)caiu lá e eles disseram que é com a outra equipe que trabalha com a
Receita. Fala que não tem nada haver com o pessoal que está trabalhando em cima da
investigação do assassinato do cara. Derivaldo fala: "A Joicy (PRF) falou e a Rosane (PRF)
pode mandar que eu garanto. Então tá eu garanto"; Derivaldo diz para Jesus que então
pode se arrumar e ligar para ele na saída. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 9).

Na referida madrugada, os acertos continuaram, embora alguns
"batedores" tenham ficado inicialmente preocupados com a realização de uma
operação, em virtude da grande movimentação da Polícia Federal  nas
proximidades do Posto de Santa Terezinha de Itaipu. Após, foram tranquilizados
com as informações repassadas pela PRF JOYCE (encarregada da equipe do
Posto de STI) de que os policiais estavam apenas em busca de informações
acerca do assassino de um policial federal (conversas do dia 17/9/2003, às
02h27min, 02h32min e 04h01min - e.422, AP_INQ_POL5, p.10-14; e.422,
ANEXO4, p.204), exemplifico:

PRF DENUZZI X PRF JOICY  (...) 17/9/2003 02:27:26 (...)    PRF Denuzzi pergunta com
está o tempo lá, se está chovendo (código para saber como estão as coisas), PRF Joicy diz
que até que está bom , não está garoando nem nada, porém de diferente é que tem
várias equipes da Polícia Federal estão procurando quem matou o Policial,
trouxeram um retrato falado, estão parando alguns carros, mas está começando a
melhorar. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 12).
DERIVALDO X JESUS (...) 17/9/2003 02:36:04   (...) Derivaldo diz que a menina aqui da
casa (PRF Joicy - Posto PRF) que estão divididos em três turmas e na realidade aquele
pessoal do Rodrigo lá já foi embora. Comenta que ela (PRF Joicy) falou que estes (PFs) que
estão aqui para cima e para baixo estão atrás daqueles caras que mataram o colega
deles. (...) Fala que menina (PRF Joicy) diz que pode ir um por um, ela não quer que faça
uma fila. Ele está indo lá falar com ela de novo. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 14).

Seguem outras conversas interceptadas na referida madrugada: 

DERIVALDO X BOI (JOICY) (...) 17/9/2003 02:32:14 (...) Derivaldo pergunta se ele passou
lá na frente(Posto PRF) umas duas ou três vezes e Boi diz que não Derivaldo diz
que o nosso amiguinho aqui (referindo-se a Emerson) conversou com a sapata lá
(Joicy) e ela falou para o fulano parar de ficar desfilando com aquela branquela
(referindo-se a caminhonete de Boi) lá que os caras já deram um cutucão aqui quando ele
passou aqui na frente e já zoaram sobre ele Boi diz que não foi lá nenhuma vez e
Derivaldo diz que (PRF Joicy) citou o nome dele Derivaldo diz que passou com a dele de lá
para cá apenas uma vez porque foi em casa deixou a azulona em casa (Besta) e
pegou a branquela (caminhonete). Boi fala que não foi lá nem uma vez. Derivaldo diz
que ela (PRF Joicy) falou para mandar um por um. Boi diz que não vai. Derivaldo fala
que ela garante e que o negócio ali é outro. Comenta que eles estão com um caminhão e
diz que sabe o que eles querem. Comenta que eles estão com um caminhão e diz que
sabe o que eles querem. Explica que procuram o cara que fez o serviço lá não sei aonde
no coitado do colega deles (assassino do APF Gláucio). Boi pergunta sobre o ônibus dele e
Derivaldo diz que aquela era outra equipe, mas já se internou (foi para casa). Fala que
agora tem estas três que é 24 horas, não vai parar. Ela (joicy) falou que agora subiu três
até a naba. Derivaldo diz que subiu o Ricardo e uma "renca". (Evento 422 - AP_INQ_POL5,
pag. 13).                                                 
DERIVALDO X BOI (...) 17/9/2003 02:51:05 (...) Derivaldo avisa para subir para ir lá
conversar com o pessoal (Posto PRF) que ela (PRF Joicy) mandou o veadinho(Emerson)
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falar para nós irmos lá conversar com ela. (Evento 422 - AP_INQ_POL5, pag. 14).

Como se vê, Derivaldo tinha contato direto com as PRF's JOYCE e 
ROSANE.

No mês de outubro de 2003 (dias 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), a
ré prestou serviço no Posto de Céu Azul, juntamente com os PRF'S DUARTE,
JACOB, e supervisor HIRATA. 

No dia 27/10/2003, Derivaldo conversou com JEAN a respeito da
apreensão do ônibus deste, que estava "acertado" com os PRF's, e
mencionaram na conversa o nome dos PRF's DOUGLAS e ALBINO (Chefe do
Núcleo de Operações da PRF - e.02, ANEXO473, p.74-82). Na ocasião, Derivaldo
afirmou que havia conversado com o PRF DOUGLAS e que este havia lhe
garantido que os PRF's não iriam trabalhar naquele dia:

DERIVALDO X JEAN (...) 27/10/2003 13:30:56 (...) JEAN: Brabo, vc mandou nós na boca dos
homens... DERIVALDO: Não Jean, não é isso não. ninguém sabia que ia ??? os Rodoviários
ali que é culpado, falou que só a PF lá embaixo, na Rodoviária não vai trabalhar. (...) Briga
do ALBINO, pra falar bem a verdade é briga do ALBINO com a equipe do Posto (PRF??) que
não passa dinheiro para o ALBINO. Que o ALBINO não fica no posto, ele é chefe, fica prá lá
e prá cá, não deram dinheiro, ele pegou e derrubou os carros junto com os dois caras de
Curitiba... Prá falar a verdade a Polícia Rodoviária não era para estar pegando carro aquele
dia, era só a PF, eles falaram ali no posto, o próprio DOUGLAS falou pra mim.  (...) Porque
o DOUGLAS peitou ele. disse: "Porra ALBINO, esse carro é do DERIVALDO, esse carro é
acertado, tá aqui as placas dele". Ele (ALBINO) falou: "É não posso fazer nada, não sei o
quê". Ele só foi lá se desculpar, de tarde lá, esse vagabundo, enricou tudo que ele tem
hoje  nas costas dos sacoleiros. (...) (e.422, ANEXO8, p.86-87)

Na madrugada do dia 28/10/2003, um homem não identificado (HNI)
ligou para Emerson pedindo ajuda para a liberação de seu ônibus apreendido
pelo PRF HIRATA, em virtude do elevado valor exigido para liberação:

EMERSON X HNI (Céu Azul) (...) 28/10/2003 00:16:59  (...) HNI avisa que o Japa (PRF
Hirata) está perturbando a mente aqui (Posto PRF) porque o cara não assinou a lista
de passageiros e Emerson pergunta quanto está pedindo se é muito e HNI diz que ele quer
segurar o carro e Emerson diz para falar o nome dele e HNI diz que já falou, mas ele quer
alto(muito dinheiro) e já acertou e depois devolveu(dinheiro) e agora vai ver o que vai
acontecer vai fazer mais uma tentativa. (E.422, ANEXO8, p. 64).

Na ligação seguinte (20 minutos após), o HNI comunicou a liberação
do ônibus após o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a equipe
da PRF:

EMERSON X HNI (Céu Azul) (...) 28/10/2003 00:36:40  (...) HNI avisa que está andando
novamente(foi liberado pela PRF em Céu Azul) e Emerson pergunta se resolveu e
pergunta quantas pernas e HNI diz que depende do tamanho das pernas e Emerson diz
que ele deu para ele quatro pernas(R$ 400,00) e HNI diz que foi dez(R$ 1.000,00) e
Emerson leva um susto e HNI explica que não é brinquedo não e Emerson diz que tem que
começar a fazer babadinho(acertar antes com PRF) e HNI diz que era porque os caras(PRF)
estavam cheio de Alpiche, cheios de álcool, um(PRF) aceitou e depois Hirata(PRF)
não quis mais, ai a mulher entrou no circuito, um queria liberar, um segurou um
o outro liberou outro e Emerson combina de começar a fazer até ai então (acerto até
Céu Azul). (Evento 422 - ANEXO8, p. 64)

Nota-se que houve menção a uma PRF mulher (provavelmente a ré,
uma vez que demostrado o seu envolvimento no esquema criminoso desde
04/06/2003) que entrou na discusão entre HNI e HIRATA acerca do valor da
propina ("acerto") para liberação do ônibus.

O PRF HIRATA foi citado novamente no dia 31/10/2003. E, conforme
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se extrai das conversas a seguir, o PRF apelidado por Pit Bull (Vilmar) estava
substituindo um outro colega e juntamente com o supervisor HIRATA
começaram a cobrar um valor a título de propina, que variava entre R$ 150,00
a R$ 500,00, de todos os ônibus de compristas que passavam pelo Posto da PRF
em Céu Azul, o que revoltou os compristas. Derivaldo, então, orientou alguns
guias/compristas a pagarem aos referidos PRF's R$ 200,00 (duzentos reais) por
ônibus (e.422 - ANEXO8, p. 66). Depois, por volta das 23h30min, Derivaldo foi
até Medianeira conversar com o PRF HIRATA.

Transcrevo a seguir as conversas interceptadas no dia 31/10,
reforçando o envolvimento da equipe do Posto de Céu Azul, que incluia a PRF
ROSANE:

DERIVALDO X MÁRCIO (HIRATA& PIT) (...) 31/10/2003 17:28:31  (...)
(...) DERIVALDO: - Fala hôme. MÁRCIO: Esse "filho da.." do HIRATA, do HIRA..
HIRATA aqui... quer os derrubar os Cds todinhos aqui moço. DERIVALDO: Quer o
que? MÁRCIO: - Derrubar os meus...os Cds do hômi, Céu Azul. DERIVALDO - Que que é
isso... você falou para ele que acerta aqui em cima? MÁRCIO: Hã? DERIVALDO - Você falou
para ele que acertava aqui em cima? MÁRCIO: - Eu falei, há liga, vê o que pode fazer, liga
aqui e vê o que pode fazer para mim. (...) DERIVALDO: - Fala pô, a gente paga lá em
baixo, só não paga aqui porque os meninos não vem aqui e tal... MÁRCIO - Vê o que
você pode fazer, o que você consegue fazer é o HIRATA.
DERIVALDO: - Eu vou ver aqui, eu vou ver.
(...) (Evento 422 - ANEXO8, p. 65)
BOI X DERIVALDO (HIRATA) (...) 31/10/2003 17:33:51 (...) BOI avisa que está tudo
certo, que está 100%. DERIVALDO conta que o HIRATA está sacaneando um
carro dele em Céu Azul e pergunta o que ele faz, BOI pergunta o que ele esta
fazendo. DERIVALDO explica ele está querendo derrubar todos os cds do carro do Márcio,
BOI fala para ligar para ele. DERIVALDO diz que não tem o telefone dele, BOI manda ligar
no posto, e diz que tem o telefone dele. DERIVALDO diz que tem que derrubar esse
vagabundo, alguém vai ter que pular, (palavrão) você paga o Ônibus aqui eles vão lá para
Céu Azul para morder mais, que que é isso rapaz tem que empurrar essas caras, e então
pergunta se está beleza, BOi diz que está 100% ele está mexendo. (Evento 422 - ANEXO8,
p. 65)
BOI X HNI (HIRATA) (...) 31/10/2003 17:35:54(...) HNI pergunta se o pessoal já saiu. BOI diz
que fazem mais de duas horas, HNI acha que não vai alcançar mais. BOI manda tomar
cuidado com o japonesinho lá em Céu Azul (HIRATA), que qualquer coisa é para falar o
nome dele lá, e se o HIRATA apertar é para falar que HNI deixou um dinheirinho com o BOI
para pagar o bichinho que ele quer comer. (Evento 422 - ANEXO8, p. 65)
DERIVALDO X CARLOS (HIRATA) (...) 31/10/2003 17:40:34 (...) Márcia (apesar de Derivaldo
chamar de Carlinhos depreende-se de ligações anteriores ser a voz de Márcia) fala que fez
acerto (com motoqueiro do acidente - vide ligações anteriores) e pergunta se está tendo
problema em Céu Azul porque é o Pit Bull que está lá. Derivaldo fala que é o japonês
(PRF Hirata). Derivaldo manda descer com R$ 200,00 na mão, entregar para ele
e é para falar que foi fulano que mandou (Derivaldo) porque ele não pôde
vir. Márcia confirma se é o japonês, Derivaldo diz que sim. (Evento 422 - ANEXO8, p. 66)
DERIVALDOX BOI (PIT BULL + HIRATA) (...) 31/10/2003  17:49.19  (...) DERIVALDO reclama
que o PIT BULL está em Céu Azul, metendo a mão em todos os cds do carro. BOI fala que é
aquela história lá, aquela história que ele falou, que ele falou. DERIVALDO fala que ele
(PIT BULL) e o HIRATA estão pressionando todo mundo e revoltado diz que vai
empurrar (denunciar). BOI concorda. DERIVALDO reafirma as ameaças. (Evento 422 -
ANEXO8, p. 66)
DERIVALDO X LUCIANO (PIT BULL & HIRATA) (...) 31/10/2003   18:06:42 (...) DERIVALDO
manda ir embora, e avisa que tem batedor indo para Céu Azul, se ele quer "acertar
lá" (fazer acerto para passar). Muda de ideia e diz para LUCIANO peitar os caras, LUCIANO
começa a falar que vai fazer como DERIVALDO tinha aconselhado, mas é interrompido
por DERIVALDO que informa que os policiais que estão lá, são o PIT BULL e o
JAPONÊS. DERIVALDO aconselha LUCIANO a "a dar uma de doido", caso eles falarem que
vão mexer (embaçar) é para ele dizer que ele vem duas vezes por semana e o
DERIVALDO sempre acerta e agora vocês vâo querer derrubar.  (DERIVALOO fala
um monte de palavrões).  (Evento 422 - ANEXO8, p. 66)
DERIVALDO X OSMAR (PIT BULL HIRATA) (...) 31/10/2003 18:17:24 (...) OSMAR fala que o
Pit (Pit Bull) está lá embaixo, DERIVALDO diz que ela veio tirar serviço para outro mais
está só roubando lá, OSMAR comenta que ele tirou meio milhão do compadre, DERIVALDO
fica surpreso e fala: 500 reais!, que que é isso. OSMAR fala que ele segurou o MÁRCIO um
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tempão, DERIVALDO manda OSMAR descer com 200 reais, e se ele (Pit Bull) quiser olhar é
para ele falar que o DERIVALDO ta lá embaixo não pode vir, e mandou 200 (palavrão), e
continuar dizendo que vai olhar o que, se ele (DERIVALDO) mandou trazer e entregar na
sua mão (mão de Pit Bull), pode falar direto para ele, (palavrão), não dê mais não (não dar
mais dinheiro), se quiser derrubar derruba, você derruba (palavrão), derruba e leva para a
Federal (PF), porque eu já paguei lá embaixo derruba todo mundo agora,
(palavrão) bando de ladrão do diabo, alguém tem tomar alguma
providência. (Evento 422 - ANEXO8, p. 66)
DERIVALDO X WAGNER (PIT BULL HIRATA) (...) 31/10/2003 18:21:29  (...) DERIVALDO
manda WAGNER sair, conta que o Pit Bull está em Céu Azul "mordendo alto", e manda
WAGNER descer com 200 reais e falar no nome dele (DERIVALDO), e falar que ele mandou
levar só isso, se ele achar ruim e quiser mais é para dizer que o DERIVALDO mandou
trazer é isto aí, então é problema de vocês, que tipo de conversa é esta aí, lá em cima ele,
levou aqui ele não pôde trazer, e que se ele falar que vai derrubar é para dizer então
derruba, que já foi feito acerto (palavrões), porque não pode dar moleza (palavrão),
WAGNER concorda. (Evento 422 - ANEXO8, p. 67)
DERIVALDO X CÉZAR (CASO HIRATA) (...) 31/10/2003 21:07:56 (...) CÉZAR avisa que foi lá
em cima levar um negócio "lá em cima" (Posto da PRF de Céu Azul), e o estrangeiro
mandou dizer que quer falar com DERIVALDO, DERIVALDO completa o
estrangeiro, oriental (PRF HIRATA). CÉZAR confirma. DERlVALDO diz que lá por onze e
meia, meia noite ele vai estar lá, CÉZAR pergunta se aqui embaixo foi "uma meia",
(provavelmente referem-se ao valor de acerto, uma perna e meia R$ 150,00) DERIVALDO
confirma e pergunta e lá quanto?, CÉZAR diz que também "foi a mesma coisa" (também
foi uma perna e meia, R$ 150.00, cumpre salientar que DERIVALDO mandou todos "os
gulas dele", pagarem R$ 200,00). (Evento 422 - ANEXO8, p. 67)
BOl X DERIVALDO (CASO HIRATA) (...) 31/10/2003 21:19:12 (...) BOI avisa que tem 48
pretos (Policiais Federais) que almoçaram no Cruzadão perto de Presidente Prudente,
vindo para se juntar com os meninos. DERIVALDO diz que não nada a ver, que eles vão
fazer outro serviço em outro lugar, e os ônibus dele estão indo normal, DERIVALDO
pergunta se BOI vai subir para o Céu (Céu Azul). BOI avisa que acha que vai ele mesmo
por causa do carniça (PIT BULL), e conta que o CÉZAR avisou que o PRF HIRATA quer
falar com ele, e ele não tem boa proposta para eles, e está meio zangado, BOI fala que
zangado por zangado eles podem ficar zangado também, DERIVALDO concorda, BOI fala
que "ladrão aqui é eles não é nóis", DERIVALDO concorda, e fala que o Pit acabou de ligar
para ele, (transcrição abaixo).(...) (Evento 422 - ANEXO8, p. 67)
BABALOO X DERIVALDO (...) 31/10/2003 21:38:01 (...) BABALOO pergunta se vai mandar
ou não, DERIVALDO diz que está sossegado que vai mandar daqui a pouquinho, lá por dez
horas dez e quinze, ele está saindo, BABALOO diz beleza, DERIVALDO pergunta se ele sabe
quem está em CÉU AZUL, BABALOO responde que é o PIT, DERIVALDO avisa que
é gente boa, o japonês (HIRATA) também.  (Evento 422 - ANEXO8, p. 68)
HIRATA X DERIVALDO 31/10/2003 22:55 (...) HIRATA - Ja saiu aí, não? DERIVALDO. - Não
eu vou sair daqui a uma meia hora daqui. HIRATA: - Há os dois? DERIVALDO: - Vai eu, vai
a vaca e vai o... a mocinha. HIRATA:- Há, falou então. DERIVALDO. - Tudo junto reunido,
(risos), ta tchau, tchau. HIRATA. - Qualquer coisa nós estamos em Medianeira.
DERIVALDO: - Na hora, tranquilo, te dou um toque, tá no champanha? HIRATA: - Qualquer
coisa estamos na.. é lá no champanha. DERIVALDO: (risos), - Falou então. HIRATA: -Nas
Altas Horas, Altas Horas. DERIVALDO: - Altas Horas? então ta bom então, falou. HIRATA: -
É... (...) (e.422 - ANEXO8, p. 68):

Diante das conversas apresentadas, é possível concluir que vários
acertos foram realizados nesse dia na presença dos PRF's HIRATA e VILMAR
ZWIEREWICZ (Pit Bull) no Posto de Céu Azul e imediações.

Lembro que, sendo a equipe dos postos da PRF composta
normalmente por quatro integrantes, três PRF's poderiam ter contido a atitude
de um PRF corrupto. Ocorre que a denúncia que deu início a operação foi
apresentada por particulares (guias/compristas)

Assim, entendo que o silêncio (ausência de denúncia) dos PRF's que
tinham ciência do esquema se justificaria pelas seguintes razões:
coação de superior hierárquico ou de outros colegas de mesmo nível hierárquico
(envolvidos no ilícito) ou pelo fato do PRF (que poderia denunciar) também
estar se beneficiando com a vantagem ilícita (ou seja, envolvido).
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Desse modo, tendo ciência das ilicitudes que vinham sendo
praticadas durante o seu turno de serviço, deveria a ré ter solicitado troca de
escala de serviço e/ou denunciado os fatos à autoridade superior, mas nenhum
das duas condutas restou comprovada nos autos.

No dia 28/11/2003, no Posto de Céu Azul, estavam escalados o PRF
DUARTE (encarregado de equipe), JACOB (motorista), PAMPOLINI e a
ré ROSANE, juntamente com o supervisor HIRATA (e.2, ANEXO473, p.77).

Transcrevo algumas conversas gravada durante a madrugada do dia
29/11:

# PRF DUARTE X ROBERTO GAGO (...) 29/11/2003 02:33:38 (...)                               MNI: Oh
Roberto ele tá mandando o meu carro voltar, pelo amor de Deus faz alguma
coisa. Roberto : Oferece alguma coisa pra ele aí. (...) Duarte: Alô (...) Roberto: É Roberto
Gago, é Duarte? Duarte: É  Roberto: Oh Duarte, sou eu véio. (...) Duarte: O Hirata pegou.
Roberto: Viu, conversa com o Hirata aí e fala pra ele que eu tô subindo daqui a pouco aí
pra conversar com vocês aí (...) Duarte : Mano, Mano, Mano esse você Pulou. Roberto:
Não, não não. Duarte, conversa lá com o Hirata lá Duarte (...) Roberto: Eu sei, mas Oh, viu
Duarte conversa lá com o Hirata e pede para ele pegar três perna aí, fala pra ele aí liberar
aí (...) MM Vem aqui salvar o meu carro pelo amor de Deus Roberto (...) Roberto: tá bom
então (...) (Evento 422 - ANEXO10, p. 95)
# PRF JACOB X ROBERTO GAGO (...) 29/11/2003 02:46:26 (...) Roberto Gago: Quem fala.
 Jacob: Jacob (...) Roberto Gago: É Roberto, quem tá falando aí (...) Jacob: Deu
buiu. Roberto Gago: Viu Jacob dá uma forcinha aí, pede pro Hirata aí, o pessoal aí é
pessoal de casa aí. Jacob : Já desceram  (...) Roberto Gago: Viu, conversa e me da uma
força aí .Jacob: Já desceram agora só lá em Santa Terezinha véio (...) Jacob: Véio, eu tenho
que desligar o telefone, liga lá em Santa Terezinha (...) (Evento 422 - ANEXO10, p. 96)
DERIVALDO X VALÉRIA - PRF Céu Azul (...) 29/11/2003     10:22:24  (...) Valéria conta que
quando chegou ontem em Céu Azul o Hirata foi de encontro com o carro dela e queria
trazer de volta, queria multar... os outros carros todos passando e pagando propina... que
estava ela e o Lima, diz que o Jacob estava na pista e mandou o Lima passar e ela que era
a primeira da pista o Hirata pegou... Valéria diz que chamou ele para conversar, que ele
não queria, não queria, então ele entrou na guarita e ela foi atrás e sentou na mesa. Diz
que falou para o Hirata que se ele fizesse a multa e prendesse o ônibus ela iria para
Cascavel, iria ficar lá no trevo e chamar a reportagem para mostrar para todo mundo os
ônibus que passaram por aqui e deram propina a passaram com mercadoria em cima.
Valéria continua contando que ele ficou olhando para ela, que a Vilma olhava tentando
ajudar, que a Rosane falou que logo com ela... Então Hirata entregou os documentos e
falou que no dia em que ela passasse por ali ela iria ficar... Valéria diz que acha que
alguém a entregou e Derivaldo diz que só pode ser, que o Hirata não é de fazer esse tipo
de coisa, que ela é conhecida já ali... que passou muito carro mais carregado que ela...
Valéria pede para Derivaldo falar com o Hirata para ver o que que tem, se o ônibus não
vai passar... Denvaldo diz que vai falar com ele porque ele não é de fazer isso... diz que
vai tentar levantar isso.  (Evento 422 - ANEXO10, p. 194)

Com base no teor das referidas conversas, não resta dúvida quanto
ao envolvimento da equipe do Posto de Céu Azul no recebimento de vantagem
ilícita para facilitação de passagem de ônibus de "compristas" (contrabando e
descaminho). Inclusive, nota-se referência expressa ao "nome de guerra"
dos PRF's HIRATA,  DUARTE, JACOB, ROSANE.

A ré foi citada por Valéria em conversa com Derivaldo a
respeito de um ônibus abordado em Céu Azul que estava sendo encaminhado
para a Receita Federal pelo PRF HIRATA (Evento 422 - ANEXO10, p. 194), mas
que, após muita insistência de Valéria e ameaça de denunciar o esquema de
propina, o veículo foi liberado. Valéria mencionou que a PRF ROSANE presenciou
o fato e tentou intervir em seu favor ("logo com ela").

Também foi realizada uma filmagem no início da manhã do dia
28/11/2003, a partir das 06h15min, na qual ficou constatada a presença dos
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PRF's FRACARO, PAMPOLINI, DUARTE, JACOB E ROSANE (e.2, ANEXO479, p.39).
Segue abaixo trecho do relatório da filmagem:

No dia 28 de novembro de 2003, a partir das 06:15 horas (hora 01:51 da 2a fita), o PRF
FRACARO está na frente do Posto de Céu Azul, onde sinaliza para um ônibus e, após
conferir uma lista que está em sua mão esquerda, o libera, sem fazer qualquer
fiscalização. Após, o mesmo FRACARO rasga a lista que havia consultado para poder
liberar o ônibus. As 07:23 horas, nota-se que os Policiais recebem alguma "doação",
entregue por um rapaz não identificado e verifica-se a presença de Roberto Renato Koch,
conhecido como Roberto "Gago", que chega com seu veículo meriva (ver abaixo a
primeira escala). A partir do 11:12 horas, nota-se que vários ônibus, dentre eles, o de
placas BNA 6346, o de ICC 9906, o de placas JLA 8108, o KLE 6968 e o de placas ADF 3228,
param e sempre alguém desce (provavelmente o guia) e espontaneamente vai até o
interior do Posto levando um volume, onde segundo denúncias recebidas e conforme
indicam as investigações estão os valores referentes à propina combinada no esquema de
corrupção. Já na fita 3, .no mesmo dia 28.11.2003, a partir das 13:19 horas, ocorre a
parada de vários ônibus, dentre os quais, IAX 4179, CYB 6880, CQH 7064, LYB 4864, ADC
8027, da Empresa Cattani n° 41474, adotando o mesmo procedimento narrado, ou seja,
com o deslocamento do guia ao interior do Posto. Contudo, às 15:14 horas (minuto 06:18
da fita 03) com relação ao ônibus de placas IDF 7452, um homem de camiseta laranjada
desce do seu interior e na margem da pista leva e entrega o que em tese, consistem em
valores concernentes à propina ao PRF ALMIR BOND DUARTE que, se despede dele, segura
o dinheiro na máo esquerda e o coloca no bolso da calça. A seguir verificamos que o
procedimento a pouco descrito se repete durante o dia todo, sem que nenhum ônibus
fosse fiscalizado (ver abaixo segunda escala).
Reconheceu no dia 28.22.2003, a partir das 06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2), o
PRF FRACARO e as 09:50 hs, reconheceu o PRF PAMPOLINI (momento 01:56:36 - fita 2). Já
às 09:52:17hs (momento 01:57 - fita 2) reconheceu o PRF DUARTE e a PRF ROSANE. Já
na fita 3, em data de 28.11.2003, a partir das 06:17hs  (momento 19:42 - fita 3),
reconheceu o PRF JACOB, PRF DUARTE e PRF ROSANE.

Segue trecho do auto de reconhecimento anexado no evento 2
(ANEXO479, p.12 e 39):

(...) no mesmo dia, 28.11.2003, a partir das 13:19 horas, ocorre a parada de vários ônibus,
dentre os quais, IAX 4179, CYB 6880, CQH 7064, LYB 4864, ADC 8027, da Empresa Cattani
n° 41474, adotando o mesmo procedimento narrado, ou seja, com o deslocamento do
guia ao interior do Posto. Contudo, às 15: 14 horas (minuto 06:18 da fita 03) com relação
ao ônibus de placas IDF 7452, um homem de camiseta laranjada desce do seu interior e na
margem da pista leva e entrega o que em tese, consistem em valores concernentes à
propina ao PRF ALMIR BOND DUARTE que, se despede dele, segura o dinheiro na mão
esquerda e o coloca no bolso da calça. Reconheceu no dia 28.11.2003, a partir das
06:16:11 hs (momento 01:52:49 - fita 2), o PRF FRACARO e as 09:50 hs, reconheceu o PRF
PAMPOLINI (momento 01:56:36 - fita 2). Já às 09:52:17hs (momento 01:57 - fita 2)
reconheceu o PRF DUARTE e a PRF ROSANE. Já na fita 3, em data de 28.11.2003, a
partir das 06:17hs (momento 19:42 - fita 3), reconheceu o PRF JACOB, PRF DUARTE
e PRF ROSANE.

No dia 29/11/2003, às 02h46min, Roberto ("Gago") ligou para o PRF
JACOB pedindo ajuda para a liberação de um ônibus retido no Posto de Céu
Azul, inclusive pediu para o réu falar com o PRF HIRATA , mas JACOB
informou que seria impossível, tendo em vista que o ônibus já havia saída do
Posto de Céu Azul e estava retornando para Foz do Iguaçu para
encaminhamento à Receita Federal. JACOB orientou Roberto a ligar no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu (e.422, ANEXO10, p. 96).

Não restou comprovada a retenção/apreensão do referido veículo,
até porque, conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento de PRF,
em Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de
Foz do Iguaçu no período de 14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-
73).

De acordo com o interrogatório criminal da ré, no dia 29/10/2002
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(10h46min), a PRF ROSANE (tel.9977-7565) recebeu uma ligação de Derivaldo
na qual este passou o número de um chalé a ré e, na sequência,
ROSANE informou que estaria na central e, na sexta-feira, no posto da rodovia.
Questionada acerca desse fato, a ré alegou não se recordar, mas confirmou
conhecer "de vista" Derivaldo. Mencionou que ele frequentava o posto "uma vez
ou outra para usar o banheiro, às vezes tomar água" - e.510 (AUTO_QUALIFIC8,
p.01).

Há prova robusta nos autos de que os "batedores" não frequentavam
os postos da PRF tão somente para irem ao banheiro ou beberem água, mas
principalmente para conversarem com os PRF's para troca de informações
sobre a situação da rodovia e negociação da passagem dos ônibus de seus
clientes pelos Postos de STI e Céu Azul.

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão
(e.02, ANEXO456, p.23-24), após a deflagração da operação Trânsito Livre no
dia 09/12/2003, foi localizada na posse da ré o valor em espécie (dinheiro) de
R$ 3.402,69 (três mil quatrocentos e dois reais e sessenta e nove centavos).
Em seu interrogatório criminal, alegou ter recebido a referida quantia de seu
genitor, mas não fez prova de sua alegação.

Destaco que cabe à ré fazer prova dos fatos modificativos, extintivos
ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II, do
CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pela ré não teve o condão de alterar
o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no esquema
criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).
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Concluo, portanto, que a PRF ROSANE, no exercício de cargo público,
cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os princípios
da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar pela segurança
pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele perpetrada foi
de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função pública por ele
exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional voltado ao
combate do crime na fronteira, para facilitar o contrabando/descaminho, o que
impede que o agente, após tal fato, prossiga atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pela ré à época da deflagração da operação (dezembro
de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de renda e
contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua função,
combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu ambiente de
trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  ROSANE
GIASSON pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do
art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos
da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a remuneração
auferida pela ré à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se apenas os valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.26 VALDEMIR ALBERTO DENUZZI (PRF DENUZZI)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Valdemir Alberto Denuzzi encontrava-se lotado na citada Delegacia
desde julho de 1994 (e.02, ANEXO482, p.05).
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O Ministério Público Federal imputou ao réu Valdemir Alberto Denuzzi
 a prática dos seguintes fatos:

PRF DENUZZI (Apelido "Gaúcho" e telefone 45-9965-2151)
- PRF BELLON CONVERSA COM O PRF VANAT ACERCA DO MOMENTO EM QUE OS
PASSARINHOS - ÔNIBUS - SAÍRAM DA GAIOLA, DECLINANDO QUE ESTÃO EM SANTA
TEREZINHA AINDA, HAVENDO UNS TRÊS (ÔNIBUS) "DESGARRADOS", DO PRF DENUZZI, OS
QUAIS JÁ REPASSARAM AS PLACAS (FL.44).                                                                             
                                          - O BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE OS PRF'S VANAT E DENUZZI
AMEAÇAM CHAMAR O -GPE", CASO NÃO PAGUEM A QUANTIA PEDIDA, MAS DIZ QUE ELES
SÓ FICAM NA AMEAÇA.   
- O PRF BENATTI MANDA O PRF DENUZZI PEGAR UM PAPEL E ANOTAR. DENUZZI
RESPONDE QUE BENATTI PODE FALAR. BENATTI DIZ AS SEGUINTES SEQUÊNCIAS DE
NÚMEROS: 6630, 6432, 6791 (PLACAS DE ÔNIBUS). NESTE PONTO BENATTI FALA QUE NÃO
DEMORA, 2479, 6722. DENUZZI DIZ BELEZA... BENATTI FALA "POR TUA CONTA E RISCO".
DENUZZI PERGUNTA SE DEMORA. BENATTI DIZ QUE MAIS OU MENOS, QUE NÃO VAI
MORAR MUITO NÃO. DENUZZI PERGUNTA SE JÁ ACABOU O NEGÓCIO E BENATTI FALA QUE
NÃO. IRÁ ATÉ UMAS TRÊS E MEIA, QUATRO HORAS. DENUZZI PERGUNTA SE É CARECA OU
NÃO. BENATTI RESPONDE QUE SIM. APÓS, LIGA NOVAMENTE PARA SE CERTIFICAR SE O
COMBOIO ESTAVA VINDO, OBTENDO COMO RESPOSTA QUE ESTÁ UMA CHUVA DANADA
(FLS. 67 E 134 - DENÚNCIA). A ESSE RESPEITO, RESSALTA-SE QUE O BATEDOR CARECA
PERGUNTA QUAL O NÚMERO DA PLACA DO GUIA KAKÁ E O OLHEIRO/BATEDOR "PALETA"
DIZ QUE É 2479. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A ANOTAÇÃO CORRESPONDE EXATAMENTE A
PLACA REPASSADA POR "PALETA". (FL. 396 DA DENÚNCIA)
- O PRF VANAT DIZ AO PRF DENUZZI QUE COMEÇOU A "CHOVER FORTE" E É PARA IR
RAPIDINHO NO CASTELINHO, MENCIONANDO QUE SEM CONDIÇÕES OS 20% DO PRF
DOLINSKI. POR FIM, O PRF VANAT DIZ QUE POR AQUI A "CHUVA PASSOU BATIDA".             
  
- O PRF VANAT DIZ AO PRF DENUZZI QUE É PARA PASSAR PEGAR AS CAIXAS DE COCA E
KAISER EM RAZÃO DA NÃO-AUTUAÇÃO DE UMA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.           
- O PRF VANAT CONVERSA NOVAMENTE COM O PRF DENUZZI ACERCA DA PASSAGEM DO
ÔNIBUS DA EMPRESA SAURO'S TUR E COMPANHIA LIMITADA (COMBOIO). PORTANTO, ELE
DEVERIA FICAR EM "QAP", POIS PELA FISIONOMIA DOS VEÍCULOS ERA DIFÍCIL DE DIZER O
TAMANHO DA "CARGA". POR FIM, CONCORDAM QUE DE 20 A 30% PARA O PRF DOLINSKI
ESTÁ DE BOM TAMANHO.                                                                                                           
                    - OS PRF'S DOLINSKI E DENUZZI CONVERSANDO EM CÓDIGOS, CONFIRMAM O
"JOGO" COM OS MENINOS, HAVENDO A CONFIRMAÇÃO DE QUE ESTÁ TUDO TRANQUILO.
PEDE SE HÁ ALGUMA COISA ATÉ AGORA, OBTENDO A RESPOSTA QUE NÃO HÁ NADA. POR
FIM, É PRECISO TER TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS ATÉ AGORA COM O "COREL
DRAW", O QUAL ESTÁ FORA DA ESCALA DE PLANTÃO.                                                             
                                            - O PRF VANAT FALA POR TELEFONE COM O PRF DENUZZI
SOBRE A PASSAGEM DA CUNHADA DO PRF TRIPODE, A QUAL ESTÁ COMUM MONZA AZUL,
QUE PAROU ESPONTANEAMENTE NO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA. MAS A
CONVERSA REVELA QUE O PRF VANAT NÀO CONSEGUIU ENTENDER QUAL CARRO ESTÁ
CARREGADO, POIS TAMBÉM EXISTE UM CORSA JUNTO. POSTERIORMENTE, REPASSA A
INFORMAÇÃO QUE O PRF VANAT ACABOU DE DAR A OUTRO PRF (NÃO DEMANDADO).         
                                                                - O PRF FREITAS ADVERTE O PRF DENUZZI DE QUE
A TV GLOBO ESTÁ REALIZANDO UMA REPORTAGEM PARA FLAGRAR CORRUPÇÃO! NOS
POSTOS DE PRF. SALIENTA QUE DEVE FICAR "ESPERTO" E "VELHACO" ACERCA DO
COMPLEMENTO DA REPORTAGEM.                                                                                    - O
DIÁLOGO REVELA QUE O PRF DENUZZI CONCORDA EM RECEBER TRÊS CAIXINHAS ACERCA
DO NEGÓCIO DO INSUFILM, RECEBENDO UMA PROPOSTA DE QUE TEM UM UÍSQUE E QUE
IRÃO TOMAR UMA CERVEJA PORQUE ELE VAI DAR...                                                                 
                                                                        - O PRF DENUZZI PERGUNTA A PRF JOECY
COMO ESTÁ O TEMPO LÁ (POSTO DE PRF), RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE ATÉ QUE
ESTÁ BOM, NÃO ESTÁ CHOVENDO NEM NADA, CONTUDO, DE DIFERENTE HÁ A PRESENÇA
DE POLICIAIS FEDERAIS À PROCURA DO ASSASSINO DE UM POLICIAL FEDERAL, COM
RETRATO FALADO, MAS ESTÁ COMEÇANDO A MELHORAR.                            - O PRF
DENUZZI AVISA QUE "À TARDE VAI COMEÇAR UM NEGÓCIO AQUI HOJE", O QUE
DEMONSTRA A QUEBRA DE SIGILO FUNCIONAL ACERCA                - O PRF DENUZZI LIGA
PARA O PRF BENATTI DIZENDO QUE ELE PRECISA PREPARAR E SEGURAR O ESQUEMA. A
CONVERSA REFERE-SE A UMA LISTA DE CÓDIGOS, A QUAL ESTÁ COM O PRF BELLON.         
                                                - O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM O OUTRO
BATEDOR EMERSON E DIZ QUE ESTÁ SOSSEGADO, POIS NO POSTO DE PRF ESTÁ O PRF
VANAT E O DENUZZI.                                                                                                                 
                - O BATEDOR DERIVALDO DIZ A TONINHO (GUIA DE TURISMO - NÃO
DEMANDADO) QUE ESTÁ SOSSEGADO, E QUE NÃO ESTÁ SABENDO DE UMA BARREIRA DA
RECEITA FEDERAL NO POSTO DE PRF EM CÉU AZUL. FINALIZA DIZENDO QUE O PRF
DENUZZI É GENTE BOA, E AFIRMA QUE VAI LIGAR PARA ELE. LOGO APÓS, TONINHO (GUIA
DE TURISMO - NÃO DEMANDADO) LIGA PARA O PRF DENUZZI E PEDE A RESPEITO DE UMA
EVENTUAL BARREIRA DA RECEITA FEDERAL NA ENTRADA E VERA CRUZ DO OESTE
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(CIDADE COM ENTRADA APÓS O POSTO DE PRF EM CÉU AZUL). O PRF DENUZZI DIZ QUE
NÃO ESTA SABENDO DE NADA E QUE EM CÉU AZUL TONINHO DEVE FALAR COM O PRF
AÍLTON (CARIOCA). NO CASO, O DIÁLOGO POSTERIOR REVELA QUE TONINHO DIZ QUE
"ELE" (O PRF DENUZZI) DISSE QUE NÃO SABE DE NADA. DERIVALDO EXPLICA QUE
CONVERSOU ANTES E ELES FALARAM QUE NÃO SABIAM DE NADA. TONINHO DIZ QUE UM
CARA QUE VEIO PARA MEDIANEIRA, DIZ QUE TEM VIATURA PARADA DOS DOIS LADOS DA
PISTA E QUE TEM ÔNIBUS PARADO. AO FINAL, DERIVALDO AFIRMA QUE ELE PODE SUBIR,
QUE ESTÁ 100%, QUE GARANTE.                             

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES392). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1462, 1993, 2046, 2092 e 2188). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o
réu apresentou alegações finais (e.2434), defendendo a improcedência da ação,
diante da inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal do réu foi
anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC12).

No Processo Administrativo nº 00190.020375/2008-61 (e.489,
RELT36-37), a comissão concluiu pela responsabilização de Valdemir Alberto
Denuzzi (e.489, RELT37, p.76-77).  

No evento 2123, Valdemir Alberto Denuzzi juntou cópia do Inquérito
Policial n. 874/2004 da Polícia Federal.

No âmbito criminal (50136839320124047002 - desmembramento do
processo originário Ação Penal nº 2004.70.02000136-4 (PR) / 00000136-
52.2004.404.7002), foi extinta a punibilidade do réu com o reconhecimento da
prescrição da pena em abstrato.

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
não foram localizados valores na posse do réu.

Passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF DENUZZI prestou serviço (e.02,
ANEXO473, p.66-83):

a) na Ponte Internacional da Amizade (PIA) no mês de maio de 2003, na função de
encarregado de equipe;
b) no Posto de Céu Azul nos meses de:
- junho de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's BELLON, VANAT e supervisor BENATTI;
- julho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de auxiliar, juntamente com os
PRF's TOZZI, FRACARO, SCHERER.
- setembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's BELLON, VANAT e supervisor BENATTI;
- dezembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de auxiliar, juntamente com
os PRF's DUCHESQUI, PASQUALINI, KNIPHOFF e supervisor ROGÉRIO.
c) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30) no mês de
outubro, na função de encarregado de equipe, juntamente com os PRF's BELLON, VANAT,
DOLINSKI e BENATTI.
Obs: No mês de agosto de 2003, o réu não foi localizado na escala de serviço e, no mês de
novembro, estava de férias

A prova da intensa participação do réu no esquema espúrio está
inserida no fluxograma de elos de ligações , elaborado a partir dos extratos
telefônicos dos terminais utilizados pelos réus no período das investigações, que
revela a sua profunda e estreita ligação com diversos outros réus na presente
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ação civil pública de improbidade administrativa, conforme se verá a seguir.

A primeira conversa localizada nestes autos que fez referência ao réu
data de 10/6/2003. Nesse dia ele prestou serviço no Posto de Céu Azul na
função de encarregado de equipe, juntamente com os PRF's BELLON, VANAT e
supervisor BENATTI.

Na referida conversa, Derivaldo conversou com homem não
identificado (que, depois, verificou-se tratar de Antônio Carlos - "BOI" - tel
4599776489) que perguntou quem estava no Posto de Céu Azul. Derivaldo, na
ocasião, informou que era o PRF VANAT e o outro interloculor então disse que
VANAT tinha abordado dois ônibus e cobrado R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
liberação de cada um deles, um de Sônia e outro de Fernantur. Derivaldo,
irritado, acabou chamando o PRF de "carniça" e "vagabundo" e, depois,
mencionou que VANAT e DENUZZI eram "os dois ladrões de lá" (Céu Azul):

DERIVALDO X HNI (...) 10/6/2003 19:51:55 (...) HNI pergunta se Derivaldo sabe quem
está em Céu Azul. Derivaldo diz que é o carniça do VANACCI. HNI diz que pegaram a Sónia
e o VANACCI queria 2 mil e agora pegaram o Fernantur e quer 2 mil também. Derivaldo
diz que VANACCI é vagabundo e que derrubou ele a semana passada. HNI, indignado, diz
que vai derrubar esses caras, Derivaldo concorda, dizendo que o VANACCI e o Denuzzi
são os dois ladrões de lá (Céu Azul). HNI diz que é uma falta de vergonha dos caras e que
alguém ligou dizendo que os PRF'S estão ameaçando chamar a GPE caso não pague a
quantia pedida, mas Derivaldo diz que eles só ameaçam. Combinam encontro e
despedem-se. (e.2, ANEXO424, p. 87).

Pela forma como os interlocutores fizeram referência aos PRF's, é
possível afirmar que eles se referiam a PRF's que já estavam há um bom tempo
contribuindo para a continuidade do esquema criminoso relatado nestes autos.

Ainda, com base nas provas carreadas aos autos, conclui-se que o
termo "carniça" era atribuído pelos batedores aos PRF's que exigiam valores
além do comumente praticado/negociado e, principalmente, quando
fiscalizavam ônibus que já tinham realizado o pagamento do "acerto", pois o
próposito da abordagem era unicamente receber mais dinheiro (vantagem
ilícita) e não atender ao interesse público (combater a criminalidade). 

Em outra conversa interceptada na madrugada do dia 25/7/2003
(01h14min), VANAT e DENUZZI conversaram a respeito de um veículo da
cunhada do PRF TRIPODE que estaria carregado, provavelmente de mercadoria.
Minutos depois (01h25min), DENUZZI repassou a informação para o PRF
SCHERER. Nesse dia, DENUZZI estava no Posto de Céu Azul, também como
encarregado, juntamente com os PRF's TOZZI, FRACARO e SCHERER:

VANAT X DENUZZI (...) 25/7/2003 01:14:25 (...) Vanat diz que cunhada do Tripodi está
com um monza modelo novo azul marinho e que parou espontaneamente (Santa
Terezinha) e acha que ela irá parar espontaneamente também lá (Céu Azul), mas não está
indo no monza e também não está no Corsa, mas Vanat diz que não conseguiu saber qual
carro está carregado. (e.2 - ANEXO424, p. 89).

DENUZZI X SCHERER (PRF) (...) 25/7/2003 01:25:59 (...)
Denuzzi avisa que irá chegar uma mulher com um monza e um corsinha, repassando
informação que Vanat acabou de dar. (EV. 2 - ANEXO425, p. 39).

No dia 28/7/2003, VANAT prestou serviço no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, mas manteve contato com o PRF DENUZZI, que estava no
Posto de Céu Azul. Seguem algumas transcrições de conversas interceptadas
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nesse dia:

DERIVALDO X DÁRIO (...)  28/7/2003 18:35:35 (...) Dário pergunta para Derivaldo se
pode ir, Derivaldo diz que está falando com o Pitt Bull e liga depois. (E. 422, ANEXO 3, p.
55)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 18:42:05   (...) Derivaldo fala que passaram 4 ônibus lá,
3 Dinos e 1 Nilsinho branco, e eles (GPE) não mexeram, estão só nos linha, Derivaldo diz
que tentou ir lá conversar, arrancar alguma informação, mas não conseguiu. HNI pergunta
se não são os caras que recebem dinheiro e Derivaldo  diz   que   não,   que   os  que 
recebem são os do posto. Derivaldo diz que o pessoal daqui (PRF local), os quais ele
passou o número do documento (placa do ônibus de acerto) garantiram que eles (GPE)
não estão pegando ônibus para a receita. (E. 422, ANEXO 3, p. 20 e 21)
DERIVALDO X MNI (FALA QUE PRF PEGOU) 28/7/2003 20:02:31  (...) MNI diz que eles
(PRF) pegaram ela logo depois de Medianeira. Derivaldo pergunta se é um branquinho e
diz que é só dinheiro, que eles mordem bastante, mas que eles não trazem  (para
fiscalização), que é para dar 100 pila e acabou, bate o pé que não tem mais. (E. 422 -
ANEXO 3, p. 21)
VANAT X DERIVALDO (...) 28/7/2003 20:24:58 (...) HNI diz que está em Medianeira e diz
que é para confirmar o pacote, pede para Derivaldo aguardar 2 minutinhos e  passa o
telefone para Vanat. Derivaldo chama Vanat de patrão e diz que já está na mão dele
(HNI), Vanat pergunta se tem alguma coisa a mais, Derivaldo diz que ele não mas está
subindo um renca que é do Guampa (Boi). Vanat diz que ele estiver dentro beleza,
senão... (em tom de ameaça), Derivaldo fala que é positivo e que adorou o que ele (Vanat)
fez, e que é para ele (Vanat) manter a ordem da casa. (E. 422 - ANEXO 3, p. 21 e 22)
DENUZI X VANAT (...) 28/7/2003 22:10:14   (...) Vanat fala de infração de trânsito
cometida por representante do Coca e Kaiser em Medianeira que não foi autuado tendo
em vista oferta de caixas de cerveja e refrigerante, Vanat passa telefone e endereço do
Jeferson 9109 8507, Rua Paraguai 935, fundos do Monza Acessórios, para Denuzzi passar
lá amanhã e pegar as caixas. (e.2, ANEXO424, p. 90; e.422, ANEXO 3, p. 54)

Como se vê, mais uma vez guias e compristas ficaram preocupados
com uma operação que estava sendo realizada pelo Grupamento de Poliiamento
Especial da PRF (GPE), mas, às 18h42min, Derivaldo confirmou para o outro
interlocutor que os PRF's dos postos (para quem ele havia deixado a lista com a
numeração das placas) tinham lhe garantido que o GPE não estava auxiliando a
Receita Federal. Derivaldo, ainda, destacou que não tinha negociação com o
pessoal do GPE e que quem recebia dinheiro (propina) eram os PRF's dos
postos.

Por volta das 20h00min, o PRF VANAT abordou um ônibus em
Medianeira e exigiu R$ 100,00 para liberação. Às 22h10min, VANAT ligou para
Derivaldo para saber se tinha mais veículos "acertados" e este respondeu que
não, mas alegou que Antônio Carlos tinha.

Às 22h10min, VANAT combinou com DENUZZI para este ir buscar
umas mercadorias oferecidas por um representante da Coca/Kaiser a título de
"propina", tendo em vista que VANAT deixou de aplicar-lhe uma multa por
infração de trânsito.

No mês de setembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), o réu
também trabalhou no Posto de Céu Azul na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's BELLON, VANAT e supervisor BENATTI.

No dia 4/9, o PRF FREITAS falou com o PRF DENUZZI a respeito de
uma filmagem que teria sido realizada pela Rede Globo no sábado, que
precisaria ser complementada naquela semana, e finalizou a conversa pedindo
a DENUZZI para ficar atento ("velhaco"):

DENUZZI X FREITAS (...) 4/9/2003 10:17:52 4/9/2003 10:21:39 00:03:47
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1ª ligação: FREITAS pergunta se DENUZZI está sabendo alguma coisa a respeito de
sábado. DENUZZI pergunta sobre o que. FREITAS fala que é a respeito de uma filmagem
da Globo. DENUZZI responde que não está sabendo. FREITAS diz que é para DENUZZI ficar
esperto. Ele pergunta se é para sábado. FREITAS comenta que foi sábado já, mas querem
complementar, comenta que no sábado passado a Globo esteve filmando alguma coisa e
estão querendo complementar a filmagem. Questiona se hoje é quarta ou quinta.
DENUZZI fala que hoje é quinta. FREITAS fala que pode ser que complementaram ontem
ou vão complementar sábado. Despedem-se e FREITAS pede para DENUZZI ficar
"velhaco".
2a ligação: Denuzzi e Ane conversam a respeito de um BO. (EV. 2 - ANEXO425, p. 9).

Na madrugada do dia 13 (escala do dia 12/9), o PRF DENUZZI
recebeu uma ligação de SANDRO que estava pedindo ajuda para a liberação de
um ônibus que estava retido pelo PRF VANAT. DENUZZI finalizou dizendo que
iria conversar com VANAT, mas antes disso SANDRO ofereceu uísque pela
ajuda e, ao final, ofereceu três caixas de cerveja:

DENUZZI X SANDRO (VANAT E BENATTI) (...) 13/9/2003 00:58:57 (...) Sandro diz que é o
negócio do insulfilme e que o cara ligou novamente para ele. Denuzzi pergunta se ele não
quer tirar nem o insulfilme. Sandro diz que "ele" tem um uísque lá e pergunta se Denuzzi
quer. Denuzzi, rindo, diz que é o Vanat que está fazendo. HNI pergunta se é o Vanat ou o
Benatti que está trabalhando. Denuzzi diz que está ele o Benatti e o Vanat. Sandro diz que
com o Vanat não tem conversa. Denuzzi diz que irá falar com ele (Vanat). Sandro pede
para dizer que é do Denuzzi e não falar que é dele. Denuzzi reforça que irá falar com
Vanat. Sandro diz que eles (PRF's) irão tomar cerveja porque "ele vai dar, viu!". Denuzzi
concorda e Sandro diz que irá falar para ele dar umas três caixinhas "pra vocês, aí".
Denuzzi concorda dizendo 'beleza', agradece e se despede. (EV. 2 - ANEXO424, p. 91).

No dia 16, BENATTI ligou para DENUZZI e pediu para ele anotar umas
sequências numéricas, que, após investigação, verificou-se tratar de numeração
de placas de ônibus "acertados". Após 50 minutos (12h44min), VANAT falou
com BELLON a respeito de três ônibus "acertados" ("três passarinhos") que já
estavam em Santa Terezinha de Itaipu e finalizou dizendo que DENUZZI
("DENO") já tinha ciência desses:

PRF DENUZZI X PRF BENATTI (...) 16/9/2003 11:52:02  (...)
BENATTI manda DENUZZI pegar um papel e anotar. DENUZZI, responde que BENATTÍ pode
falar. BENATTI diz as seguintes sequencias de números: 6630, 6432, 6791. Neste ponto
BENATTI fala que não demora, 2479, 6722 (termina a sequencia) DENUZZI diz beleza....
BENATTI fala "por tua conta e risco". DENUZZI pergunta se demora. BENATTI diz que mais
ou menos, que nào vai demorar muito não. DENUZZI pergunta se já acabou o negócio e
BENATTI fala que não. Irá ate umas três e meia, quatro horas. DENUZZI pergunta se é
careca ou não. BENATTI responde que sim. (EV 2 - ANEXO424, p. 71).
PRF VANAT X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 11:59:02  (...) PRF VANAT - Ô cabula tá onde?
PRF DENUZZI - No castelinho. PRF VANAT avisa :- Seguinte... agiliza aí, que começou a
chover por aqui, meio fone, viu! (leia-se que está começando a passar um comboio,) PRF
DENUZZI - Tá bom, eu vou rapidinho aqui. PRF VANAT (diz em código) - Sem condições
deee... 20%, de DOLINSNKI (nome de um PRF e em tese referência a valor de acerto), daí
para mais. PRF DENUZZI - Tá, com 20 min eu tô resolvendo. PRF VANAT - E por aqui-,
tudo... passou batido chuva, viu! PRF DENUZZI: Tá bom e vocês vão vir que horas para
cima? PRF VANAT diz: - Lá por tres e meia quatro horas, cara, não adianta ir antes. PRF
DENUZZI - Então tá bom, eu vou fazer rápido aqui.
Despedem-se. (EV 2 - ANEXO424, p. 91).
HNI (celular VANAT) X PRF BELLON (...) 16/9/2003 12:44:40 (...) Belon (PRF), atende
saudando o José Luiz (VANAT). HNI diz que não é ele (José Luiz VANAT) e diz que os três
passarinhos primeiros saíram da gaiola. Belon (PRF) pergunta se faz tempo. PRF do celular
do VANAT diz que não, - Santa Terezinha, agora (neste momento). Belon (PRF), pergunta
se antes só tinha um desgarrado. PRF do celular do VANAT, responde que tem uns
passarinhos (ônibus) no meio do caminho e arremata estes três é o que o DENO
(DENUZZI), está sabendo, (porque as placas já foram passadas). Belon responde -Hi..tá,
beleza então e desligam o telefone.

Às 13h15min, VANAT falou com DENUZZI a respeito do movimento
de ônibus na rodovia e mencionou que, naquele instante, havia passado por ele
dez ônibus "bactérias (provavelmente ônibus que ele desconfiava que não
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estavam na lista de "acerto prévio"):

PRF VANAT X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 13:15:07 (...) PRF VANAT: ô veio tá onde? PRF
DENUZZI: Eu tô no posto. PRF VANAT: Observar bem, que daqui pra frente tem dez que
passou por aqui que é tudo bactéria, ficar cm QAP e tem jue... Aquela listagem não passou
ainda. PRF DENUZZI: A é? PRF VANAT: (concorda) PRF VANAT: Então tem uns Sauros Tur
da vida e companhia limitada. PRF DENUZZI: (concorda) PRF VANAT: Então ficar em QAP
aí, pela fisionomia aí é difícil de dizer. PRF DENUZZI: (concorda) PRF VANAT: Iiiiüi, 20%, de
repente 30% de Dolinski acho que ti de bom tamanho, hein? PRF DENUZZI: É? PRF VANAT:
O veio do jeito que lá, vislumbrando! PRF DENUZZI: É?Mais nada? PRF VANAT Não aqui o
pessoal falou com o pessoal do Posto aqui né! PRF DENUZZI( (concorda) PRF VANAT: Só
ficá em QAP senão... porque essa aí o pessoal não vai né? PRF DENUZZI: Não. É daqueles
cara né? PRF VANAT: É aqueles cara. Daqueles caras mesmo. PRF DENUZZI: E foram eles
que foram ai. PRF VANAT: Com certeza. PRF DENUZZI (concorda) PRF VANAT: Né? PRF
DENUZZI: Então tá, tenho que dá uma pensada aí. PRF VANAT: Então tá. A hora que
terminando aqui o Benat (PRF) vai saí e me dá uma carona Despedem-se. (EV 2 -
ANEXO424, p. 72).
PRF BENATTÍ X PRF DENUZZI (...) 16/9/2003 16:32:43 (...) Denuzzi pergunta para o
Benatti se estão vindo. Ele responde que irá daqui a pouquinho porque está uma chuva
danada (como referem-se ao comboio de ônibus). (e.2, ANEXO424, p. 71).
PRF DENUZZI X PRFJOICY (...) 17/9/2003 02:27:26 (...)  PRF Denuzzi pergunta com está o
tempo lá, se está chovendo (código para saber como estão as coisas), PRF Joicy diz que
até que está bom, não está garoando nem nada, porém de diferente é que tem varias
equipes da Polícia Federal estão procurando quem matou o Policial, trouxeram um retrato
falado, estão parando alguns carros, mas está começando a melhorar (EV 2 - ANEXO424,
p. 83).

Seguem outras conversas interceptadas durante a escala de serviço
dos dias 12 e 16 de setembro que reforçam os fatos acima relatados:

DERIVALDO X MNI (...) 12/9/2003 13:45:51  (...) MNI avisa que está saindo e Derivaldo
diz que não tem ninguém na pista só sentadas, se quiser ir tem que ser agora porque a
tarde tem uma operação. tem duas meninas lá dentro(Posto PRF).
DERIVALDO X PALETA (...) 12/9/2003 14:56:31 (...) Derivaldo pergunta se está subindo
carro, subiu só a Marea(PRF) que Paleta havia falado e Paleta diz que a Marea subi com os
faróis ligados. Derivaldo questiona se vai sujar, mas diz que subiu foi o carniça e ele não
está mexendo aquela hora que eu subi Iá(Posto PRF) eu falei com a gostosa (PRF Rosane)
e ele(Pitbull) me cumprimentou e falou que por enquanto estava tranquilo e ele estava
de bem com a vida. Paleta diz que vai saber, e Derivaldo resolve segurar. (EV. 2 -
ANEXO425, p. 34).
DERIVALDO X CARECA (...) 12/9/2003 19:23:43 (...) Careca avisa para Derivaldo segurar
um pouco mais, eu falei com o nosso amigo ali (Posto PRF) e vamos dar mais um
tempinho ai. (e.2, ANEXO427, p. 8).
EMERSON X MNI (BELON) (...) 13/9/2003 03:05:54 (...) Emerson pergunta onde MNI está
e ela diz que está no pedágio. Emerson pergunta se MNI já sabe (o que fazer) quando
chegar em Céu. MNI pergunta quem está lá (no posto da PRF). Emerson diz é o Belon
(PRF) e aquele pessoal loirinho que ele já havia falado. MNI pergunta o que é para falar e
Emerson diz que é para dizer que o número dela já está lá. Emerson diz que nao vai nem
parar porque ele já deixou o número (da placa) dela lá. MNI diz que quando passar lá
ligará para Emerson e o mesmo recomenda cuidado em São Paulo para MNI. (e.2 -
ANEXO424, p. 46).
DERIVALDO X ANDRÉ (Fase 1 - placas) (...) 16/9/2003 12:43:13 (...) DERIVALDO diz que
está indo falar com os piás (com os PRFs), e pede para ANDRÉ passar as placas, porque se
der certo ele entrega para "eles" (PRFs) e manda ANDRÉ largar de lá para cá. ANDRÉ diz
que se estiver limpo de vai ver se ele está pronto e passa as placas: BYG 4642, CYB 6859,
DERIVALDO diz que vai chegar lá, e passa recado para ele sair. (e.2, ANEXO427, p. 15).
DERIVALDO X ANDRÉ (...) 16/9/2003 12:47:22  (...) DERIVALDO diz para ANDRÉ mandar
agora, que falou com os meninos agora (PRFs) e pode "descer o cacete, rapidinho". (e.2,
ANEXO427, p. 15).
EMERSON X HNI (...) 16/9/2003 15:16:27 (...) Emerson conta como pegaram a (??)
ontem. Foi quinze minutos depois deles passarem. Diz ironicamente "o Batedor dela é
bom o Félix". Fala que Pitbull junto com os pretos (Polícia Federal) pegaram e deram cota
zero. Emerson diz que tem que trabalhar direito. Fala que ele (Pit Bull) avisou. Explica o
porquê de ter segurado HNI e soltado todo mundo junto. Conta que ele (Pit Buli) estava na
bronca já e aí chegou outro lá e disse que tinha só um carro para mandar, falou para
mandar vir e disse que depois você acerta. Ele (Felix) acreditou, mandou vir e quando veio
* a pica entrou". (EV 2 - ANEXO427, p. 67).
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DERIVALDO X GILBERTO (CITA PRF CIRO) (...) 16/9/2003 20:31:23 (...) HNI avisa que está
no "mosquiteiro" e disseram que não tem nada lá em cima. Derivaldo diz que acabou de
falar com o Ciro (PRF) e ele falou que a Receita acabou de pegar um no pedágio. O Ciro,
este cabeça careca, que falou. (e.2, ANEXO424, p. 44).
DERIVALDO X CARECA (CITA PRF CIRO) (...) 16/9/2003 20:37:30 (...) Derivaldo avisa que
sujou lá no P (pedágio) e pede para Careca ir lá para conferir, o CÍro(PRF) que falou que
é a Receita. (EV 2 - ANEXO424, p. 44).
BOI X DERIVALDO (...) 16/9/2003 20:48:27 (...) Derivaldo avisa que pulou de novo, do
mesmo jeiio, um golzinho marron lá no pedágio. O Polaco (olheiro) falou que não tinha
nenhum carro particular lá. Comenta que leva azar e fala "o Carequinha espera a gente
trabalhar e trabalha so na sombra da gente, este excomungado, filho da.....". Despedem-
se. (EV 2 - ANEXO426, p. 28).
DERIVALDO X BOI (JOICY) (...) 17/9/2003 02:32:14 (...) Derivaldo pergunta se ele passou
lá na frente(Posto PRF) umas duas ou três vezes e Boi diz que não. Derivaldo diz que o
nosso amiguinho aqui (referindo-se a Emerson) conversou com a sapata lá (Joicy) e ela
falou para o fulano parar de ficar desfilando com aquela branquela (referindo-se a
caminhonete de Boi) lá que os caras já deram um cutucão aqui quando ele passou aqui na
frente e já zoaram sobre ele. Boi diz que não foi lá nenhuma vez e Derivaldo diz que (PRF
Joicy) citou o nome dele. Derivaldo diz que passou com a dele de lá para cá apenas uma
vez porque foi em casa deixou a azulona em casa (Besta) e pegou a branquela
(caminhonete). Boi fala que não foi lá nem uma vez. Derivaldo diz que ela (PRF Joicy) falou
para mandar um por um. Boi diz que não vai. Derivaldo fala que ela garante e que o
negócio ali é outro. Comenta que eles estão com um caminhão e diz que sabe o que eles
querem. Explica que procuram o cara que fez o serviço la nao sei aonde no coitado do
colega deles (assassino do APF Gláucio). Boi pergunta sobre o ônibus dele e Derivaldo diz
que aquela era outra equipe, mas já se internou (foi para casa). Fala que agora tem estas
três que é 24 horas, não vai parar. Ela (Joicy) falou que agora subiu três até a naba.
Derivaldo diz que subiu o Ricardo e uma "renca". (e.2, ANEXO424, p. 84).
DERIVALDOX JESUS (...) 17/9/2003 02:36:04 (...) Derivaldo diz que a menina aqui da
casa (PRF Joicy - Posto PRF) que estão divididos em três turmas e na realidade aquele
pessoal do Rodrigo lá já foi embora. Comenta que ela (PRF joicy) falou que estes (PFs) que
estão aqui para cima e para baixo estão atrás daqueles caras que mataram o colega
deles. Jesus pergunta quem matou e Derivaldo pergunta se ela não sabia que mataram
um deles (PF). Jesus pergunta quem matou e Derivaldo comenta que foram três caras e
explica como foi. Diz que pegaram ele, tiraram de dentro do carro e mandaram ele se
ajoelhar atrás do carro e deram 4 tiros na cabeça do coitado. Fala que o cara era gente
boa. Diz que depois jogaram ele no chão e colocaram o carro para frente. Jogaram
gasolina e meteram fogo no carro. Fala que o cara tinha 30 e poucos anos e era um cara
velho aqui da cidade. Era bem querido. Jesus pergunta quem foi. Derivaldo diz que não
sabem e que foi um assalto. Jesus quer saber o que tem a morte com isso e Derivaldo diz
que eles tem a foto dos bandidos, vagabundo e estão mais do que certo cair em cima.
Fala que menina (PRF Joicy) diz que pode ir um por um, ela não quer que faça uma fila.
Ele está indo lá falar com ela de novo. (e.2, ANEXO424, p. 84).
DERIVALDO X BOI (...) 17/9/2003 02:51:05 (...) Derivaldo avisa para subir para ir lá
conversar com o pessoal (Posto PRF) que ela(PRF Joicy) mandou o veadinho(Emerson) falar
para nós irmos lá conversar com ela. (EV. 2 - ANEXO424, p. 84).
DERIVALDO X JESUS (PRF JOICY E ROSANE) (...) 17/9/2003 04:01:51 (...) Derivaldo diz
que o pessoal garantiu que não tem nada haver, falou que tá minado deles, mas não tem
nada haver com este negocio de vocês, que é só o assassinato do cara. Questionou porque
aquele carro(ônibus)caiu lá e eles disseram que é com a outra equipe que trabalha com a
Receita- Fala que não tem nada haver com o pessoal que está trabalhando em cima da
investigação do assassinato do cara. Derivaldo fala: "A Joicy (PRF) falou e a Rosane(PRF)
pode mandar que eu garanto. Então tá eu garanto". Derivaldo diz para Jesus que então
pode se arrumar e ligar para ele na saída. (e.2, ANEXO424, p. 85).
PRF VANAT X HNI (...) 17/9/2003 04:45:53 (...) Vanat pergunta se está chovendo por lá
(código para saber como estão as coisas - até mesmo porque não tem chovido nestes
dias), Vanat pergunta se tá tranquilo por lá, MNI diz que começou a chover, (demonstra
engano) e diz que não tá chovendo não, que começou a clarear, HNI (fala baixo e rápido)
que vai subir bastante (ônibus), Vanat diz; - tranquilo, HNI alerta para Variai ficar em QAP
(aguardando). (EV. 2 - ANEXO424, p. 91).
DERIVALDO X CID (PRF BELO) (...) 17/9/2003 05:31:35 (...) Cid avisa passou a cuia
agora. Derivaldo pergunta se Cid irá esperar os do Derivaldo passar lá. Cid diz que se tiver
junto com os outros dará para esperar. Derivaldo pede para avisar o Belo (possivelmente
PRF Bellon) para não parar se não ele (Derivaldo) estará fudido. Cid diz que vai deixar
certinho e Derivaldo diz para deixar pago e deixar tudo. Fala que ele e a vaca( Boi) não
foram lá (pagar os ônibus) por estarem com medo de serem reconhecidos. Comenta que
"quem não é visto não é lembrado". (EV. 2 - ANEXO426, p. 102).
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No mês de outubro de 2003, o réu trabalhou no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu  (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de
encarregado de equipe, juntamente com os PRF's BELLON, VANAT, DOLINSKI e
BENATTI.

No final do dia 18/10/2003, uma equipe de policiais de fora da
Delegacia da PRF de Foz do Iguaçu iniciou uma operação surpresa para
apreensão de ônibus de compristas, mas alguns PRF's que estavam de serviço
ficaram sabendo e repassaram a informação aos batedores/intermediadores
(e.422, ANEXO7, p.50-51), que decidiram aguardar o término da operação para
liberação da saída dos ônibus. No início da madrugada do dia 19/10/2003, por
volta da 01h20min (VANAT X MARLI), foi liberada a saída de alguns ônibus
"acertados", conforme se extrai das seguintes conversas:

DENUZZI X BENATTI (...) 18/10/2003 21:13:50 (...) Benatti fala que aquela lista dos
códigos estão aqui com o Belon, das multas (provavelmente lista de placas) e pergunta se
Denuzzi vai precisar, Denuzzi diz que seria bom, Benatti fala para Denuzzi pedir ao Alfredo
para ir lá pegar, Denuzzi diz que este saiu para almoçar. Benatti diz que vai levar lá
rapidinho, Denuzzi pergunta se ainda vai demorar, Benatti diz que precisa preparar o
esquema. Denuzzi diz que por enquanto está devagar, Benatti diz que precisava dar um
jeito de segurar isso aí. (EV. 2 - ANEXO424, p. 48).
VANAT X MARLI (...) 19/10/2003 01:20:49   (...)                                                               
Conversa em código: na madrugada do dia 18 para 19 não estava chovendo. Referem-se
a Operação de Fiscalização desenvolvida com PRFs de outras regiões.
(...)                                MARLI Oi Vanat. Tudo
jóia?                                                                                         VANAT: Limpou o tempo aqui
Marli, tudo tranquilo.                                                    MARLI:Ta limpo o tempo?   
                                                                                          VANAT: isso. Parou
de...                                                                                              MARLI. Parou de
chover                                                                                             VANAT. Isso. Se
quiser vir pra toma um café com nóis ai.
MARLI. Então tá. Eu vou passa ai para tomar um café.
VANAT: Tá jóia. Ate mais. (...) (e.422, ANEXO8, p.06).
PRF BELLON X GILSON (...) 19/10/2003 05:08:47  (...)  Gilson pergunta se beleza
e Bellon responde que está tranqüilo. Gilson diz que então está subindo. Bellon pergunta
se já está na estrada. Gilson diz que está no Hotel e que irá passar em outro Hotel para
pegar os coreanos e ira embora. Despedem-se.  (e.422, ANEXO7, p. 53).

O réu foi um dos PRF's que repassou informações a terceiro(s) a
respeito da referida operação (e. 2, ANEXO425, p. 42).:

DENUZZI X HNI (...) 18/10/2003 09:55:10 (...) DENUZZI avisa que à tarde vai começar
um negócio aqui hoje (Operação). (EV. 2 - ANEXO425, p. 42).
BELON X HNI (...) 18/10/2003 11:12:53 (...) Bellon avisa "em código" para HNI que depois
do almoço haverá problema (provável operação) e fala para HNI avisar o pessoal dele. (EV.
2 - ANEXO424, p. 47).

Também foram interceptadas conversas de Derivaldo a respeito
dessa  operação:

DERIVALDO X EMERSON (OPERAÇÃO) (...) 18/10/2003 15:38:55 (...) Derivaldo comenta ao
fundo: "o Bellon falou que eles tem uma meta, na hora que eles pega a meta deles nóis
vamo pode trabalhar". Derivaldo pergunta para Emerson onde ele está. Ele responde que
está na BR. Derivaldo diz que já está levando lá (lista de placas para os PRFs) e Emerson
enrola demais. Discutem pelo fato da demora de Emerson. (EV. 2 - ANEXO424, p. 47).
DERIVALDO X PEREIRA (...) 18/10/2003 19:45:36  (...) Derivaldo comenta que está
enrolado. Derivaldo avisa que pegaram 6 e não mandou nenhum dele. Avisa que não
pegou o dinheiro com a menina lá. Pereira pergunta do comboio e Derivaldo diz que
subiram 40 carros, mas pegaram 6 e acha que não vão pegar mais, mas os outros
carniças estão ali (Posto PRF) e os outros(PRFs daqui) falaram para não mexer. É para
esperar e não arrumar briga com os caras de fora porque vai que na hora eles resolvem
pegar um dos bons (risos). Pereira pergunta quem está lá e Derivaldo diz que é os caras
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de fora que vieram trabalhar na operação. Pereira pergunta se é os Rodoviários e
Derivaldo fala que é, mas vai dar tudo certo para ele não se preocupar que ele liga. . (EV.
2 - ANEXO427, p. 55).

No dia 22/10/2003, às 20h54min, um homem não identificado
avisou o batedor EMERSON a respeito de uma operação que seria realizada em
Cascavel e disse que a informação teria sido repassada pela PRF JOYCE,
encarregada do Posto de Céu Azul (e.422, ANEXO7, p.54; e.02, ANEXO473,
p.80). O réu era o encarregado do Posto de STI e nesse dia também ficou
comprovado o envolvimento da equipe do Posto STI.

Às 12h09min do dia 22/10/2003, uma pessoa identificada por
"VÂNIA" conversou com o Policial Civil Adilson Cavalheiro a respeito da equipe
do Posto de STI. Perguntou se poderia passar "numa boa" pelo "mosquiteiro"
(Posto de STI) e Adilson respondeu que estava tudo tranquilo:

CAVALHEIRO X VÂNIA (caso Vânia)
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/10/2003 12:09:22     22/10/2003 12:09:42 00:00:20
Cavalheiro avisa que está tudo tranquilo, mas pede para Vânia ir ate Santa (Santa
Terezinha de Itaipu) para conversar pessoalmente. Vânia pergunta se pode passar o
Mosquiteiro (PRF) numa boa. Ele responde que está tudo tranquilo. (EV. 2 - ANEXO425, p.
97).              

Às 07h25min do dia 23/10, uma pessoa não identificada ligou para o
batedor Júlio César ("Babaloo") para avisá-lo da abordagem do seu veículo pelo
PRF VANAT, que estava escalado no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, e para
pedir ajuda para liberação. Após tratativas (07h33min), essa pessoa retornou a
ligação para Júlio dizendo que já tinha conseguido resolver, mediante o
pagamento de propina ("ele não deu uma colher de chá, deu um balde"):

VANAT BABALOO X HNI (...) 23/10/2003 07:25:09 (...) HNI avisa que aqui no Mosquiteiro
teve um guarda que pegou ele, Babaloo pergunta se é o Pit(PRF Pitbull) ou o Hirata(PRF)
e HNI avisa que é o Vanat(PRF). Babaloo manda dizer que é dele e HNI diz que falou.
Babaloo manda falar que é do Roberto e HNI pergunta se quer falar com ele e Babaloo
manda ele mesmo falar que é do Roberto. HNI avisa que ele mandou encostar no Pátio e
Babaloo manda falar que é do Roberto para ele dar uma mão e qualquer coisa ele vai até
lá (Posto PRF). (EV. 2 - ANEXO424, p. 94).
BABALOO X HNI (...) 23/10/2003 07:28:29  (...) HNI avisa que não tem jeito e Babaloo diz
que vai até lá. (EV. 2 - ANEXO424, p. 94).
BABALOO(César) X HNI (...) 23/10/2003 07:33:13  (...) Vanat fala ao fundo que é para ele
não vir que está liberado e HNI avisa que já resolveu lá, e por engano chama Babaloo de
Benatti, depois retifica c diz que César pode voltar. Babaloo pergunta se resolveu com ele
ali. HNI diz que já resolveu. Babaloo pergunta se deu alguma coisa para ele e HNI diz que
ele não deu uma colher de chá, deu um balde. Babaloo pergunta se falou que era dele e
HNI diz que "é, pode ser, beleza, tá jóia". (EV. 2 - ANEXO424, p. 95).

Ainda, por volta das 00h12min do dia 23/10/2003, a Polícia Federal
filmou a chegada do veículo Besta (placa ALO 1890) do batedor Derivaldo no
Posto da PRF de STI (e.02, ANEXO478, p.90-93).

Na filmagem (e.1065, VIDEO2), apareceu o PRF BELLON de costas
para a rodovia, debruçado na janela do motorista do referido veículo
Besta, desprovido do mínimo de cautela que se esperaria de um policial
em serviço, ainda mais no período noturno, que exige atenção
redobrada. A falta de observância do dever de cuidado exigido na espécie
revela a despreocupação do agente com possíveis resultados danosos na
abordagem, o que permite afirmar que o policial conhecia o motorista do
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veículo Besta.

Às 00h15min11s, BELLON pegou algo com o motorista da "Besta" e
guardou na jaqueta e, às 00h15min15s, ele pegou um papel (branco) com esse
motorista - que permaneceu com o veículo parado e ligado - e, na sequência,
entregou para o PRF DOLINSKI, na presença do PRF BENATTI. Nota-se que estes
dois também estavam bem à vontade, sentados, do lado de fora do Posto da
PRF de STI. Após, BELLON entrou no posto.

Às 00h19min10s, DOLINSKI levantou rápido e ficou na entrada do
Posto. Às 00h19min28s, apareceu BELLON saindo de um cômodo de dentro do
posto, sentido saída do posto, e imediatamente apareceu um ônibus na
filmagem, passando na frente do referido posto. Às 00h19min39s, foi possível
visualizar a traseira desse ônibus com a identificação "São Sebastião". 

Na sequência (00h19min58s), o veículo Besta deixou o posto. Às
00h20min15s, foi possível avistar o PRF BELLON do lado de fora contando uns
papéis, sendo que, às 00h20min20s, ele guardou um maço de papel "enrolado"
no bolso da calça (que, segundo a investigação policial, tratava-se de dinheiro)
e, na sequência, rasgou alguns papéis brancos (que, de acordo com as
investigações, correspondiam às listas/anotações das placas dos ônibus -
numeração -) e foi em direção à parte de trás do posto.

DENUZZI era o encarregado da equipe do Posto de STI no dia e,
quando do seu interrogatório criminal, foi questionado acerca do seu paradeiro
naquele instante, ocasião em que informou que estava no interior do posto,
embora não tenha sido avistado na filmagem (e.510, AUTO_QUALIFIC12). 

Entendo que o fato do réu não ter aparecido na filmagem não afasta
o seu envolvimento no esquema no referido dia, uma vez que Derivaldo
trabalhava em média com 15 a 20 ônibus por dia e na filmagem apareceu
apenas um. 

Lembro, ainda, que já restou demonstrado o envolvimento do réu a
partir de 10/06/2003.

DENUZZI também foi mencionado em conversas telefônicas
interceptadas no dia 30/10/2003, que confirmaram a realização de "acerto"
entre batedores e PRF's:

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 14:47:02 (...) Derivaldo avisa que está
sossegado e Emerson pergunta se passou ali e pergunta quem está lá (Posto
PRF). Derivaldo avisa que era o Va (PRF VANAT) e o De (PRF Denuzzi). Emerson pergunta
se hoje é o zóinho de faca (Hirata) e Derivaldo diz que não observou não, que lá não
estava não e se for não dá nada. Derivaldo conta que a Júnia de Brasília, lá em Cascavel
tiraram toda a mercadoria dela ontem, ela já morreu lá, comenta que a semana passada
morreu em Cascavel e esta semana de novo. Derivaldo diz que aqueles caras (PRF) de
Cascavel são "fodas", tiram só os filés e carregam em camionete tudinho e saem vazado
para eles. Emerson diz que são "filhos da..." e comenta que tem que denunciar bem na
hora que estiver lá. Derivaldo diz que pior que é verdade. Emerson diz que na hora que
estiver o ônibus. (EV. 2 - ANEXO424, p. 95).
DERIVALDO X TONINHO (...) 30/10/2003 18:41:24 (...) DERIVALDO díz que está
sossegado, TONINHO pergunta se está tendo alguma barreira em Céu Azul (da PRF com a
Receita), DERIVALDO diz que não está sabendo de nada, TONINHO pergunta se o pessoal
do posto não sabe, DERIVALDO diz que acabou de falar com eles, TONINHO pergunta
quem está ali, (no Posto da PRF), DERIVALDO fala que é o DENUZZI, que é gente boa.
TONINHO demonstra conhecer PRF DENUZZI e afirma que irá ligar para ele. (EV. 2 -
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ANEXO425, p. 43).
DENUZZI X TONINHO (...) 30/10/2003 18:42:35 (...) TONINHO: Você sabe algum rolo lá
pra cima, lá pra Céu Azul??? DENUZZI: Não...porque??? não... TONINHO: O cara diz que
veio de Cascavel pra cá, diz que tinha Polícia Rodoviária lá, pegando lá na entrada de Vera
Cruz, naquelas quebradas por lá!!!!! DENUZZI: Não to sabendo veio... TONINHO: Diz que,
diz que Rodoviária e Receita... DENUZZI: Não tô sabendo não... TONINHO: É... quem tá lá
em Céu Azul hoje??? DENUZZI: Fala com...fala com o AÍLTON (PRF Carioca) TONINHO: É...
DENUZZI: Haahã. TONINHO: Eu tô pensando em chegar lá e cair de gaiato! DENUZZI:
Nao...só ligar lá. TONINHO: É... DENUZZI: Beleza??? TONINHO: Beleza então!!! DENUZZI:
Então valeu veio... (EV. 2 - ANEXO424, p. 35).
DERIVALDO X TONINHO (...) 30/10/2003 18:43:48 (...) TONINHO diz que "ele" (DENUZZI)
diz que não sabe de nada, DERIVALDO explica que conversou antes e eles falaram que não
sabiam de nada, TONINHO diz que um cara que veio para Medianeira, diz que tem viatura
parada dos dois lados da pista e que tem ônibus parado, DERIVALDO fala que Cascavel é
uma caixinha de surpresa, pergunta se é na entrada para Vera Cruz, TONINHO confirma,
DERIVALDO fala que é porque eles estão descobrindo que o pessoal está entrando ali, e
continua, dizendo que não vem ao caso porque se o ônibus entrar ali, eles nao podem
pegar mais (porque esta Rodovia nao é Federal), TONINHO responde que se eles alegarem
perseguição eles podem entrar na rodovia e pegar o ônibus, DERIVALDO concorda e
pergunta e agora? TONINHO: fala que agora embassou, DERIVALDO aconselha a parar
todo mundo em Matelândia e fazer "um acertinho em Céu Azul" e passar direto. TONINHO
acha que tinha ir em Céu Azul dar uma olhada, DERIVALDO aconselha a parar em Céu
Azul, em um posto de gasolina, pegar um táxi, ir lá e "acertar todos os ônibus lá e ir
embora", TONINHO diz que vai subir agora, DERIVALDO diz para vir embora, que está
100% que aqui ele garante, TONINHO diz que qualquer coisa ele liga. (EV. 2 - ANEXO425,
p. 44).
BOI X DERIVALDO (...) 30/10/2003 20:39:02  (...) Boi avisa que esqueceu de colocar
aquele(ônibus) no jornal (lista PRF) e o colega nosso o Be (provavelmente PRF Bellon) falou
que era nosso amigo e tinham fonte segura que está todo mundo teclado, que está tudo
tecladinho o nosso negocinho aqui o orelhão (telefones grampeados) e pediu pelo amor de
Deus se liguem e estava falando porque ele é camarada e Boi disse falou Brother e Boi diz
que não custa nada se cuidar e Derivaldo diz que está sempre se cuidando e Derivaldo diz
que vai para Céu(Posto PRF). (EV. 2 - ANEXO424, p. 48).
JOICY X VANAT (...) 30/10/2003 20:39:59 (...) Joicy avisa que está com papa fox
ancorado(Polícia Federal), Vanat pergunta para avisar a hora que eles saírem. (EV. 2 -
ANEXO424, p. 95).
BENATTI X JOICY (...) 30/10/2003 20:45:13 (...) Joicy avisa que coloca a televisão com o
volume alto porque se tiver algum sisteminha acoplado não cabe. Benatti pergunta se
estão os quatro e joicy fala que estão os três, o Alex está na aula e Benatti fala que então
está cia, Aílton e Pedro Faria e os Papa Fox (Polícia Federal). Benatti pergunta se está
tendo operação e Joicy diz não sabe, alega que pararam e disseram que estão aguardando
alguma coisa que talvez precise ser abordado ou talvez não. Fala que é o pessoal da turma
nova de Foz. Benatti diz que se é daqui beleza e pede para fazer tudo certinho para as
"inaudível" por precaução e Joicy diz que quando possível vai contar o acontecido e diz se
lembra daqueles nosso amigos que tomam cafezinho com eles, fecharam na frente deles.
Dá risada e se despedem. (EV. 2 - ANEXO424, p. 72).
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 21:53:49 (...) Derivaldo diz que mandou
ela ligar porque estava com medo daquele vagabundo pegar você ali no Mosquiteiro e
morder dinheiro. Pegaram o Edvaldo em um milão, ou melhor dois mil, MNI comenta que
só por causa de passageiro e Derivaldo diz que era seis mil e quatrocentos. Derivaldo
conta que Edvaldo já foi hoje e pede para MNI avisar o horário que vai amanhã. (EV. 2 -
ANEXO425, p. 72).
DENUZZI X KLAUSS (PRF Dolinski) (...) 31/10/2003 08:26:45 (...) Inicialmente
cumprimentam-se. Klauss: deu uma confirmadinha naquela situação lá do jogo lá, aquela
situação deu uma confirmada então, daquela situação que eu falei, que eu tinha
conversando com os meninos e tal. Denuzzi: Ah! Klauss: Tá tudo tranquilo e tal, cês
conversaram e tal. Denuzzi: tudo tranquilo. Klauss: Então tá bom. Denuzzi: Nada, nada,
nada até agora. Klauss: Então tá bom. Denuzzi: é daquele do... ? do Corel Draw ? A
principio... Klauss: está fora de escala então, tipo os cuidados todos necessários, tranquilo.
Denuzzi: sei lá vamos esperar para ver . (...) (EV. 2 - ANEXO425, p. 4).

Como se vê, em conversa com Emerson às 14h47min do dia
30/10/2003, Derivaldo confirmou a presença dos PRF's BELLON e DENUZZI no
Posto de STI.

Às 18h41min, Toninho questionou Derivaldo a respeito de uma
operação em Vera Cruz, perto de Cascavel, mas este não soube responder.
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Então, Toninho perguntou se ele sabia quem estava no Posto de STI e Derivaldo
respondeu que era o DENUZZI e ainda se referiu a ele como "gente boa"
(e.2, ANEXO425, p. 43) No minuto seguinte, Toninho ligou para DENUZZI
perguntando se ele sabia de alguma operação, mas este respondeu que não e
pediu para Toninho falar com o PRF AILTON, que estava em Céu Azul. Depois,
Toninho retornou a ligação para Derivaldo que o orientou a chegar no Posto de
Céu Azul para fazer um acerto com a equipe de lá.

Às 20h39min, em conversa com Derivaldo, Antônio Carlos relatou ter
conversado com o PRF BELLON que o orientou a ter cuidado com o uso dos
telefones, pois todos estavam grampeados. No mesmo horário, a PRF JOYCE
avisou ao PRF VANAT que a Polícia Federal ("papa fox") estava no Posto de Céu
Azul.

Às 20h45min, o PRF BENATTI ligou para a PRF JOYCE para saber se
estava havendo alguma operação nas proximidades do Posto de Céu Azul, mas,
na ocasião, ela não soube responder.

Às 21h24min, Derivaldo ligou para Emerson para combinarem de
ir juntos até o Posto de Céu Azul (e.02, ANEXO478, p.103) e, ainda, confirmou
que o réu (DENUZZI) era o chefe no Posto de STI:

DERIVALDO X EMERSON (...) 30/10/2003 21:24:22 (...) Derivaldo avisa que vai alé Céu Azul
e convida Emerson para ir junto. Emerson pergunta quem é o chefe aqui e Derivaldo diz
que é o Denis.

Às 21h53min, em conversa com mulher não identificada, Derivaldo
mencionou a respeito do pagamento de propina realizado por "Edvaldo" aos
PRF's do Posto de STI no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse dia, a Polícia Federal realizou filmagem do Posto de Céu Azu e,
de acordo com o relatório (e.02, ANEXO478, p.102-104):

(...) vê-se que, no mesmo dia (30.10.2003), por volta das 22:50 horas, no Posto de PRF
de Céu Azul, notou-se a chegada de Emerson e Derivaldo, com a recepção na porta
por parte do PRF AÍLTON  (CARIOCA) e outro ainda não identificado, demonstrando
perfeita intimidade entre eles. Assim, os dois batedores adentraram no local privativo dos
funcionários públicos federais (PRF). Às 22:55 horas, nota-se a passagem do ônibus
Transpuma, de Santa Isabel do Pará (o mesmo visto na noite anterior no Posto de PRF de
Santa Terezinha e que se socorreu de Derivaldo para ser liberado).

Pelo exposto, às 22h50min, foi filmada a chegada de Derivaldo e
Emerson no Posto da PRF de Céu Azul/PR (e.02, ANEXO478, p.102), o que
permite concluir que a equipe da Polícia Federal, citada pela PRF JOYCE, já não
se encontrava no referido local. 

Os PRF's AILTON e PEDRO foram reconhecidos na filmagem pelo
Inspetor da PRF VIDAL (Relatório e Auto de Reconhecimento - e.02, ANEXO478,
p.90-112; ANEXO479, p.0-40, 36-37; e.1065, VIDEO4, início da filmagem).

Percebe-se, portanto, que, na noite do dia 30/10, diante da suspeita
de que estaria havendo uma operação na região de Vera Cruz, próximo ao Posto
de Céu Azul, alguns batedores se deslocaram até o referido posto para
averiguação a fim de assegurar a saída dos ônibus de seus clientes, como foi o
caso do ônibus de placas KCZ 8019 (ônibus da empresa Transpuma, de Santa
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Isabel do Pará/PA, que passou na frente do posto às 22h55mim, conforme
registrado na filmagem). Lembro que o réu foi um dos PRF's contatados por
terceiro (Toninho) para prestar informações a respeito dessa suposta operação
(e. 2, ANEXO424, p. 35; ANEXO425, p.44).

Durante o interrogatório criminal do réu, também foram constatadas
ligações de Júlio César Marins ("Babalu") para o telefone de DENUZZI nos dias
06/10/2002 e 18/10/2002 e de outras pessoas, nos dias 24, 25 e 29/10/2002,
confirmando o envolvimento do réu antes mesmo do ano de 2003 (e.510,
AUTOQUALIFIC12, p.05-07). 

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n.00190.020375/2008-61 (e.489, RELT36-37) corrobora no tocante ao
envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF DENUZZI, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
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pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 35 (trinta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. O PRF
DENUZZI, na condição de encarregado de equipe, tinha que manter
conduta compatível com a moralidade administrativa, servindo de
exemplo para os demais integrantes das equipes. Nesse sentido, levo em
consideração a conduta praticada pelo réu e a função que ele exercia
(supervisor).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  VALDEMIR
ALBERTO DENUZZI pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:     

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 35 (trinta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.27 VILMAR ZWIEREWICZ 

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Vilmar Zwierewicz encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).
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O Ministério Público Federal imputou ao réu Vilmar Zwierewicz  a
prática dos seguintes fatos:

PRF VILMAR (Apelidos "Pit Bull" ou Carniça" ou "Au-Au" e telefones 45-9111-1515 ou 9118-
2146)                                                                                                                                  -
DURANTE O PERÍODO MONITORADO, O PRF VILMAR UTILIZOU O CELULAR N. 9118-2146
(VISANDO CLARAMENTE NÃO SER IDENTIFICADO) PARA REALIZAR SEUS CONTATOS COM O
BATEDOR DERIVALDO. ALÉM DISSO, EMPRESTOU O TELEFONE EM QUESTÃO AO PRF
HIRATA PARA TRATAR DE ACERTOS DE ÔNIBUS.  AS CONVERSAS REVELAM DIÁLOGOS EM
FORMA DE "CÓDIGOS". 
- O PRF VILMAR ABORDOU O ÔNIBUS E EXIGIU R$ 500,00, SOB A AMEAÇA DE PRENDER O
COLETIVO   DA   EMPRESA JS, CONFORME CONSTA NA DENUNCIA (FL 25).
-  O BATEDOR DERIVALDO LIGOU PARA O TELEFONE DA EMPRESA SIDERATUR TURISMO,
COMENTANDO O "ACHAQUE" DOS PRF'S ADOLFO E PIT BULL (FL 26 DA DENÚNCIA).
- O BATEDOR DERIVALDO COMPARECEU NO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA,
OCASIÃO EM QUE CONDUZIA O VECTRA DE PLACAS CMG-0685 (RESTITUÍDO A DIRCEU
BORGES DOS SANTOS E, LOGO APÓS, FOI NOVAMENTE APREENDIDO, CONFORME
CERTIDÃO DE FL. 3998 - 20° VOLUME), E FOI ATENDIDO PELO PRF VILMAR,
DEMONSTRANDO GRANDE INTIMIDADE. POSTERIORMENTE, CHEGOU O OUTRO BATEDOR
CAREQUINHA. TAL FATO OCORREU NA NOITE DO DIA 29/10/2003, O PRF VILMAR FOI
RECONHECIDO PELO INSPETOR-CHEFE (FL. 750 DO IPL 2359). ALÉM DISSO, A ESCALA DE
SERVIÇO CONFIRMA QUE O PRF VILMAR ESTAVA DE PLANTÃO (FL 191 DO IPL 2359/03).
- O BATEDOR "PALETA" DIZ A DERIVALDO QUE ESTA NO POSTO DE PRF EM SANTA
TEREZINHA E QUE O PESSOAL DA GPE (GRUPAMENTO DE POLICIAMENTO ESPECIAL DE
PRF) FOI JANTAR E FICARAM APENAS OS PRF'S PIT BULL E DOUGLAS. TAL FATO
DEMONSTRA O LIVRE TRÂNSITO E GRAU DE INTIMIDADE NO POSTO DE PRF POR PARTE
DOS BATEDORES. 
- O BATEDOR "BOI" AVISA QUE O PRF PIT BULL PEDIU PARA ESPERAR MAIS UM TEMPO, O
CHEFE DELES, O BRANQUINHO, QUE É GENTE BOA, E QUE TEM UM NEGÓCIO NA PARADA E
A HORA QUE ESTIVER 100% AVISA.  
- O BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE O PIT BULL QUERIA 250 CADA CARRO E QUE ELE FALOU
NEGATIVO, POIS ELE PAGA 200 TODO DIA. O BATEDOR EMERSON DIZ QUE JÁ PAGA R$
300,00 E VAI DEIXAR COMO ESTÁ. DERIVALDO COMENTA QUE QUEM ESTÁ LÁ É O PIT BULL
E O TRIPA (TRIPODE). 
- APÓS UMA CONVERSA NO POSTO DE PRF, O BATEDOR DERIVALDO COMENTA COM O
BATEDOR "BOI" QUE É R$ 150,00 O VALOR DO ACERTO, OCASIÃO EM QUE DIZ ESTAREM
NO POSTO OS PRF'S TRIPODE, PRAINHA E O PIT BULL, QUE FAZEM ESSE VALOR PARA O
BATEDOR CAREQUINHA. 
- O PRF PIT BULL MANDOU VOLTAR O ÔNIBUS DO NELSON (GUIA NÃO IDENTIFICADO). O
BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA SE O ÔNIBUS ESTÁ COM A "CORTINA FECHADA", POIS
CONFIRMA QUE VOLTARAM DEZ ÔNIBUS. 
- OS BATEDORES "BOI" E EMERSON COMENTAM QUANTO É O "BABADINHO" E FALAM QUE
O PRF SERRANO DISSE QUE É R$ 100,00 E O PRF PIT BULL DIZ QUE É R$ 150,00, FICANDO,
ASSIM, EM R$ 150,00. 
- A GUIA LURDINHA PERGUNTA QUANTO TEM QUE DEIXAR SE CONVERSAR LÁ NA PRF E O
BATEDOR "BOI" DIZ QUE É R$ 300,00. ENTÃO, PASSA A PLACA DO ÔNIBUS, QUAL SEJA: "AA
3779". LURDINHA RETORNA A LIGAÇÃO PARA O BATEDOR "BOI", APÓS SER ABORDADA NO
POSTO DE PRF POR UM "BRANQUINHO", QUE NÃO QUER CONVERSA. IMEDIATAMENTE, O
BATEDOR "BOI" MANDA DIZER QUE É DELE, ESTÁ NA LISTA. APÓS, LURDINHA AVISA QUE
FOI LIBERADA. DEPOIS DISSO, O BATEDOR "BOI" ESCLARECE QUE O ACERTO FOI DE
ÚLTIMA HORA E ANOTARAM NO CANTO DO VERSO DA LISTA E DAÍ NÃO ACHARAM A
PLACA.
- O PRF VANAT CONVERSOU COM A GUIA DE TURISMO IVONE. A QUAL PERGUNTOU QUEM
ESTAVA NO MOSQUITEIRO (POSTO DE PRF DE SANTA TEREZINHA). O PRF VANAT DISSE
QUE ERA O PRF VILMAR (PIT BULL) E A LÍGIA, ADVERTINDO QUE O PESSOAL NOSSO VAI
SAIR PARA ESTRADA A HORA QUE SAIR O COMBOIO. O PRF VANAT ACONSELHA IVONE SAIR
NO OUTRO DIA DE MANHÃ, POIS ELE VAI TRABALHAR DEPOIS DAS OITO. CASO SAÍSSE
NAQUELE DIA, CORRERIA UM POUCO DE RISCO NÃO PODENDO GARANTIR PORQUE HAVIA
DUAS EQUIPES. ADEMAIS. HAVIA UMA INFORMAÇÃO DESENCONTRADA DE QUE HAVERIA
UMA OPERAÇÃO EM CASCAVEL.
- O BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA AO PRF SILAS (JACA) O QUE ESTÁ ACONTECENDO
COM OS BATEDORES, POIS NÃO ESTÃO SE ENTENDENDO. COMENTA QUE O PIT BULL VIU E
BATEU NO PEITO E FALOU QUE PODIA MANDAR SUBIR, QUE ESTAVA BELEZA, MAS O
ÔNIBUS DELE FICOU PARA TRÁS E "PULOU". SÓ QUANDO O PRF HIRATA FALAR PARA
MANDAR É QUE NÃO MEXE.  
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- O BATEDOR DERIVALDO RECLAMA QUE O PRF PIT BULL E O PRF HIRATA ESTÃO EM CÉU
AZUL PRESSIONANDO TODO MUNDO, NO CASO, ESTÃO METENDO A MÃO EM TODOS OS
CD'S DO CARRO. NA SEQUÊNCIA, VÊ-SE QUE A CONVERSA REVELA QUE FOI COBRADO
DUZENTOS REAIS DO ACERTO DE MÁRCIO (GUIA NÀO IDENTIFICADO). REFERENTE AO
ACERTO COM O PRF HIRATA. NOS TERMOS DO DIÁLOGO COLHIDO DA DENÚNCIA - FL 110-
112.  
- O BATEDOR DERIVALDO DIZ QUE O PRF PIT BULL ESTÁ TIRANDO SERVIÇO PARA OUTRO,
MAS, NA VERDADE, SÓ ESTAVA LÁ EM BAIXO PARA "ROUBAR", FICANDO, AINDA,
SURPRESO AO SABER O VALOR DO ACERTO DE QUINHENTOS REAIS.  
- A CONVERSA TRAVADA PELO BATEDOR DERIVALDO REVELA QUE O PRF PIT BULL ESTÁ
EM CÉU AZUL "MORDENDO ALTO", RAZÃO PELA QUAL "WAGNER" (GUIA NÃO
IDENTIFICADO) DEVE DESCER COM DUZENTOS REAIS NA MAO, DIZENDO QUE ELE
MANDOU TRAZER O REFERIDO VALOR, UMA VEZ QUE JÁ FEZ O ACERTO.  
- O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM 'LUCIANO" (GUIA NÃO IDENTIFICADO) E
PERGUNTA SE ELE NÃO QUER ACERTAR LÁ EM CÉU AZUL, POIS TEM BATEDOR INDO PARA
LÁ. IMEDIATAMENTE. MUDAM DE IDEIA E RESOLVEM PASSAR NO PEITO, DANDO UMA DE
DOIDO, DIZENDO QUE SE DEVE "PEITAR OS CARAS", REFERINDO-SE AO PRF PIT BULL E O
PRF HIRATA. QUALQUER COISA É PARA FALAR QUE PASSA DUAS VEZES POR SEMANA
SENDO SEMPRE ACERTADO E AGORA QUEREM DERRUBAR. 
- OS BATEDORES "BOI" E DERIVALDO CONVERSAM SOBRE A PRESENÇA DE 48 PRETOS
(POLICIAIS FEDERAIS). SALIENTAM QUE NÃO SÃO LADRÕES, QUE LADRÕES SÃO ELES
(PRPS). POR FIM, DERIVALDO DIZ QUE O PRF 'PIT" ACABOU DE LIGAR PARA ELE.                   
                                                                        - O BATEDOR DERIVALDO PERGUNTA AO
BATEDOR "BOI" QUEM ESTÁ EM CÉU AZUL, OBTENDO A RESPOSTA DE QUE É O PRF PIT
BULL E O JAPONÊS TAMBÉM. TUDO GENTE BOA.                                                                       
                      - O PRF VILMAR, VULGO PIT BULL, LIGOU PARA O BATEDOR DERIVALDO,
MOMENTO EM QUE É CHAMADO DE "PATRÃO". PEDE SE O AGENIR DEIXOU O NEGÓCIO
PARA ELE, OU SE O BATEDOR "BOI" TROUXE OU NÃO... DERIVALDO DIZ TAMBÉM QUE TEM
UM ESQUEIMA NA MAO E VAI BANCAR, POIS E DO ORIENTAL (PRF HIRATA). ENTÃO, O PRF
VILMAR PEDE PARA SER AVISADO. POR FIM, DERIVALDO DIZ QUE VAI SAIR EM MEIA HORA,
JUNTO COM A "VACA" E A "MOCINHA", TUDO JUNTO REUNIDO", E QUALQUER COISA ESTÁ
EM MEDIANEIRA, NO CHAMPANHA, NAS ALTAS HORAS. (DENÚNCIA - FLS. 113-114).             
                                                                                                                                - O
BATEDOR DERIVALDO FALA QUE O GUIGUI (PRF GUIDUGLI) ANOTOU NA MÃO DELE
AQUELAS DUAS PLACAS, E AVISA QUE O DELE JÁ PASSOU E VAI TER QUE SAIR DALI (POSTO
DA PRF). FALA QUE ESTÁ A VACA E O PITBULL (PRF) PARANDO OS CARROS PEQUENOS LA
NA PISTA. DERIVALDO FALA PARA ACOMPANHÁ-LOS E FAZER JUS AO SEU TRABALHO.
EMERSON DIZ QUE UM JÁ ESTÁ CHEGANDO. DERIVALDO FALA PARA DEIXAR VIR E QUE ALI
ELES NÃO VÃO MEXER. DERIVALDO PEDE PARA O BATEDOR EMERSON LIGAR PARA O PRF
GUI E FALAR QUE QUALQUER COISA ESTÁ NA SUA LISTA. DERIVALDO DIZ AINDA QUE O PRF
GUIDUGLI ESTÁ COM O PAPEL NA MÃO. DERIVALDO FALA QUE O DELE JÁ PASSOU DO
PEDÁGIO. CONFORME CONSTA DA ESCALA. NAQUELE DIA ESTAVAM DE SERVIÇO NO
POSTO DE CÉU AZUL, OS PRF'S BELLON, GUIDUGLI E SILAS.                                                   
                                            - A GUIA "BARBIE" (NÃO IDENTIFICADA) PEDE AO BATEDOR
DERIVALDO QUE SE PODE PAGAR CENTO E CINQUENTA REAIS, POIS ESTÁ SEM DINHEIRO.
DERIVALDO ACHA MEIO DIFÍCIL, AINDA MAIS COM AQUELE "CARNIÇA", MAS IRIA VER.         
                                                                                                                          - O BATEDOR
DERIVALDO DIZ QUE APESAR DE O PIT BULL SER MEIO LADRÃOZINHO, É CHEGADO DELE,
QUE CONHECE ELE E NO CASO DE HAVER ALGUM PROBLEMA É SÓ CHAMAR ELE.                 
                                                        - OS BATEDORES DERIVALDO E "BOI" COMENTAM
SOBRE A APREENSÃO DE UM ÔNIBUS QUE ESTÁ INDO PARA A RECEITA FEDERAL,
ACOMPANHADO PELO PRF PIT BULL, CARREGADO DE CHARRUTO (CIGARRO). NO
ENTANTO, ADVERTEM QUE O CARRO NÃO É DELES, CONCORDANDO QUE O  PRF PIT BULL
SÓ NÃO DEVE MEXER COM OS "SAGRADOS" DELES. A CONVERSA ENTRE DERIVALDO E
"POLACO" REVELA QUE UM ÔNIBUS "FLORIPA" DO: RIO GRANDE DO SUL, DO GAÚCHO
DAVID (GUIA NÃO IDENTIFICADO), FOI CONDUZIDO PELO PRF VILMAR COM O MAREA, EM
RAZÃO DE "MENDINGAR" COM R$ 50,00 OU R$ 100,00, SENDO ENTÃO LEVADO PARA A
RECEITA FEDERAL PELO PRF PIT BULL. AINDA HÁ MENÇÃO DE OUTROS VEÍCULOS
MENDIGAREM COM TRINTA E QUARENTA E O PRF VILMAR FICAR BRAVO. PELO MESMO
MOTIVO FOI A APREENSÃO DO ÔNIBUS DO ZÉ DE FLORIPA (ÔNIBUS DA EMPRESA
SIDERATUR), OU SEJA, POR NÃO TER MANDADO O DERIVALDO ACERTAR PRIMEIRO. (FL.
146 - DIALOGO EXTRAÍDO DA DENÚNCIA)                      - O PRF VILMAR RECEBEU O
TELEFONEMA DO BATEDOR "BABALU" E APÓS A INSISTENCIA RESOLVE IR COMER UMA
"CARNIINHA" NA SUA CHÁCARA. EM OUTRA OCASIÃO, CONVERSAM SOBRE A INTERNAÇÃO
DO PRF "MAGAL" POR CHEGAR BÊBADO PARA TRABALHAR.                                                   
                          - DERIVALDO DIZ QUE CONVERSOU COM O "PIT" E ELE PERGUNTOU SE
TERIA "JOGO" NAQUELE DIA. FALOU QUE SÓ TINHA UM "PIÁ" E O "BOI" TERIA MAIS.  -
DERIVALDO REPASSA A PLACA DO ÔNIBUS PARA O TRÍPODE (PRF), QUE ANOTOU. TRIPODE
E AQUELE CARNIÇA DO PIT BULL (PRF VILMAR) APARECEM DANDO RISADA. DIZ QUE O PIT
BULL QUERIA 250 CADA CARRO E QUE ELE (DERIVALDO) FALOU QUE NEGATIVO, POIS ELE
PAGA 200 TODO DIA.
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- DERIVALDO E O PRF VILMAR (PIT BULL) TAMBÉM CONVERSAM POR TELEFONE. FALAM
ACERCA DA "RECLAMAÇÃO" DAS PESSOAS E DA "CORRERIA" MAIS TARDE. DERIVALDO
ADVERTE PIT BULL QUE TEM TRES PESSOAS VAO CITAR 0 SEU NOME DIRETO E
MENCIONAR O CÓDIGO DOIS ZERO ZERO.
- NOVAMENTE O BATEDOR DERIVALDO E O PRF VILMAR (PIT BULL) CONVERSAM POR
TELEFONE FAZENDO MENÇÕES À PASSAGEM DE DOIS QUE JÁ PASSARAM À TARDE, ASSIM
COMO SE EXISTE MAIS ALGUÉM. ENTÃO, DERIVALDO RESPONDE QUE VAI ATÉ AO POSTO
DE PRF COM OUTROS "DOCUMENTOS", LÁ PELAS ONZE, PESSOAMENTE.                               
                      - O BATEDOR DERIVALDO DIZ PARA "BOI" QUE O PIT ACABOU DE ME LIGAR". 
  -  EM OUTRA CONVERSA DERIVALDO REVELA QUE PELO FATO DE "RODRIGO" (GUIA DE
TURISMO NÃO IDENTIFICADO) ESTAR COM O: ÔNIBUS CHEIO, SÔ COM MERCADORIA
"FILÉ", O "PIT BULL" FALOU QUE QUERIA "500 PAUS", SENÃO IRIA DERRUBAR O
CARRO. SALIENTA-SE QUE DERIVALDO FAZ UMA OBSERVAÇÃO DE QUE O PRF VILMAR
SUBSTITUÍA OUTRO PRF NAQUELE DIA DE PLANTÃO.                                                               
                                                            - DERIVALDO DIZ A "BABALU" QUE ESTÁ SOSSEGADO
E QUE VAI MANDAR DAQUI A POUQUINHO. BABALOO DIZ BELEZA, ENTÃO, DERIVALDO
PERGUNTA SE ELE SABE QUEM ESTÁ EM CÉU AZUL (POSTO DE PRF), BABALOO RESPONDE
QUE É O "PIT", DERIVALDO AVISA QUE É "GENTE BOA", O "JAPONÊS" (PRF HIRATA)
TAMBÉM.                                                                                    - O BATEDOR DERIVALDO
PEDE PARA EDVALDO (GUIA NÂO IDENTIFICADO) ENROLAR, OBSERVANDO QUE ESTÁ TUDO
EM CASA, POIS JÁ ESTÁ INDO LÁ NO POSTO DE PRF ACERTAR A PASSAGEM.                         
                                            - O DIÁLOGO ENTRE O BATEDOR DERIVALDO E O POLICIAL CIVIL
CAVALHEIRO MENCIONAM OS PRFS VILMAR "PIT BULL" (CACHORRÃO) E O SERRANO
(SERRA) COMO SENDO "O PESSOAL NOSSO", NA CASA (POSTO DE PRF). CAVALHEIRO
PERGUNTA TAMBÉM EM RELAÇÃO ÀQUELE OUTRO POVO? DERIVALDO QUESTIONA SE ELE
SE REFERE AO NEGUINHO (TÁ SOSSEGADO. SÓk)S AZULZINHO QUE TÁ INCOMODANDO
AQUI, O AZULÃO, DEVENDO FICAR MEIO LIGADO (FL 186 DA DENÚNCIA).                             
    

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES372). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1236, 1248, 1282, 1314, 1316 e 1423). Encerrada a fase de instrução
(e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2437), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório criminal encontra-se anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC15).

No Processo Administrativo nº 00190.012615/2007-73 (e.489,
RELT32-33), a comissão concluiu pela responsabilização de Vilmar Zwierewicz.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 0000005-96.2012.4.04.7002/PR),
perante o juízo de primeiro grau, o réu foi condenado (e.899, INF4, p.32-45, 51).

Foi realizado Laudo de Exame Financeiro (Laudo nº 2229/2008 -
SETEC/SR/DPF/FIG/PR - e.02, PET287) para análise comparativa entre os valores
declarados pelo réu a título de imposto de renda pessoa física e os valores
movimentados em sua(s) corrente(s) no(s) ano(s) de 1997 a 2000 e 2002 a
2003, bem como de sua esposa, que concluiu que a movimentação financeira
do investigado  era incompatível com seus rendimentos, mas não foi possível
apurar a origem dos créditos (p.07, 15-16). 

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
não foram localizados valores na posse do réu.

Passo, então, à análise das imputações que lhe foram atribuídas
neste feito.

A prova contundente da intensa participação do réu no esquema
espúrio está inserida no fluxograma de elos de ligações , elaborado a partir
dos extratos telefônicos dos terminais utilizados pelos réus no período das
investigações, que revela a sua profunda e estreita ligação com diversos outros
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réus na presente ação civil pública de improbidade administrativa.

Inicialmente, é oportuno mencionar que o réu, em seu interrogatório,
afirmou desconhecer o apelido que lhe fora atribuído pelos batedores ("Pit
Bull"), bem como afirmou nunca ter pedido, recebido ou exigido vantagem
ilícita de guias e passageiros com o propósito de abster-se de fiscalizar ou de
notificar ônibus de compristas (e.510, AUTO_QUALIFIC15, p.01). Ainda, em
relação aos réus particulares (batedores, guias, passageiros e outros), o réu
afirmou conhecer tão somente a ré Lucimar Telma de Almeida Malta, Lúcia (pois
namorava à época a comadre desta), e o réu Júlio Cesar Marins
(Alcunha "Babaloo" - p.01, 07-08).

Ocorre que o PRF VILMAR ZWIEREWICZ foi citado em
várias conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal, que
confirmaram a alcunha atribuído a ele, bem como o envolvimento dele com
outros réus particulares, conforme se verá a seguir.

De acordo com a escala oficial, o PRF VILMAR ZWIEREWICZ ficou à
disposição da Delegacia da PRF em Foz do Iguaçu nos meses de junho e julho
de 2003. No mês de agosto, prestou serviço na Central de Operações e, nos
meses seguintes, prestou serviço (e.02, ANEXO473, p.67, 70 e 72):

a) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu:
- setembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), na função de motorista, juntamente
com o supervisor SERRANO, encarregado de equipe TRIPODE e os auxiliares PRAINHA e
ADOLFO (p.74);
- outubro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29), na função de motorista, juntamente
com o supervisor CASTORINO, encarregado de equipe GRIEBELER e os auxiliares ADOLFO,
LIGIA e GUIDUGLI (p.80)
- dezembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de auxiliar, juntamente com
o supervisor CASTORINO, encarregado de equipe TRIPODE, motorista SERRANO e auxiliar
PEDRO (p.79)
b) no Posto da Ponte Internacional da Amizade no mês de novembro de 2003, juntamente
com os réus PRAINHA, AMPESSAN e PEDRO.

Embora o PRF ZWIEREWICZ (Apelido Pit Bull) não tenha figurado na
escala oficial dos postos (STI e Céu Azul) nos meses de junho e julho de
2003, nota-se que ele trabalhou no patrulhamento da rodovia nesse período,
conforme se extrai das seguintes conversas:

DERIVALDO X CEZAR (...) 4/6/2003 13:12:24 (...)
DERIVALDO pergunta se está tudo certo e CEZAR diz que sim. CEZAR pergunta que horas
eles vão trabalhar hoje e DERIVALDO diz que está pensando em ir depois das 16:00 e
CEZAR fala deles se juntarem e mandarem todos juntos. CEZAR fala para cuidar da saída
deles e DERIVALDO fala em cuidar das "três letras" e ver se eles estão lá dentro (PRF) e
ficar alguém em outro lugar vai ficar todo mundo bem. DERIVALDO diz que conversou com
o PITBUL (CACHORRAO) e que ele não vai trabalhar hoje e fala para cuidar
do DOUGLAS (PRF?) por que no dia que caiu o ônibus do DERIVALDO eles não eram para
ninguém trabalhar e o DOUGLAS foi aparecer para a RF. CEZAR diz que falaram para ele
não vão trabalhar hoje mas se alguém for eles vão ter "que mostrar serviço". (...) (EV. 2 -
ANEXO 425, p. 46).
DERIVALDO X HNI (...) 4/6/2003 13:41:14   (...) DERIVALDO diz que a GPE (PRF) nao vai
trabalhar hoje e que ontem falou com o PITBUL na "casinha" (posto da PRF em Santa
Terezinha). PITBUL (PRF) teria dito que na quarta feira passada também era folga da GPE
e o DOUGLAS "se embucetou lá e ligou para o auditor (da RF) pegou a GPE..." e pegaram
dois carros. PITBUL garantiu que não vai trabalhar, só na sexta talvez. HNI fica com medo
da receita ir sozinho e DERIVALDO diz que a RF não vai sozinha, só com "eles" (PRF). (EV.
2 - ANEXO 425, p. 45).
DERIVALDO X HNI (...) 4/6/2003 13:42:48 (...) HNI diz que deixou o piá lá na boca, nas três
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letras (GPE DA PRF) e que ele vai ficar cuidando. DERIVALDO diz que falou com
o CACHORRO (ou PIT BULL - PRF) que ele ele não vai mexer mais e que é para cuidar do
"casca de ferida" (PRF DOUGLAS). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 46).
DERIVALDO X FUNCIONÁRIO (...) 23/7/2003 20:09:48   23/7/2003 20:10:08 00:00:20
Funcionário está no Posto da PRF e diz que o pessoal tia GP (GPE) foi jantar e que ficaram
apenas o "Pit" e o Douglas. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 47).
DERIVALDO X MNI (...) 23/7/2003 21:58:18 (...)
Derivaldo fala sobre o caso do ônibus que a PF pegou. Derivaldo diz que ele
(provavelmente um guia) me ligou e perguntou, aí ele (Derivaldo) foi lá (posto da PRF) e
levantou com os caras (PRFs) que disseram que não tinha nada não, mas que estava para
chegar uma denúncia de um carro, e era um paulista e que assim que chegasse iriam ligar
para o Derivaldo, e que aí o Douglas e o Vanic... Pitbul falaram que o carro que eles
queriam a federal tinha pego. MNI diz que foi um ônibus lotado de Boliviano. Derivaldo diz
que isso é denúncia da SI (serviço de inteligência), MNI diz que perdeu tudo, que só
notebook perdeu três, e que o outro ônibus ficou preso porque tinha fundo falso. (EV. 2 -
ANEXO 425, p. 47).

Na conversa do dia 04/6/2003, às 13h12min, o batedor DERIVALDO
comentou com CEZAR a respeito de uma conversa que teve com o PRF "Pit
Bull", ocasião em que este afirmou que não iria trabalhar (fiscalizar ônibus para
encaminhá-los à Receita Federal), mas o alertou para ter cuidado com o PRF
DOUGLAS ("eles não vão trabalhar hoje mas para cuidar do DOUGLAS "que ele é
mais carniça" - e.422, ANEXO8, p.81). Em outra conversa com homem não
identificado no dia anterior (3/6/2003), Derivaldo também mencionou a respeito
da conversa que teve com o PRF "Pit Bull" no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu (dia 4/6/2003, 13h41min14s - e. 2 - ANEXO 425, p. 45).

No dia 23/07/2003, em outras duas conversas (20h09min - Derivaldo
x Funcionário e 21h58 - Derivaldo x MNI), Derivaldo confirmou a presença do
PRF Pit Bull (PRF Vilmar) no Posto de STI, juntamente com o PRF DOUGLAS, e,
ainda,  mencionou ter conversado com ele. 

Novamente, no dia 28/7/2003, Dário ligou para Derivaldo para saber
se estava autorizada a saída e Derivaldo respondeu que estava conversando
com o PRF "Pit Bull" e que, depois, retornaria a ligação:

DERIVALDO X DÁRIO (...) 28/7/2003 18:35:35 (...)
Dário pergunta para Derivaldo se pode ir, Derivaldo diz que está falando com o Pitt
Bull e liga depois. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 47).

Tais informações confirmam que o PRF VILMAR ZWIEREWICZ,
enquanto esteve à disposição da Delegacia da PRF (região de Foz do Iguaçu),
prestou, por várias vezes, serviços externos, principalmente, no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu. Também ficou demonstrado que, desde junho de 2003, o
réu vinha sendo frequentemente procurado pelo batedor Derivaldo para auxiliá-
lo com informações privilegiadas a respeito de operações/fiscalizações na
rodovia.

Em agosto de 2003, o PRF ZWIEREWICZ foi escalado na Central de
Operações, mas também realizou serviços externos, como ocorreu no dia
23/8/2003:

DERIVALDO X EMERSON (...) 23/8/2003 15:57:33  (...)
Derivaldo diz que a mala está ali falando no rádio, e sugere que EMERSON poderia ter
seguido o PIT (Pitbull) para ver aonde ele ia e Emerson avisa que ele vai ali na casinha,
bom Derivaldo diz que deixa ele trabalhar que depois eles trabalham. (EV. 2 - ANEXO 425,
p. 47).
DERTVALDO X HNI (...) 23/8/2003 18:38:50 (...)
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Derivaldo avisa que o Pitbull (PRF) chegou na barreirinha(Posto PRF) aí não é para parar
para ninguém, tem que passar e rasgar esta "buceta" ai, avisa no rádio para todo mundo
se unir, se for para parar alguém é para parar todo mundo, avisa no rádio aí. (EV. 2 -
ANEXO 425, p. 48).
BOI X FABIO (...) 23/8/2003 18:42:22 (...)
Fabio avisa que está chegando na barreirinha e Boi avisa que está com medo porque acha
que estão com a placa dele. Fabio avisa que eles pararam um carro lá embaixo. Boi pede
para avisar no rádio se for parar alguém parar todo mundo, ha! estão voltando com um
carro aqui, com um ônibus e todo mundo (Rodoviária...) (ao fundo Derivaldo diz para
quebrar esta "buceta") "puta merda" vai feder esta coisa, fala no rádio para se unir e
ninguém parar e arrebentar tudo. (e.2 - ANEXO 425, p. 48).
BOI X HNI (...) 23/8/2003 21:30:33 (...)
Boi avisa que o pessoal que está no esquema lá pediu para esperar mais, é aqui em baixo,
é o Pit que pediu, o chefe deles, o Pitibull(PRF) o branquinho que não gosta de nada mas
é gente boa, ele veio e falou com o outro menino que é chefe ali e pediu para segurar os
teus negócios um pouquinho que tem um negócio na parada e na hora que estiver 100% o
Boi avisa. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 48).
23/08/2003 23:42:41 (...) Comment: BOI X MILTON (CARECA) - CARECA diz para BOI que
nâo tem mais ninguém. BOI pergunta do PIT. CARECA diz que não está PIT. (E.2,
anexo425, P.48-49).

Com base nos dados acima, observa-se que os batedores Derivaldo,
Antônio Carlos (BOI) e Milton (Careca) já conheciam o PRF ZWIEREWICZ e, no
dia 23/8, este PRF participou de uma "barreira" formada nas proximidades do
Posto de STI para fiscalização de ônibus. No entanto,  nota-se que
houve favorecimento em relação aos ônibus que estavam sob os cuidados
de Antônio Carlos, pois, com base em conversa deste com HNI (21h30min),
"BOI" mencionou que o PRF ZWIEREWICZ era "gente boa" e que o
PRF havia o orientado a segurar a liberação dos ônibus até posterior
autorização dele (e.2, ANEXO 425, p. 48). 

Ainda, da análise do conjunto probatório anexados aos autos,
observa-se que, no final de agosto de 2003, diante do grande fluxo de ônibus
de compristas que saíam diariamente de Foz do Iguaçu, a Rede Globo realizou
uma reportagem, que, após, foi veiculado em rede nacional.

Essa reportagem chamou a atenção das autoridades superiores da
PRF (e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA9), o que motivou a realização de
uma operação no final de agosto, que foi acompanhada pelo Chefe da PRF de
Curitiba e resultou na  apreensão de cinco ônibus. 

Foram analisadas algumas conversas desse período que permitiu
concluir que "caíram" na referida fiscalização veículos "não acertados", que
tentaram passar pelos postos da PRF sozinhos, ou seja, sem integrar o
"comboio" de ônibus e/ou o auxílio de "batedor", conforme se extrai das
transcrições a seguir:

DERIVALDO X CARECA
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/8/2003  12:38:19   30/8/2003 12:38:41 00:00:22 (...) Carequinha avisa que está
previsto um negócio "fudido" a 13h30, aqui na casinha (Posto PRF) Derivaldo pergunta se
eles comentaram com ele e Carequinha confirma que sim. (E.422, ANEXO8, p.137)
DERIVALDO X HNI                                                                                            DATA/HORA
INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/8/2003 12:43:56   30/8/2003 12.44-38 00-00:42 (...) Derivaldo comenta com mulher ao
fundo "que eles vão prender os ônibus por ordem de Brasilia e Derivaldo diz para quebrar
toda a Receila e acabou", Derivaldo avisa que a partir da 13h30 vai tar um comando da
Polícia Rodoviária, então e para ficar todo mundo quietinho, sabe como é cachorro
mordido de cobra, esconde ai depois ele avisa. (E.422, ANEXO8, p.137)
DERIVALDO X CARLINHOS
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DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/08/2003 18:20:43   30/08/2003 18:22.30 00:01:47 (...) 
Carlinhos avisa que a Edna caiu no estacionamento dele e Derivaldo diz que viu pegarem
5 carros Geratur, JCL e 2 Dinos brancos. Carlinhos diz que um dos dinos era dele.
Derivaldo diz que "Foda", e Carlinhos pergunta quem pegou e Derivaldo diz que foi a
Policia Rodoviária. Carlinhos diz que agora foi com o comboio, agora ficou bom. Derivaldo
diz que o pessoal não gasta, não querem pagar. Carlinhos diz que vai falar com o pessoal
para nao dar problema. Derivaldo diz que garante soltar eles ali, mas tem que pagar uma
quantia boa, não adianta dar 10 reais, tem que ser no mínimo 100 reais cada carro, sabe
quanto os meus Goianos me pagam?250 cada carro, Carlinhos diz que aí ele acerta lá em
cima né (Posto PRF). Derivaldo confirma e diz que ganha 100 reais em cima, é garantido
também não, os caras não podem mexer na placa, Carlinhos concorda e diz que ele
também quer ganhar em cima e Derivaldo diz que aí eles combinam. (grifei) (E.422,
ANEXO8, p.134)

Referida operação continuou no dia 01/09/2003 e, aparentemente,
encerrou no dia 02/09/2003, conforme se extrai das transcrições a seguir:

DERIVALDO X "NAMORADA"
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/09/2003 19:12:39 01/09/2003 19:14:15 00:DÍ:36
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614 4599760184 45997601B4
DIÁLOGO
Derivaldo avisa que esta feio, diz que o "zoinho" (PRF Hirata) conversou com Derivaldo e
este disse que o primeiro que vier ele (PRF Hirata) vai pegar, porque já estão esperando lá
embaixo (para fazer a fiscalização) e disse para Derivaldo guardar o seu sagrado e
fiel (referindo-se a um bom ônibus, carregado, que Derivaldo esteja escoltando) , Hirata
falou para deixar ele pegar um e depois eu garanto que não pego os teus, deixa vir um
bobo e eu (PRF Hirata) pegar aí, você passa os teus. (E.422, ANEXO8, p.138)
TELEFONE NOME DO ALVO
4599646614 Derivaldo
INTERLOCUTORES/COMENTÀRIO
@*DERIVALDO X VALÉRIA
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/09/2003 19:51:57 01/09/2003 19:53:42 00:01:45
ALVO INTERLOCUTOR       ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614 4591064511 4591084511
DIÁLOGO
Derivaldo avisa que os meninos (PRF) pediram para levar o papel adiantado com o nº
porque um eles vão engatar, Valéria passa o nº da placa BWD 0735, lá é 200, Derivaldo
diz que é sem chance (acertar por um menor valor) e que o Dário também vai
deixar. (E.422, ANEXO8, p.135)
Telefone        nome do alvo
4599646614 Derivaldo
INTERLOCUTORE S/COM ENTÁRI0
@*DERIVALDO X DARIO
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/09/2003 19:53:55 01/09/2003 19:55:07 00:01:12
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614 4599672079 4599646614
DIÁLOGO
A valeria vai levar o $ para ele e Dário passa o nº da placa dele DWL 6427 .
(E.422, ANEXO8, p.137)
TELEFONE NOME DO ALVO
4599646614 Derivaldo
INTE R LOCUTORES/COMENTÂRIO
©'DERIVALDO X CARECA
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/09/2003 12:54:18 02/09/2003 12:35:08 00:00:48
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614 4591145056 4599646614
DIALOGO
DERIVALDO pergunta se Careca já está na luta. Careca responde que já está na luta e que
tem informações de que hoje, vai estar tudo tranquilo, DERIVALDO pergunta como sabe,
Careca diz que esta informação ele pegou na "CASA" (posto da PRF), DERIVALDO diz
que está indo lá agora, e pergunta se quem está lá é gente boa. Careca diz que é o
vizinho, daqui, não o moreninho, o outro, DERIVALDO diz que é o pininha.(?). (E.422,
ANEXO8, p.138)
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No mês de setembro (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27), o PRF
ZWIEREWICZ prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, na função
de motorista, juntamente com o supervisor SERRANO, encarregado de equipe
TRIPODE e os auxiliares PRAINHA e ADOLFO. 

Seguem algumas transcrições de conversas que fizeram referência
ao réu no referido mês:

Dia 03:
DERIVALDO X BOI (...) 3/9/2003 12:50:26  (...) Derivaldo diz que conversou com o pessoal
ali (posto PRF) e é pedreira, não querem conversa, é 150 (R$150,00 valor do acerto), Boi
pergunta quem está lá, Derivaldo diz que é o Tripa, Praia e o Pit Bull (PRFs Trípode,
Prainha e Vilmar) e diz que esta falando um monte, e que ele (Derivaldo) não vai falar com
o careca (batedor carequinha), pois este paga 150 mesmo e eles (PRFs) falaram que se o
veio (batedor carequinha) paga 150 porque eles (Derivaldo e Boi) não podem pagar. (EV. 2
- ANEXO 425, p. 49).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:45:49 (...) Lurdinha avisa que está indo embora e avisa
que era o Pitbull, Boi fica indignado porque ele tinha acabado de dar a placa para ele
e Lurdinha diz que ele(Pitbull) liberou ela. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 50).
BOI X LURDINHA (...) 3/9/2003 17:51:12 (...) Boi diz que baita "filho...." e meteu a boca
nele(Pitbull), comenta que Pitbull disse "falei para ela(Lurdinha) não falar em acerto
porque se falar em acerto..". Boi explica que como ela acertou na última hora eles(PRFs)
anotaram no canto do verso da lista e daí não acharam a placa. Lurdinha conta que hoje
pegou uma Besta e o motorista disse que dá qualquer dinheiro para fechar (matar?)
e l e , falou que era um tal de Pitbull e Boi confirma que é ele mesmo aquele
carniça. Lurdinha diz que no fim foi ate bom porque os passageiros viram que o dinheiro
foi para ele(Boi) e não foi ela que ficou com o dinheiro. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 50).
DERIVALDO X CHICAO (...) 3/9/2003 17:53:15 (...) Chicão diz que o cara (PRF) mandou
voltar e Derivaldo diz que ele pegou o Nelson assim, pergunta se ele tem bagagem em
cima e Chicão diz que o Nelson já foi embora e Derivaldo justifica que foi porque ele foi lá
pagar 500 contos. Chicão diz que por isto tinha ligado porque daí ele também tinha
acenado e Derivaldo avisa que ele vai ficar 30 dias aqui está imundícia (PRF Pitbull) e
manda Chicão encostar que ele vai lá falar com ele(PRF). (EV. 2 - ANEXO 426, p. 107).
EMERSON X BOI (...) 3/9/2003 18:17:37   (...) Emerson pergunta quanto é o Babadinho($)
e Boi diz que o Serra(PRF Serrano) falou em 100 e o Pit(PRF Pitbull) 150 e combinam fazer
em 150. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 50).
DERIVALDO X PRIMA (...) 3/9/2003 18:37:35 (...) Derivaldo quer saber se vai demorar e se
é para ele conversar ali (Posto PRF) e avisa que ali é só carniça e MNI pergunta se
ele pega ali($) e Derivaldo pede o número da placa VYA 9288, todo branco Eclipse
Turismo. Derivaldo avisa que é 250,00, 50 dele e 200 dos caras(PRF).
Dia 04:
EMERSON X HNI (...) 4/9/2003 14:20:28 (...)
Emerson está em contato com a operadora TIM, mas também está falando com outra
pessoa. Emerson fala que Pit Bull fez 10 carros voltar para trás e um ele levou para a
Receita. Diz; o Carioca, este mês eu não sei não, agora ele não está lá mais não, tomou
quatrocentos paus. Emerson contou para o Campos e este disse que ele (o Carioca) irá
acabar com o seu plantão. O chefe da equipe era o Campos e ele tem de saber o que está
acontecendo. Emerson comenta como funciona quando param os ônibus dele: duzentos,
trezentos, cento e cinquenta, duzentos, depende de como está estado do ônibus e vai
embora. Fala que é dele (Bambi - modo como é Emerson é tratado) e vai embora.
Comenta que de média é duzentos e cinquenta. Emerson comenta que ele (o Carioca)
pegou um dele (ônibus), que não irá falar qual é e tomou quatrocentos paus. Comenta que
Campos diz que que esse cara (Carioca) é um "filho da puta", por isso que ele estava
olhando lá fora e ele (Carioca) estava só conversando. Campos estava sentado lá dentro
vendo um negócio de um acidente. Emerson fala que Campos era o chefe e o Carioca é
um "filho da puta". Aí o Campos tentou ferrar ele e colocou uma regra: não pode cobrar
mais que RS 250,00 (duzentos e cinquenta e nada mais disso). Campos comenta que ele
(Carioca) irá destruir sua equipe. Campos está lá em Céu Azul este mês de novo, mas não
é chefe. O chefe é o Angonesí, ele é muito chato. Emerson diz que lá (Céu Azul) é melhor
de negociar, aqui na primeira (Santa Terezinha) não é. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 57).
Dia 07:
DERIVALDO X BARBIE (...) 7/9/2003 12:27:52 (...)
Barbie avisa que está pronta. Derivaldo pergunta se ele quer que ele converse ali (Posto
da PRF). Ela responde que é para Derivaldo ver lá, converse. Ele quer saber se ela está
muito cheia. Barbie fala que mais ou menos e que o ônibus tem vidro fume, nlo dá para
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ver. Derivaldo diz que o carniça (como tratam o PRF Vilmar "Pit Bull ") pode entrar no
ônibus. Fala que vai ver ali (Posto PRF) e liga para Barbie. Pede um tempo para trocar de
roupa porque está em casa. Volta a dizer que irá descer ali (Posto PRF) e irá saber se tem
alguém na estrada. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 51).
DERIVALDO X BARBIE (...) 7/9/2003 12:48:02     
Derivaldo diz que já está chegando no mosquiteiro (Posto da PRF). Barbie pede para que
Derivaldo ligue nesse número (cel que efetuou a ligação). Derivaldo diz que irá conversar
com os meninos (PRFs) e irá descer aí pessoalmente (encontrar com Barbie). Barbie pede
para ver se morre em cento e cinquenta porque está sem dinheiro. Derivaldo diz que é
difícil, ainda mais com aquele carniça (modo como tratam o Pit Bull) lá, mas que irá ver.
Barbie pede para dizer que está quebrado desde ontem, que o ônibus chegou agora, está
todo mundo cansado, tiveram de pagar duas diárias. Derivaldo diz que vai falar com ele
agora, já está encostando. Depois encontra pessoalmente com Barbie. (EV. 2 - ANEXO
425, p. 51).
DERIVALDOX NAMORADA (...) 7/9/2003 12:56:24  (...) Derivaldo fala com sua namorada.
Esta estava a sua procura, Derivaldo diz que não atendeu o telefone, pois o mesmo estava
dentro do carro e ele (Derivaldo) estava conversando com o Pit- Bull (PRF
Vilmar), Derivaldo fala que tem um "carro" (ônibus) de Brasília, que o Pit-Bull (PRF Vilmar)
está uma "carniça", e que ele (Derivaldo) vai ali (posto PRF) "acertar" com ele, o Pitt-Bull
(PRF Vilmar), e vai mandar embora (o ônibus). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 51).
DERIVALDO X MÃE (CRESSI) (...) 7/9/2003 16:13:30  (...)
CRESSI, pergunta como vão as coisas, DERIVALDO, diz que ele estava com os "meninos",
(PRF) ele diz que o Pitt Bull esta ali, diz que já passou a "barra de hoje", (placas dc carros),
que ele já passou três carros hoje. DERIVALDO pergunta se o carro é de Foz, porque o Pitt-
Bull é meio ladrãozínho, e arremata perguntando se ela conhece o vagabundo, mas que se
ela tiver problema é só chamar ele, porque o Pitt-Bull (PRF VILMAR), é chegado dele. (EV. 2
- ANEXO 425, p. 52).
Dia 10:
BABALU X HNI (...) 10/9/2003 20:50:46 (...) HNI quer saber quem está no mosquiteiro
hoje, Babalu diz que é o Pit Bull e que qualquer coisa, se pegarem ele, é para dizer que é
do Babalu, que nao dá nada. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 52).
Dia 11:
DERIVALDO X DAVID (...) 11/9/2003 12:50:17 (...) Derivaldo avisa que está beleza e David
diz que deixou 100 pau para o Derivaldo, David pergunta quem está ali e Derivaldo avisa
que é o Pitbull (PRF Viímar), aquele meio nojentinho, mas ele só morde 100 e manda
embora. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 52).
DERIVALDO X BOI (...) 11/9/2003 15:53:31 (...)
Derivaldo avisa que o Pitbull está levando um carro(ônibus) para a Receita, Boi pergunta
se o carro está acertado e Derivaldo diz que não "é peito", o cara dá trintinha(R$ 30,00) ali
e foi embora aí ele me ligou e eu disse "meu irmào ai é contigo" o cara vai bombado de
Charuto(cigarro), ai é foda né, o cara esperneou mas ele (Pitbull - PRF Vilmar) está
descendo(indo para a Receita) acompanhando o carro. Boi diz que quando é carro da
gente é da gente e Derivaldo concorda que não mexendo com os sagrados, beleza. (EV. 2
- ANEXO 425, p. 52).
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 15:57:05 (...)
Derivaldo avisa que o carniça(Pitbull) acabou de pegar um carro, Carlos entra na conversa
e Derivaído pergunta se ele nâo quer acertar porque o carro(ônibus) Floripa do Rio Grande
do Sul, o cara(Pitbull) olhou tinha um pouco de bagagem em cima e levou ele para a
Receita para da outra vez ele aprender a trabalhar. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 53)
DERIVALDO X NAMORADA (...) 11/9/2003 16:12:49 (...)
Derivaldo avisa que os carros que estão saindo no escuro e se tiver uma agulha em cima
o Pitbull leva para a Receita, eu liguei para ele (PRF Vilmar) e ele falou que este gaúcho é
folgado(David que foi pego pela receita) vem aqui com 50 pila ou 100 pila e pensa que a
gente está mendigando e levou ele para a receita. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 53).
DERIVALDO X HNI (...) 11/9/2003 17:13:10 (...)
Derivaldo fala que quem está ali é o Pit (PRF VILMAR) e que já levou dois para a Receita,
diz que os caras chegaram ali com trintão ou quarentão (30 ou 40 reais) e ele (PRF
VILMAR) ficou brabo e disse que ali não tinha mendíngo não. HNI se mostra preocupado,
mas Derivaldo garante que já conversou com PRF VILMAR e que este mandou ele
conversar os bons, HNI pergunta se é acertar antes, e Derivaldo diz que pelo menos os
dele (Derivaldo) sim. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 53).
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 17:26:56 (...)
Derivaldo fala que Pit Bull (PRF Vilmar) levou o carro dele (Derivaldo), o Zé, de Floripa
(Florianópolis) lá para a Receita, porem o Zé não tinha mandado Derivaldo acertar
lá. Derivaldo diz que foi lá conversar com o PRF Vilmar e este disse que se o Derivaldo
tivesse ido lá conversar antes era diferente, agora como já foi... (EV. 2 - ANEXO 425, p.
54).
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DERIVALD0 X EMERSON (...) 11/9/2003 21:43:06 (...)
Emerson diz que um (ônibus) inventou de sair agora, Derivaldo fala para ele ir lá (posto
PRF) c diz que quem está lá é o Praia e o Tripa (PRF Prainha e PRF Trípode), Emerson
pergunta sobre o cachorrâo (Pit Bull - PRF Vilmar) e Derivaldo diz que este já foi
embora. Derivaldo de novo fala para Emerson ir lá (posto PRF) e para dizer que e!e
(Emerson) mandou Derivaldo avisar (acertar no posto) e este (Derivaldo) esqueceu de
avisar.
EMERSON XMNI (...) 11/9/2003 22:20:15 (...)
Emerson pergunta se ela viu quem estava ali (posto PRF) e MNI diz que não, Emerson diz
que era o Pit Bull (PRF Vilmar) e que está neste momento conversando com ele no
posto. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 54).
Dia 12:
DERIVALDO X MÁRCIO (JS) (...) 12/9/2003 06:39:04 (...)
Márcio diz que está no "mosquiteiro" (modo como chamam o posto da PRF). Cita o nome
do PRF Adolfo. Foi parado porque não estava na lista, quer prender o ônibus ou quer
"quinhentos conto". Derivaldo pergunta onde ele está e Márcio confirma que esta no
mosquiteiro. Derivaldo pergunta se ele está chegando e ele responde que sim. Derivaldo
diz que é para falar que trabalha com ele e pergunta se é o Adolfo. Márcio responde que é
o Adolfo e o Pit Bull (ambos PRFs). Derivaldo fala que é para dizer para eles que Márcio só
sai conversado com fulano de tal, é para pedir uma força, pedir para ser liberado.
Qualquer coisa pede para ligarem para ele. (Conforme constatado em outra ligação - HNI
é Márcio, da JS). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 54).
DERIVALDO X ZÉ (...) 12/9/2003 09:31:37 (...) Zé: Alô. Derivaldo: Oi. Zé: Ô meu amigo!.
Derivaldo: O Ze, e aí cara? Zé; Chegamo sem nenhuma bala, cara. Derivaldo: Mas eu
calculo, aquele cara te fez pra te sacanear, aquele filho da puta. Agora de manhã, tá
ouvindo, sabe o Márcio de Goiânia, o JS, se acredita que ele tomou três mil reais na
chegada só porque o Márcio não tinha lista de passageiros, MPT (?), não tinha nada sabe,
mas tomou três mil, é um filho...., não dá vontade dc empurrar um cara daquele e
denunciar ele no Ministério Público, (referindo-se ao episódio acontecido pela manhã,
conforme constatado na ligação interceptada às 06h 39 min, em que um guia pede auxílio
a Derivaldo para que fosse liberado. Os PRFs Pit Bull e Adolfo estariam cobrando certa
quantia para isso). Zé: Escuta, vocês tem de fazer uma pra ele aí. Derivaldo: Eu fui falá
pra ele e sabe o que ele falou pra mim. Cuida do seu serviço que do meu cuido eu. Eu falei
se tá quebrando, o cara caiu esses dia, o cara perdeu tudo na estrada. Aí ele falou: ó meu
amigo sai daqui cê vai ensina eu a trabalhar agora. Ele é nojento aquele cara, é nojento,
ele não conversa muito com nós, cara. Zé: Ah, muito safado. Derivaldo: nóis tivemo de
pagá tudo os carros ontem ali, tivemo de pagá adiantado para não pará, porque o resto da
equipe não deixa pará daí. Eu fui, sabe o Serrano (PRF), o Serrano (PRF) cê conhece né.
Zé: Eu conheço, ele tava lá na hora que eu passei. Derivaldo: Eu falei pra ele, ele é então,
na hora que cê passou eu comentei com ele né, eu faiei que ocê ia pará, conversa e tal. O
Serrano (PRF) falou fiquei com dó do cara viu. O carniça não tava ali naquela hora, tinha
saído, tinha ido jantar.. Zé: Pá. Derivaldo: Daí o Serrano (PRF) falou sacaneou. Daí o
Serrano falou que o Tripode (PRF) uma vez pegou esse cara e prendeu o ônibus com
maconha, não sei o que foi. O Tripode (PRF) falou para o Pit Bull e Pit Bull quis levar o seu
carro de qualquer jeito. Falou que ia leva. Aí ele falou não, o cara desceu com trinta pila,
vem com mendigagem, com choro pra cá e tal. Aí eu falei mas vale um pingado do que
secá. Que adianta pega um monte do cara hoje e caí amanha. Falei pra ele desse jeito. Ele
ficou bravo comigo lá. Zé: Rapaz, mas não sobrou uma bonequinha, cara. O cara da
Receita falou que foi mentira, que disse assim ó, pega o ônibus que passa, se quiser trazer
para nóis traz, se não quiser também.
Derivaldo: Então, viu. É mentira sim, os cara da Receita tao com raiva dele, cara. Zé:
Brincadeira. Derivaldo; Ele é muito carniça, muito filho da puta aquele cara lá. Zé: Safado
bicho. Derivaldo: Que é isso... Zé: Ele vai se fuder. Derivaldo: Aquele cara tem de arrumar
para o rabo dele. Zé: Tem de arrumar uma para ele, vou manda um gigolô dar um tiro no
meio da cara dele. Derivaldo: Então exatamente. Tem de arrumar uma emboscada pra
ele... Zé: Vagabundo rapaz. Derivaldo: Então seus passageiros perderam tudo... Zé: Tudo
cara. Tinha gente que só foi busca bonequinha. Foi a única viagem que tava fazendo meio.
Eu te falei. Derivaldo: Sim, exato, cê tava contente ainda. Zé: Olha ai como e que vou de
novo. Derivaldo: Puta que pariu Zé! Zé: Como é que vou começar de novo. É não tem, tá
ruim assim. Eu perdi faz pouco dia. Fui assaltado. Ó bicho eu não aguento mais...
Derivaldo: Eu falei pra ele o cara tá quebrado. Ele falou quebrado? O carro tá carregado da
cara. Eu falei que carregado, carregado de... Zé: Aí ele desceu, eu disse cê olha o quanto
é que tem de bagageiro, agora olha, fui lá em Céu Azul e também mostrei. Agora olha de
bagageiro o que tem no carro. Agora ceis tem que olhar falei pra eles. Nós não pudemo
pagá por causa daquele filho da puta lá. Derivaldo: Ninguém gosta dele Zé, ninguém gosta
daquela carniça. Zé: Diz ele assim: ai, aquele cara tá sujeira com todo mundo, no fim
quem tá pagando aqui também é nóis, porque também nós não ganhamo e deíxamo de
ganhar alguma coisinha. Derivaldo: Exato. É verdade memo, se acha que os cara gosta
disso, não gosta não, cara. Zé: Daí um: olha só o que o Pit Bull fez com esse aqui. Daí
chamou o cara, cu me esqueço o nome do cara...olha o que o Pit Bull fez lá. Derivaldo: É o
Castro (PRF) que tava lá. Zé: É, não sei. É um filho da puta (referindo-se a Pit
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Bull). Derivaldo: Sacanagem, sacanagem mesmo... Zé: Ele mesmo ligou de dentro do
ônibus. Ó, o ônibus já tá aqui já, pego. Derivaldo: Tá brincando cara. Zé: É, é. Ele acha que
o cara é bobo. Eu disse pra ele, rapaz cê acha que nós somos palhaços, rapaz. Derivaldo:
Mas os carro acertado ele não levava não. Eu falei pro Serrano. Serrano falou não, os carro
que oceis pagou, que oceis deixou as placa aqui, ele não leva não que ele não é louco. Se
ele leva ceis fala que ele já pegou dinheiro pronto. Zé: É o maior safado que cu já vi até
hoje ali. Derivaldo: Ele é carniça, ele é safado, vagabundo. Cê tá em casa já? Zé:Tô, já
cheguei. Não há de ser nada. Nem uma bolsinha. Derivaldo: Eu vi ocê, caiu ali (referindo-
se a fiscalização da RF) não fica, não deixa nem uma caneta, eles não deixam. Zé: Nem
uma caneta. Derivaldo: E não deixa não. Zé: Mas tá, fazê o que. A sua parte tu fizeste né.
Derivaldo: Pois é, se é acertado ali não tinha problema. Eu não acreditei na hora que cê
falou que ele tá me levando. Eu falei que nada, ele vai fazê só uma pressão no Zé, e vai
toma uns duzentão do Zé. Eu calculei. Ze: Não... Derivaldo: Quando eu vi voceis descendo
e a blazer atrás. Quando eu cheguei no Paradâo eu vi o ônibus voltando e a blazer atrás.
Eu falei puta que pariu. Ele tava dentro do ônibus? Zé: Tava dentro do ônibus ele.
Derivaldo: Filho da puta! Zé: Chego dando ordem assim. Aí eu disse cala a boca rapaz.
Não fala muito que cê não tá dentro do que é seu. Ele ficou até branco. Derivaldo: Ele? Zé:
É. Não fala muito senão cê vai acabar pagando muito caro. Ele ficou até branco do meu
lado, vagabundo. Derivaldo: Ele é vagabundo. Zé: Não tenho culpa, não tenho culpa, não
tenho culpa (referindo-se ao que dizia Pit Bull). Tu já pegaste dinheiro meu quantos vezes
rapaz. Derivaldo: Cê falou pra ele? Zé: Falei na cara dele. Derivaldo: Tinha de ter um
gravador, para gravar essa conversas e depois manda para o Promotor Público. Sabia.
Falá cê já cansou de pega dinheiro, não pegou? Já. Então, aí fica gravado. Zé: Tem de fazê
uma cilada pra ele, tem dc fazê pra ele pagá igual ao Carioca pagou (referindo-se ao PRF
Ailton, conhecido como Canoca, envolvido e denunciado pelo MPF por participar do
esquema investigado durante a Operação Sucuri). Derivaldo: Exatamente, exatamente,
vai acontecer com esse cara igual aconteceu com o Carioca. Zé: Ele vai ficá bicho, vai fica
que é um santo. Derivaldo: Vai, filho da puta. Zé: O Carioca tem até medo de chega perto
do cara. Derivaldo: O Carioca nem conversa muito com as pessoas. Zé: Não tem até
medo. Derivaldo: É, exato. Zé: O ferro que ele levou. Tem de fazer esse daí pagá o mesmo
preço. Derivaldo: É, exato. Zé: Vagabundo. Mas tá bom então! Derivaldo: A gente
conversa quando cê tiver por aqui. Cê vai descer segunda? Zé: Ah, nem sei quando...
Derivaldo: É, me liga quando cê tive aqui que a geme conversa pessoalmente. Despedem-
se. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 59-61).
DERIVALDO X IVONEIDE (...) 12/9/2003 11:03:31 (...) Ivoneide diz que aqui no
Mosqueteiro(Posto PRF) estão entregando um papel para o pessoal dizendo que não pode
mais carregar mercadoria em cima, que eles vão chamar a Receita(Federal) e dar cota
zero. Derivaldo diz que não que aqui ele garante e pergunta a ela se ela acerta aqui (paga
para os Policiais Posto PRF) e Ivoneide diz que não, que ela acerta assim: desce e paga no
ato. Derivaldo diz que tranquilo e fala que todo mundo acertou ontem: o Marquinho, a
Nilda mandaram acertar com medo disto e só tem um cara aqui que é xarope é o Piibull, é
um carniça, geralmente o carro que tem bagagem em cima o guia manda a gente pagar
na frente. O guia vem e passa direto e a gente fica com eles(PRFs). Ai o ônibus passa
direto. Ivoneide pergunta se ele(Derivaldo) catou o dele lá($) e Derivaldo diz que já catou
e já gastou. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 54).                                                                                    
                           
DERIVALDO X PALETA (...) 12/9/2003 11:46:25   (...) Paleta avisa que o Pit(PRF Pitbull)
está lá em cima com a GP e carro com mercadoria em cima eles estão enchendo o saco e
tem Polícia Militar, concordam então em não sair.  (EV. 2 - ANEXO 425, p. 61).
DERIVALDO X PALETA (...)  12/9/2003 14:56:31 (...)
Derivaldo pergunta se está subindo carro, subiu só a Marea(PRF) que Paleta havia falado e
Paleta diz que a Marea subiu com os faróis ligados. Derivaldo questiona se vai sujar,
mas diz que subiu foi o carniça e ele não está mexendo aquela hora que eu subi Iá(Posto
PRF) eu falei com a gostosa (PRF Rosanc) e ele(PitbulI) me cumprimentou e falou que por
enquanto estava tranquilo e ele estava de bem com a vida. Paleta diz que vai saber, e
Derivaldo resolve segurar. (EV. 2 - ANEXO425, p. 34).
DERIVALDO X BABALOO (...) 12/9/2003 19:01:31(...)
Derivaldo avisa para esperar. Babaloo avisa que falou agora com o Pit(PRF Pitbull) e este
disse que o Orlando está na estrada e que assim que Orlando sair, PRF Vilmar vai ligar
para Babaloo avisando. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 55).
Dia 14:
BABALOO X ESPOSA (PIT BULL) (...) 14/9/2003 10:51:07 (...) Lúcia (esposa) diz que a
Angélica pediu para Babaloo convidar o Pit Bull (PRF) para almoçar com eles. Diz que ele
não está querendo descer porque está se sentindo um intruso. Lúcia fala que se ele
(Babaloo) pode convidá-lo. Babaloo diz que pode. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 55).
BABALOO X PITBULL (...) 14/9/2003 10:53:11 (...)
Pit Bull está em Foz. Babaloo convida Pit Bull para almoçar na chácara. Pit Bull agradece e
pergunta se foi beleza aquele dia. Babaloo diz que sim. Pit Bull diz que não está em sua
casa. Está na casa de Babaloo (risos). Este diz que agora virou festa e que irá dar uns tiros
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para cima (risos). Insiste para Pit Bull comer uma "carninha" na chácara. Pit Bull aceita e
fala que ira "daqui a pouquinho". Babaloo avisa que não é coisa de rico. Despedem-se.
(EV. 2 - ANEXO 425, p. 56).
BABALOO X ESPOSA (PIT BULL) (...) 14/9/2003 11:08:58 (...)
Lúcia diz que só tem duas passagens. A esposa fala para ele que não vão poder vir as três
amanhã, só tem duas passagens, a 45 e 50. Fala que cada passagem custa sessenta e
poucos reais. Babaloo manda compra e que qualquer coisa amanhã compra outra. Lúcia
diz que terá de vir só duas, não terá como vir as três. Não tem mais ônibus de reserva. Se
a Estela ligar é para dizer que conseguiu apenas duas passagens (provavelmente trata-se
do deslocamento de novas "moças" contratadas para trabalhar na boate Scorpions). Lúcia
pergunta se precisa comprar alguma coisa no mercado. Babaloo fala Pitt Bull vai comer
junto. Fala pegar mais picanha (cortada em medalhão). Falam sobre outras carnes. (EV. 2 -
ANEXO 425, p. 55).
Dia 15:
DERIVALDO X NAMORADA (...) 15/9/2003 19:17:43 (...)
Derivaldo fala do carro que Pit Bull derrubou e tinha sido acertado com o Tripode, aí o
batedor foi lá reclamar e o Tnpode meteu a mão no cara. Derivaldo diz que o PRF Serrano
está indo lá para resolver, pois estão com medo que o cara (batedor) derrube eles (PRFs),
entregue eles (PRFs). Pede para namorada esperar, pois do jeito que está não dá para
mexer ainda (liberar os ônibus). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 61).
DERIVALDO X HNI (...) 15/9/2003 19:19:30 (...)
Derivaldo diz que pegaram um "Dino" branco, e que tinha batedor e este tinha ido lá e
acenado com o PRF Tripode e pago adiantado, so que quando passou o Pit Bull derrubou e
levou para a Receita, aí o batedor foi lá e meteu a boca no Tripode (porra derrubou meu
carro) e este PRF levantou e meteu a mão, deu uns empurrões nele (no
batedor). Derivaldo
diz que está a chefia toda lá, estão discutindo com o Pit Bull que ele não devia ter
derrubado o carro acenado, Derivaldo pede para HNI esperar uma meia hora. (EV. 2 -
ANEXO 425, p. 61).
DERIVALDO X DÁRIO (...) 15/9/2003 20:18:06 (...)
Derivaldo avisa que vai começar a mexer e conta que o Pitbull (PRF) aqui (Posto PRF) deu
uma briga com o Tripode feia  e o Tripode falou : "pode mandar, porque ninguém , "filho
da..." nenhum aqui pega mais ônibus aqui hoje", porque o ônibus que o Pitbull(PRF)
derrubou era ônibus acertado, aí nós chegamos lá(Posto PRF) e falamos para o Pitbull que
iam mandar, aí o Piibull disse "que vai pegar mais 2 e não quer nem saber". Mas não vai
nada porque o Serrano(PRF) que é o inspetor já chegou e mandou : "pode mandar que eu
garanto esta (baixo calão) aí".    Derivaido diz para dar cinco minutos para ele esperar os
meninos soltar aqui para mandar junto(sair em comboio). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 62).
DERIVALDO X NINA(NAMORADA) (...) 15/9/2003 20:34:45 (...) Derivaldo avisa que
arrumaram uma briga com o Pitbull(PRF) e o outro pessoal (PRFs) mandou liberar que
qualquer coisa eles seguram no peito, que querem ver ele (Pitbull) passar por cima dos
outros agora. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 62).
DERIVALDO X BOI (CASO BRASILIA) (..) 15/9/2003 21:39:31 (...) Derivaldo disse que parou
no Posto (da PRF) para conversar com o Adolfo e o Prainha (dois PRFs) e o Pit Bull chegou
(e falou) vamos embora, a PF está lá já pegaram dois carros e vamos levar para a
Receita. Pegou os piá para levar os ônibus para a Receita. Derivaldo está levando um dele
e um RC, que ele não sabe de quem é. Boi fala que o Pit Bull disse isso para se envaidecer.
Derivaldo diz que ele (Pit Bull) nao pega nada, que o seu (ônibus) caiu de cobaia. Explica
que caiu porque foi trouxa, deveria ter ido na frente. Foi fazer aquele esquema de chegar
junto e pagar ali "Aí chegou ali estava ali". Irá esperar para ver o que dá. Comenta que a
guia ligou o xingando. Fala que ela será levada para a Receita e tomará cota zero. (EV. 2 -
ANEXO 426, p. 17).
EMERSON X MNI (PRF VILMAR PIT BULL) (...) 15/9/2003 23:19:12  (...) Falam sobre o
ônibus que foi pego. Emerson fala que o ônibus que caiu era do Rio de Janeiro, mas não
era o dele, o dele passou lá com o Pit "PRF Vilmar"e tudo, piscou e foi embora, porque a
gente (Emerson) faz aceno com ele, com o Pit, o Pit Bicha "PRF Vilmar". Falam que quem
foi lá foi o Félix, que o Pit disse pode vir que depois a gente acerta, e deu no que deu.
Emerson diz que o Pit falou que não gosta de batedor que vai lá uma vez por ano. (EV. 2 -
ANEXO 425, p. 56).
Dia 16:
EMERSON X HNI (...) 16/9/2003 15:16:27 (...) Emerson conta como pegaram a (??) ontem.
Foi quinze minutos depois deles passarem. Diz ironicamente "o Batedor dela é bom o
Félix". Fala que Pitbull junto com os pretos(Polícia Federal) pegaram e deram cota zero.
Emerson diz que tem que trabalhar direito. Fala que ele (Pit Bull) avisou. Explica o porquê
de ter segurado HNI e soltado todo mundo junto. Conta que ele (Pit Bull) estava na bronca
já e aí chegou outro lá e disse que tinha só um carro para mandar, falou para mandar vir
e disse que depois você acena. Ele (Félix) acreditou, mandou vir e quando veio " a pica
entrou". (EV. 2 - ANEXO 425, p. 56).
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Dia 17:
DERIVALDO X ZE (...) 17/9/2003 09:54:58 (...)
Zé pergunta se Derivaldo sabe quem está ali no chiqueirinho(Posto PRF) hoje e Derivaldo
diz que não sabe e pergunta o porquê. Zé quer saber se amanhã é o Pitbull (PRF) que vai
estar ali (Posto da PRF). Derivaldo diz que ele trabalhou segunda e saiu terça de manhã,
então ele vai trabalhar na sexta-feira.   Zé diz que acha que vai começar a passar ali
(Posto PRF) de manhã e acertar com eles (PRFs). Pergunta o que Derivaldo acha. Ele
questiona se é na chegada e Zé diz que sim. Derivaldo diz que nada haver, que é para
ficar tranquilo e não acostuma mal este vagabundo não. Diz que acerta na saída e não
tem problema. Zé diz que na saída ele( PRF Pitbull) vai querer muito e Derivaldo diz que
vai na frente lá acertar igual fez em outros dias. Zé diz que o máximo que pode dar é 150
pila (RJ 150,00) mais não dá para dar. Derivaldo diz para fazer isto na chegada mas se der
uma zebra de não sair ele (Zé) perde. Zé concorda. Derivaldo fala de ontem, explica que
só tirou os carros as 6 da manhã hoje. Zé comenta que viu na televisão, no Jornal da Globo
apareceu o comboio. Fala que eles (Receita Federal) vão começar a pegar o comboio
direto e Derivaldo confirma . Zé está em casa e Derivaldo manda descer normal e
qualquer coisa você me liga e a gente acerta (Paga para os PRFs no Posto). (EV. 2 - ANEXO
425, p. 58).
Dia 18:
BOI X DERIVALDO- PRF SILAS, PIT, HIR (...) 18/9/2003 15:07:56 (...)  Derivaldo pergunta se
ele vai mexer agora e Boi diz que vai lá(Posto PRF) levar os números e ver como é que
estão as coisas. Derivaldo diz que passou lá agora (Posto PRF) e o Jaca(PRF Silas) veio
querer saber o que estava acontecendo aí com batedores, estão todos um contra os
outros (Batedores não estariam se entendendo) e Derivaldo disse que eles estavam na
boa. Fala que quem não estava se entendendo eram eIes(PRF) com os seus amigos, a
respeito daquele negócio da cadela lá(PRF Pitbull), aí conversa vai conversa vem eu contei
que nós estávamos assim e ele(PRF Pitbull) falou de manhã que não era para mexer, mas
o outro(PRF) veio e falou que estava beleza c podia mexer, conversou dum Piá aí, veio,
empurraram o do Piá e este que veio briga nós não unhamos nada haver com o peixe,
depois eIe(PRF Pitbull) veio bateu a mão no peito e falou que nós podia mandar que
estava beleza, nós pegamos e mandamos c foi todo mundo agora se o cara se doeu
problema dele, o meu ficou para trás e pulou eu não vim aqui meter a boca porque caiu o
meu, aí ele(PRF Silas) ficou quieto e eles que tem que se entender, é para mandar
Piazada, manda, não é não manda, o Japa(PRF Hirata) faz isso se ele fala não mexe eu
mando na hora certa, Boi diz beleza e Derivaldo diz que só tem um para mandar e ele(PRF
Silas) acha que está ruim a qualquer momento vai dar um bote aí, eu vou enrolar até
umas 5/6 horas para ver o que c que vai dar, beleza? (EV. 2 - ANEXO425, p. 15).
Dia 19:
DERIVALDO X ZÉ (...) 19/9/2003 09:59:26   (...) Derivaldo pergunta se o pessoal já chegou
e Zé avisa que estão chegando(ônibus que saiu de Foz em direção a Santa Catarina).
Derivaldo avisa que saíram tranquilo daqui e esperou ali na casinha do cuchaco(esperou
eles passarem no Posto PRF). Zé pergunta se acertaram com eles ali (pagaram para
passar os ônibus no Posto da PRF) e Derivaldo diz que passaram batido. Zé pergunta se
não acertaram nada e Derivaldo diz que não. Derivaldo fala que chegou e quem estava lá
(Posto PRF) era o Silas(PRF) e o Magal(PRF). Comenta que estava tranquilo e que são
gente boa. Não estavam parando ninguém, então falou para eles(ônibus do Zé) irem
embora e complementa dizendo que "inclusive eu fiquei lá" (Posto PRF). Derivaldo diz que
o carniça (PRF Pitbull) trabalha hoje das 8 da manhã às 8 da noite.     Zé pergunta se
pagaram o Derivaldo certinho e este confirma que deixaram R$ 60,00 lá no Japonês
{lanchonete onde guias deixam o valor cobrado pelo serviço de batedor). Derivaldo diz
que Zé pode ficar tranquilo. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 62).
DERIVALDO x HNI (...) 19/9/2003 23:02:33 (...) Derivaldo ao fundo fala com HNI e diz que
ele (Derivaldo) já deu a placa lá, que o Tripode (PRF) anotou, ele (Tripode) e aquele
carniça do Pit Bull (PRF Vilmar) junto, dando risada. Diz que o Pit Bull queria 250 cada
carro e que ele (Derivaldo) falou que negativo, pois ele paga 200 todo dia. (EV. 2 - ANEXO
425, p. 62).

Da análise das conversas, não resta dúvida quanto ao envolvimento
do réu no esquema criminoso em questão.

No dia 02/9/2003, foram apreendidos cinco ônibus por policiais de
fora em uma operação surpresa, incluindo um que estava "acertado" (do Márcio
de Goiania que estava sob os cuidados de Derivaldo), conforme se extrai do
conteúdo de conversas de Derivaldo (e.422, AP_INQ_POL5, p.73 e 75 - Derivaldo
x Nilda; Derivaldo x Vânio; e Derivaldo x Rodrigo).
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Há informação de que o ônibus de Márcio foi abordado pelo Chefe
Geral da PRF de Curitiba, o que deixou alguns dos PRFs corruptos preocupados,
diante da possibilidade dos passageiros e guia do ônibus apreendido
(descontentes) denunciarem o esquema:

TELEFONE NOME DO ALVO
4599646614 Derivaldo
INTERLOCUTORES/CQMENTÁRIO
@* DERIVALDO X IRMÃO DO MÁRCIO
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/09/2003 16:21:34 02/09/200316:22:30 00:00:56
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614 4591140297 4599646614
DIÁLOGO
DERIVALDO recomenda que não fale de acerto, pois é o delegado geral de Curitiba, Irmão
de marcio fala que tá muito carregado, Derivaldo lamenta pois estava acertado com o
pessoal da casa (posto PRF) e eles (os de ctba) perguntaram se tinha algum tipo de acerto
e os da casa (...) disseram que não, claro não vão se queimar, Derivaldo pede para o
Márcio ligar depois. (e.422, ANEXO8, p.145)
TELEFONE NOME ALVO
4599646614 Derivaldo
INTERLOCUTORES/COMENTÁR10
@*DERIVALDO X HNI
DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/09/2003 16:25:31 02/09/2003 16:26:10 00:00:39
ALVO INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599646614 6296799369 6296799369
DIÁLOGO
DERIVALDO fala do carro do Márcio que foi preso com o Delegado Central de Curitiba,
lamenta que estava acertado e diz que o pessoal está com medo que o pessoal abra o
bico. (e.422, ANEXO8, p.145)
TELEFONE NOME DO ALVO
4599756190 Derivaldo
INTERLOCUTORES/COMENTÀRIO
@*DERIVALDO DO X HNI
DATA/HORA IN ICIAL    DATA/HORA FINAL     DURAÇÃO
02/09/2003 17:24:51  02/09/2003 17:28; 32 00:03:41
ALVO          INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO
4599756190 4599760433 4599760433
DIÁLOGO
Derivaldo explica porque Marcio (guia) foi pego ontem, Derivaldo diz que estava tudo
certo, que os pretos já tinham pego dois carro e que Derivaldo foi na casa (posto PRF)
levando as placas e os PRFs falaram que estava beleza, que eles (PRFs) garantiam, só que
quando o Marcio passou lá (posto PRF) estava o inspetor daqui e o delegado geral de
Curitiba e que como os vidros do ônibus que Marcio estava eram pretos, pensaram
(Inspetor e delegado) que estava carregado e mandaram direto para a Receita e que lá
(na Receita) não tem conversa. Derivaldo diz que os caras aqui (os PRFs) estão cagando
de medo que ele (Marcio) fale que estava acertado que ai vai todo mundo para o olho da
rua. Derivaldo cita que os caras (PRFs) que falar com o Márcio para saber o que
aconteceu. Derivaldo e HNI acham que Marcio não fala, o problema é o pessoal que está
dentro do ônibus falar: - pô, estava acertado! (e.422, ANEXO8, p.145)

Essa operação deixou os guias e batedores preocupados e Derivaldo
comentou em uma de suas conversas que só iria "acertar" os ônibus de seus
clientes se fosse garantida a livre passagem pelos PRF's ("carro se eles (PRF)
garantirem" - e.422, AP_INQ_POL5, p.76), tendo em vista a apreensão do
veículo de Márcio, que estava "acertado".

Ainda, observa-se que, com o aumento das operações, os guias e
compristas ficaram com receio de seguirem viagem sem
uma "proteção"/garantia, o que desencadeou um aumento na procura pelos
serviços dos batedores/intermediadores. Com isso, os PRF's viram a
oportunidade de exigirem um valor superior por ônibus, o que provocou
inicialmente uma discordia entre compristas/guias/batedores e PRF's.
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O réu foi um dos que passou a exigir um valor superior e a
realizar uma fiscalização mais rigorosa, inclusive dos veículos "acertados".

DERIVALDO X EMERSON (...) 3/9/2003 12:55:04 (...) Derivaldo diz que tem uma péssima
notícia, que não passa por menos de 150,  que os caras (PRFs) estão crescendo o olho.
Emerson pergunta quanto Derivaldo pega e este diz que pega 250 (de cada ônibus) e vai
passar a pegar 50 a mais de cada um, Emerson diz que os dele ele já pega 300 e que vai
deixar assim como está. Derivaldo diz que quem está lá é o Tripa e o Pit (PRFs Trípode e
Vilmar). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 49).
DERIVALDO X NELSON (...) 3/9/2003 17:32:55 (...) Derivaldo pergunta porque Nelson está
voltando e Nelson diz que foi o Pitbull que mandou voltar para trás e Derivaldo pergunta
se ele não está com a cortina fechada e diz que já mandaram 10 carros voltar e Derivaldo
diz que vai lá falar com ele(Pitbull). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 49).
DERIVALDO X DANIEL (...) 3/9/2003 17:34:59 (...) Derivaldo diz para Nelson que está
beleza e ele (Pitbull) mandou acertar ali. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 49).
DERIVALDO X BOI (PIT BULL) (...) 15/9/2003 11:01:36 (...) Derivaldo diz que esteve
conversando com o Pit "PRF Vilmar" e este perguntou se teria o jogo hoje (trabalho com
acerto). Derivaldo falou que hoje só teria um "piá" (ônibus) mas que Boi teria mais. Diz
que PRF Vilmar falou que a condição (trabalhar com acerto) seria 5.0 a mais (50 reais
mais caro que o normal) e que Derivaldo nao pode ceder para o "Veio?" e nem para
ninguém, pois se eles cederem eles (PRFs) vão buscar na casa (Hotel). E tem um horário
estipulado, só pode ir a partir das 23:00 hs. Derivaldo continua dizendo que PRF Vilmar
falou que se não vier ninguém é porque eles (Boi e Derivaldo) passaram a fita para os
outros (informaram sobre a operação para os outros batedores) aí eles (PRFs) e os pretos
(PF) vão buscar nas casas (garagem dos hotéis) e pode ser que vai o de vocês no lugar
dos outros. Por causa disso que ele explicou que é cobrado 50 reais a mais e ele (Vilmar)
não vai nem mencionar com os outros, que ele (Vilmar) está jogando limpo com eles (Boi e
Derivaldo) e quer que Boi e Derivaldo joguem limpo com cie (Vilmar) também. Derivaldo e
Boi chamam Vilmar de sujo. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 57).

Antes de setembro, o valor exigido por ônibus pelos PRF's envolvidos
girava em torno de R$ 100,00 e, a partir de 03/9/2003, principalmente nas
escalas em que figurou o réu, passou-se a exigir, no mínimo, R$ 150,00
(e.2, ANEXO 425, p. 49, 57)

Na conversa entre Derivaldo e Emerson, às 12h55min do dia
3/09, ficou evidenciado o valor exigido pelos batedores. Derivaldo cobrava R$
250,00, sendo que desse valor repassava R$ 100,00 aos PRF's. Emerson, por
sua vez, R$ 300,00, o que levou a crer que ele ficava com R$
200,00 (e.2, ANEXO 425, p. 49). Milton ("careca") já vinha repassando o valor
de R$ 150,00 aos PRF's (e.2, ANEXO 425, p. 49). 

Também restou demonstrado que Antônio Carlos ("BOI") cobrava R$
250,00), mas, no dia 03/9, aumentou para R$ 300,00 (e.2, ANEXO426, p. 15 e
23).

Há conversas do dia 13 que demonstram que o PRF ZWIEREWICZ
realizou algumas abordagens no Posto de STI e fez retornarem para Foz do
Iguaçu vários ônibus, sem "acerto prévio" e que não aceitaram pagar propina
para prosseguirem viagem. Derivaldo relatou em duas conversas ter promovido
o pagamento de R$ 500,00 para liberação do ônibus de Nelson (conversa
de Derivaldo e Chicão - 17h53min; Derivaldo e Zé - 19h29min).

Os batedores/intermediadores não gostavam quando o PRF
PRF ZWIEREWICZ (Apelido "Pit Bull") estava escalado, pois, da análise das
conversas, ele não perdia a oportunidade de obter vantagem ilícita. Abordava
com frequência os ônibus que não estavam na lista de acerto, pois com estes
exigia valores bem superiores ao normalmente praticado para fins de liberação,
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como foi o caso de Nelson (liberado mediante pagamento de propina no valor
de R$ 500,00). Importante destacar que esse valor superior variava conforme o
valor e quantidade das mercadorias transportadas.

No dia 11, também ficou demonstrada a participação de policiais
rodoviários federais escalados no Posto de Santa Terezinha de Itaipu no
esquema criminoso. 

Nesse dia, o réu (Apelido "Pit Bull") encaminhou um ônibus com
carga de cigarro à Receita Federal em virtude do baixo valor oferecido pelo
guia/sacoleiro David (Floripa) a título de propina (DERIVALDO X NAMORADA,
16h12min; DERIVALDO X HNI, às 17h13min; DERIVALDO X MNI, às 17h26min).

Reproduzo trecho de conversas interceptadas nesse dia envolvendo
o réu:

DERIVALDO X DAVID (...) 11/9/2003 12:50:17 (...) Derivaldo avisa que está beleza e David
diz que deixou 100 pau para o Derivaldo, David pergunta quem está ali e Derivaldo avisa
que é o Pitbull (PRF Vilmar), aquele meio nojentinho, mas ele só morde 100 e
manda embora. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 94 e ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X BOI (...) 11/9/2003 15:53:31  (...) Derivaldo avisa que o Pitbull está levando
um carro (ônibus) para a Receita, Boi pergunta se o carro está acertado e Derivaldo diz
que não "é peito", o cara dá trintinha (RS 30,00)  ali e foi embora aí ele me ligou e eu
disse "meu irmão aí é contigo" o cara vai bombado de Charuto (cigarro), aí é foda né, o
cara esperneou mas ele (Pitbull - PRF Vilmar) está descendo (indo para a Receita)
acompanhando o carro. Boi diz que quando é carro da gente é da gente e
Derivaldo concorda que não mexendo com os sagrados, beleza. (ev. 2 - ANEXO426,
fl. 94 e ANEXO425, fl. 52). 
DERIVALDO X NAMORADA (...) 11/9/2003 16:12:49  (...)
Derivaldo avisa que os carros que estão saindo no escuro e se tiver uma agulha em cima o
Pitbull leva para a Receita, eu liguei para ele (PRF Vilmar) e ele falou que este
gaúcho é folgado (David que foi pego pela receita) vem aqui com 50 pila ou 100
pila e pensa que a gente está mendigando e levou ele para a receita.  (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 53).         
DERIVALDO X HNI (...) 11/9/2003 17:13:10   (...)
Derivaldo fala que quem está ali é o Pit (PRF VILMAR) e que já levou dois para a
Receita, diz que os caras chegaram ali com trintão ou quarentão (30 ou 40
reais) e ele (PRF VILMAR) ficou brabo e disse que ali não tinha mendigo não. HNI
se mostra preocupado, mas Derivaldo garante que já conversou com PRF VILMAR e que
este mandou ele conversar os bons, HNI pergunta se é acertar antes, e Derivaldo diz que
pelo menos os dele (Derivaldo) sim. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 17:26:56  (...)
Derivaldo fala que Pit Bull (PRF Vilmar) levou o carro dele (Derivaldo), o Zé, de Floripa
(Florianópolis) lá para a Receita, porém o Zé não tinha mandado Derivaldo
acertar lá. Derivaldo diz que foi lá conversar com o PRF Vilmar e este disse que
se o Derivaldo tivesse ido lá conversar antes era diferente, agora como já foi...
(ev. 2 - ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 54).
EMERSON X MNI (...) 11/9/2003 22:20:15  (...)
Emerson pergunta se ela viu quem estava ali (posto PRF) e MNI diz que não, Emerson diz
que era o Pit Bull (PRF Vilmar) e que está neste momento conversando com ele no posto.
(ev. 2 - ANEXO425, fl. 54).

Também houve menção ao nome dos outros PRF's escalados com o
réu no Posto de Santa Terezinha de Itaipu (e.2, ANEXO473, P.74
- TRIPODE, PRAINHA e ADOLFO - e.02, ANEXO426, p.92; e.96, ANEXO425, p.54):

DERIVALDO X EMERSON (...) 11/9/2003 21:43:06  (...)
Emerson diz que um (ônibus) inventou de sair agora, Derivaldo fala para ele ir lá (posto
PRF) e diz que quem está lá é o Praia e o Tripa (PRF Prainha e PRF Trípode), Emerson
pergunta sobre o cachorrão (Pit Bull - PRF Vilmar) e Derivaldo diz que este já foi embora.
Derivaldo de novo fala para Emerson ir lá (posto PRF) e para dizer que ele (Emerson)
mandou Derivaldo avisar (acertar no posto) e este (Derivaldo) esqueceu de avisar. (ev. 2 -
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ANEXO426, fl. 92).
DERIVALDO X MÁRCIO (JS) (...) 12/9/2003 06:39:04  (...)
Márcio diz que está no "mosquiteiro" (modo como chamam o posto da PRF). Cita o nome
do PRF Adolfo. Foi parado porque não estava na lista, quer prender o ônibus ou
quer "quinhentos conto". Derivaldo pergunta onde ele está e Márcio confirma que está no
mosquiteiro. Derivaldo pergunta se ele está chegando e ele responde que sim. Derivaldo
diz que é para falar que trabalha com ele e pergunta se é o Adolfo. Márcio responde que
é o Adolfo e o Pit Bull (ambos PRFs). Derivaldo fala que é para dizer para eles que
Márcio só sai conversado com fulano de tal, é para pedir uma força, pedir para ser
liberado. Qualquer coisa pede para ligarem para ele. (Conforme constatado em outra
ligação - HNI é Márcio, da JS).  (ev. 2 - ANEXO426, fl. 96 e ANEXO425, fl. 54).

Na madrugada do dia 12/9 (06h39min), Márcio ligou para Derivaldo
para dizer que o seu ônibus tinha sido abordado pelos PRF's Adolfo e
ZWIEREWICZ, que estavam exigindo o R$ 500,00 (quinhentos reais) para
liberação (e.2, ANEXO425, p.54, 59-60). 

Horas depois (09h31min), em conversa com Zé (Floripa), Derivaldo
comentou que Márcio (JS) foi abordado pela PRF e acabou tendo que pagar R$
3.000,00 (três mil reais) para liberação do ônibus (o aumento do valor da
propina de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 se deu provavelmente pelo valor da
carga que estava sendo transportada - e.2, ANEXO425, p.54, 59-60; ANEXO426,
fl. 95). Derivaldo, ainda, mencionou ter conversado com os PRF's Serrano e
Tripode a respeito da apreensão do ônibus de Zé, que foi encaminhado à
Receita Federal pelo PRF ZWIEREWICZ (ev. 2, ANEXO425, p.59-60; ANEXO426,
p. 95):

DERIVALDO X ZÉ (...) 12/9/2003 09:31:37  (...)
Zé: Chegamo sem nenhuma bala, cara.
Derivaldo: Mas eu calculo, aquele cara te fez pra te sacanear, aquele filho da puta. Agora
de manhã, tá ouvindo, sabe o Márcio de Goiânia, o JS, se acredita que ele tomou três mil
reais na chegada só porque o Márcio não tinha lista de passageiros, MPT (?), não tinha
nada sabe, mas tomou três mil, é um filho... não dá vontade de empurrar um cara daquele
e denunciar ele no Ministério Público. (referindo-se ao episódio acontecido pela manhã,
conforme constatado na ligação interceptada às 06h39min, em que um guia pede auxílio
a Derivaldo para que fosse liberado. Os PRFs Pit Bull e Adolfo estariam cobrando certa
quantia para isso)
(...)
Derivaldo: nóis tivemo de pagá tudo os carros ontem ali, tivemo de pagá adiantado para
não pará, porque o resto da equipe não deixa pará daí. Eu fui, sabe o Serrano (PRF), o
Serrano (PRF) cê conhece né.
Zé: Eu conheço, ele tava lá na hora que eu passei
Derivaldo: Eu falei pra ele, ele é então, na hora que cê passou eu comentei com ele né, eu
falei que ocê ia pará, conversa e tal. O Serrano (PRF) falou fiquei com dó do cara viu. O
carniça não tava ali naquela hora, tinha saído, tinha ido jantar.
Zé: Pá
Derivaldo: Daí o Serrano (PRF) falou sacaneou. Daí o Serrano falou que o Tripode
(PRF) uma vez pegou esse cara e prendeu o ônibus com maconha, não sei o que foi.
O Tripode (PRF) falou para o Pit Bull e Pit Bull quis levar o seu carro de qualquer jeito.
Falou que ia levá. Aí ele falou não, o cara desceu com trinta pila, vem com mendigagem,
com choro pra cá e tal. Aí eu falei mas vale um pingado do que secá. Que adianta pegá
um monte do cara hoje e caí amanhã. Falei pra ele desse jeito. Ele ficou bravo comigo lá.
(...) (ev. 2 - ANEXO425, fl. 59-60).

Mais tarde, em outra conversa, Derivaldo confirmou a realização de
outros acertos com os PRF's do Posto de STI no dia 11/09/2003:

DERIVALDO X IVONEIDE (...) 12/9/2003 11:03:31 (...)
Ivoneide diz que aqui no Mosqueteiro (Posto PRF) estão entregando um papel para o
pessoal dizendo que não pode mais carregar mercadoria em cima, que eles vão chamar a
Receita (Federal) e dar cota zero. Derivaldo diz que não que aqui ele garante e
pergunta a ela se ela acerta aqui (paga para os Policiais Posto PRF) e Ivoneide
diz que não, que ela acerta assim: desce e paga no ato. Derivaldo diz que
tranquilo e fala que todo mundo acertou ontem: o Marquinho, a Nilda mandaram
acertar com medo disto e só tem um cara aqui que é xarope  é o Pitbull, é um
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carniça, geralmente o carro que tem bagagem em cima o guia manda a gente pagar na
frente. O guia vem e passa direto e a gente fica com eles(PRFs). Ai o ônibus passa direto. 
Ivoneide pergunta se ele(Derivaldo) catou o dele lá($) e Derivaldo diz que já catou e já
gastou. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 95).

Como os PRF's estavam enfrentando dificuldades para controlar os
veículos "acertados", a equipe do Posto de Santa Terezinha decidiu estabelecer
horário para a saída dos ônibus acertados no dia 15/9/2003. Em conversa com
Derivaldo, o PRF ZWIEREWICZ (Pit Bull) estabeleceu horário de partida  às
23h00min (15/9/2003, às 11h01min36s).

Ocorre que alguns ônibus saíram antes desse horário e, ao menos
dois (um de Brasília vinculado a Vera e à interlocutora Graça e outro da RC Rio
de Janeiro), foram apreendidos em operação "surpresa" realizada pela Polícia
Federal juntamente com a Receita Federal no início da noite.

Inicialmente, os intermediadores acharam que teria havido um
desentendimento entre os PRF's, pois um ônibus apreendido tinha sido
previamente acertado, o que gerou discussão entre o PRF TRIPODE e PRF
ZWIEREWICZ (DERIVALDO X DÁRIO, às 20h18min), mas depois ficou
demonstrado que se tratava de uma operação surpresa realizada pela Polícia
Federal/Receita Federal (e. 2 - ANEXO426, fl. 18, ev. 2 - ANEXO427, fl. 11,
conversa DERIVALDO X BOI, 15/9/2003 21:39:31).

Chama a atenção o fato de que os referidos PRF's não somente eram
coniventes com a ação delituosa, como também proviam os meios para que o
ilícito fosse possível, chegando a determinar os horários em que os ônibus
deveriam iniciar o trajeto.

Ainda, no dia 14, às 10h53min, foi interceptada uma conversa entre
o PRF ZWIEREWICZ e o batedor Júlio César Marins (Babaloo) que demonstrou
a existência de um vínculo de amizade entre ambos, tanto que, na conversa,
Júlio convidou Vilmar para almoçar na residência dele (e.2, ANEXO 425, p. 56; e.
422 - ANEXO7, p. 17). Tal fato foi confirmado pelo réu em seu interrogatório
criminal.

Pelo exposto, ficou comprovado o envolvimento do réu e da equipe
do Posto de STI, principalmente, nos dias dias 3, 7, 11 e 15 do mês de setembro
de 2003.

Os acertos continuaram no dia 19/9/2003:

BABALOO X DERIVALDO (...)
19/9/2003 16:58:45      (...)
Babaloo pergunta como estão as coisas por aí e Derivaldo avisa que ainda não chegou
naquele lugar ali (Posto PRF) mas não está grande coisa, Babaloo avisa para Derivaldo
que vai ter pepino e pede para ele não falar para ninguém  (...) (ev. 2 - ANEXO427, fl. 17).
DERIVALDO X HNI (...) 19/9/2003 23:02:33 (...)
Derivaldo ao fundo fala com HNI e diz que ele (Derivaldo) já deu a placa lá, que
o Trípode (PRF) anotou, ele (Trípode) e aquele carniça do Pit Bull (PRF Vilmar) junto,
dando risada. Diz que o Pit Bull queria 250 cada carro e que ele (Derivaldo) falou que
negativo, pois ele paga 200 todo dia. (ev. 2 - ANEXO425, fl. 62).
DERIVALDO X HNI (PRF TRÍPODE) (...) 19/9/2003 23:12:31 (...)
Derivaldo fala ao fundo com outra pessoa. Diz que fez ele pagar, comenta ele mandou dar
a placa. Diz que fez um favor para ele, sem ganhar nada (fala que deu a Besta para ele
trabalhar) Comenta que foi lá e levou a placa (posto PRF). Diz estava falando com
o Trípode e ele (PRF Trípode) estava anotando a placa dele (HNI), BYD 7337 (um negócio
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assim). Derivaldo diz que chegando aqui falou: "Dá o dinheiro dos guardas lá". Ele alegou
que já tinha dado 200 reais para o Carequinha (outro batedor). Interlocutor atende e
Derivaldo pergunta se já saiu e Interlocutor diz que já saiu. (ev. 2 - ANEXO428, fl. 37-38).

No dia 19, foi interceptada outra conversa de Derivaldo na qual ele
comentou com o outro interlocutor que, embora o PRF ZWIEREWICZ
estivesse exigindo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por carro, ele iria
continuar pagando R$ 200,00 (duzentos reais). 

Não ficou demonstrado esse aumento nos acertos com os PRF's (de
R$ 150,00 para R$ 200,00 ou R$ 250,00), o que permite concluir que Derivaldo
faltava com a verdade com alguns de seus clientes na tentativa de justificar o
valor que ele vinha exigindo pelos seus serviços (e.2, ANEXO 425, p. 62).
Antônio Carlos ("BOI") também não falava a verdade com relação a forma de
distribuição do valor que exigia de seus clientes (e.2, ANEXO426 (p. 15 e 23).

Do mesmo modo ocorreu na escala de serviço de VILMAR no mês de
outubro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29) no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu, mas agora na companhia do supervisor CASTORINO,
encarregado de equipe GRIEBELER e auxiliares ADOLFO, LIGIA e GUIDUGLI.

Transcrevo algumas conversas que fizeram referência ao réu nos
dias 22 e 25/10/2003:

DERIVALDO X EMERSON (cita PRFs) (...) 22/10/2003 00:52:55 (...)
Derivaldo avisa que o dele já passou e vai ter que sair dali (Posto da PRF). Fala que o
Guigui(PRF Guidugü) anotou na mão dele aquelas duas placas e pergunta se Emerson não
quer acompanhar até ali. Fala que está a vaca(PRF ?) e o Pittbull(PRF) parando os carros
pequenos lá na pista. Derivaldo fala para acompanhá-los e fazer jus ao seu trabalho.
Emerson diz que um ja está chegando. Derivaldo fala para deixar vir e que ali eles não vão
mexer. Pede para ligar para o GUI e falar que qualquer coisa está na sua lista (lista de
Derivaldo). Derivaldo diz ainda que o Guidugli (PRF) está com o papel na mão. Derivaldo
fala que o dele já passou do pedágio. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 36).
PRF VANAT X IVONE (guia) (...) 25/10/2003 13:23:47   (...)
IVONE pergunta sc ele está trabalhando e VANAT diz que está de folga, que vai trabalhar
amanhã. IVONE pergunta quem está no mosquiteiro hoje e VANAT diz que é o VILMAR
(PIT BUL), a LÍGIA... aquele pessoal lá. IVONE pergunta se é aquele cara meio alemão, que
tem o sobrenome meio esquisito, que tem um irmão da civil e ele confirma que é aquele
mesmo. IVONE pergunta se ele sabe se tem alguma coisa a mais, fora isso e VANAT diz
que tem o "pessoal nosso" saindo aí, que eles vão sair para a estrada na hora de sair o
comboio. Ela pergunta se sair agora consegue vazar e ele diz que acredita que sim. (...)
(EV. 2 - ANEXO425, p. 7).

No dia 25/10, o batedor Emerson conversou com pessoa não
identificada a respeito do valor do "acerto" e fecharam no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) e Emerson, ao ser indagado a respeito de quem estaria no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu,  respondeu que era o "Pit Bull", o chefe
da operação:

EMERSON X MNI preço acerto (...) 25/10/2003 16:22:01 (...)
MNI diz que tem só seis pessoas levando mercadorias, os outros não estão levando nada;
pergunta quanto eles vão pagar. EMERSON diz que tem que ser dois e meio (R$ 250,00).
(...) Ela diz que estão com o ônibus vazio... (...) EMERSON disse que se soubesse nem
pegava a placa...Diz que aceita RS 200,00 e vai ter que botar RS 50,00 do bolso porque ali
é dois e meio. MNI chama BOLÂO e ele diz que na terça ele acerta. EMERSON diz que
quem está ali é o PIT BUL, o chefe da operação. (...) (e.2, ANEXO 425, p. 69).

No dia 29/10, também foram interceptadas algumas conversas que
confirmaram o envolvimento da equipe do Posto de Santa Terezinha de Itaipu
no recebimento/exigência de vantagem ilícita para facilitação dos crimes de
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contrabando e descaminho, com menção frequente ao apelido do PRF Vilmar
ZWIEREWICZ ("Pit Bull"):

DERIVALDO X MNÍ (PRF Pit Bull) (...) 29/10/2003 10:03:24 (...) MNI diz que está indo com
a Damares, quer saber como estão as operações, pois ela quer subir. Derivaldo diz que
está tudo sossegado, mas que em Cascavel estão "dando uma dentada grande" e que não
há problemas porque segundo ele, MNI não passa por lá. MNI diz que deve chegar
amanhã. Derivaldo manda vir com a documentação toda certinha, pois quem está no
"mosquiteiro" pára praticamente todos os ônibus na chegada. Comenta que o bicho é um
carniça (modo como ele trata o PRF Vilmar). Pede para avisar o pessoal de Belém. MNI fala
que o pessoal de Belém não está com ela, mas se entrarem em contato MNI repassa o
recado. Derivaldo reitera que é para todo mundo vir com a documentação certinha porque
quem estará no Posto é o Pit Bull. Comenta que há algum tempo atrás mordeu 700
reais na Catarina, por causa de passageiro fora de lista. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 63).
DERIVALDO X HNI (...) 29/10/2003 12:32:42  (...)  HNI pergunta quanto é para acertar
em Céu Azul para passar tranquilo e Derivaldo explica que é R$ 700,00 e HNI diz que era o
que ele já calculava e pergunta quanto é para acertar somente cm aqui em baixo (Posto
Santa Terezinha). Derivaldo diz que é R$ 250,00. Comenta também que vai a Céu Azul à
noite. (e.02, ANEXO427, p.45)
DERIVALDO X EMERSON (...) 29/10/2003 14:57:48 (...)
Derivaldo diz que tem 6 ou 7 por enquanto, Emerson diz que tem 5, Derivaldo diz que está
ótimo e pergunta se Emerson sabe quem está na casa, a cadelinha (PRF Vilmar), Emerson
pergunta se não tem um descontinho. Derivaldo diz que não, que ele (Vilmar) já bateu
o pé, e o Castoro (PRF Castorino) também, querem 150 por ônibus. Derivaldo
conta para Emerson que ontem ele tinha 20 documentos (20 ônibus para o acerto), diz
que chegou lá e pediu 1 de brinde e o Douglas (PRF) indagou quanto que Derivaldo já está
tirando em cima desses 20 e irredutivelmente falou que quer 3 pau (3.000,00 reais - 150
por ônibus). Derivaldo e Emerson falam que ele (PRF Douglas) é sujo. Falam a respeito dos
carros (ônibus) pegos em Cascavel, Derivaldo fala que os Rodoviários (PRFs) tiram os filés
e encaminham para a Receita só as bugigangas. São todos ladrões. (EV. 2 - ANEXO 425, p.
63).
BOI X PALETÓ (...) 29/10/2003 16:22:55  (...) Voz do BOI e do DERIVALDO ao fundo. BOI
pergunta onde PALETÓ está e PALETÓ diz que está no pedágio. BOI manda PALETÓ deixar
outros carros irem embora na frente (para servirem de isca), porque saiu uma Blazer e
uma Marea lá de Medianeira, cheia de Rodoviário, neste momento PALETÓ fala sujou ja
aqui, no pedágio. PALETÓ orienta o motorista "sair para cá, no meio...", BOI pergunta
sujou??? e completa dizendo - Viu, fala que é meu aí para os caras... (BOI pensou que se
tratavam de PRFs abordando o ônibus, mas na verdade eram Policiais Federais) (e.02,
ANEXO427, p.53)
BOI X PALETÓ (...) 29/10/2003 16:25:06 (...) PALETÓ avisa que a Polícia Federal pegou
ele no pedágio já csiá dentro do carro e já retomando levando eles embora, BOI se
lamenta e pede para PALETÓ não falar nada do nome dele, PALETÓ diz que não vai falar e
pergunta se não tem jeito de fazer nada e Boi pergunta se é a Rodoviária ou a Federal,
Palito confirma que é a Federal e Boi diz que não tem jeito. (ev.02, ANEXO426, p.34)
BOI X AGDA (...) 29/10/2003 17:15:14 (...) Comentam sobre o ônibus do Paletó que foi
interceptado pelos policiais federais e levado para ser fiscalizado na Receita. (...) Boi
explica que foram os "pretos" (polidais federais) e que lá ninguém cem acesso com eles.
(...) Agda pergunta se não tem como Boi fazer nada. Ele responde que com eles não tem
como fazer nada e que ninguém tem acesso. (...) Agda insiste em acordo e Boi diz que não
tem não tem jeito e que não aceitam nada. Insiste que com eles não há diálogo. Fala que
com outros é diferente. (...) (e.02, ANEXO426, p.34)
DERIVALDO X MNI (...) 29/10/2003 17:52:39 (...)
MNI pergunta se DERIVALDO acerta lá. Ele diz que ela é quem sabe, mas diz que pode
subir que não estão parando ninguém. Derivaldo diz que o PIT BULI. que está lá mas que
conversou com ele. Segundo Derivaldo, Pit Bull falou: "Os que vocês quiserem deixar
comigo é 100%, agora os que não quiserem deixar eu não vou parar". Derivaldo diz que
ele
não parou ninguém. Pede para deixar o negócio dele lá. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 63).
DERIVALDO X CARLINHO (...) 29/10/2003 20:26:09 (...)
Cadinho avisa que Pitbull (PRF Vilmar) mandou voltar o ônibus dele e pergunta como faz
para acertar amanha. Derivaldo diz que acerta para ele, ou se ele quiser hoje pode ser
porque ele (Pitibull) mandou voltar o da Junia e acertou com Pitibull (PRF Vilmar)
em "milão" (R$ 1.000,00). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 64).
DERIVALDO X EDVALDO (caso Pit Bull) (...) 29/10/2003 22:12:14 (...)
Falam a respeito do PRF Vilmar que está encrencando com o ônibus, pois tem 3
passageiros fora da lista. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 70).
29/10/2003 22:12:39  (...) Edvaldo avisa que o homem quer identidade e está fazendo a
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maior onda. Derivaldo manda ele ficar enrolando aí (Posto PRF) que ele já está indo.
(e.02, ANEXO427, p.56)                                                                                          
29/10/2003 22:20:22  (...) Derivaldo reitera para Edvaldo enrolar, para dizer que está
tudo em casa, pois ele "Derivaldo" já está indo lá. (e.02, ANEXO427,
p.56)                              
29/10/2003 22:22:20 (...) Edvaldo pede para Derivaldo acelerar para chegar antes do
homem fazer a multa. (e.02, ANEXO427, p.56)    
29/10/2003 22:23:17 (...) Edvaldo acha que ele está meio irredutível, mas vão tentar
acertar. Derivaldo diz para Edvaldo aguardar, pois ele já está na Foztur. (e.02, ANEXO427,
p.56) 
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 03:24:11 (...)
Derivaldo avisa que estava com medo da documentação, mas a hora que ela passou ali
(Posto PRF) o cara ali estava dormindo (conforme visto em outras ligações refere-se ao
PRF Vilmar "Pit Bull"), mas que explica pessoalmente na sexta-feira. Comentam sobre
outros guias. Derivaldo acha que o carro do Willian vai hoje embora e conta que ele
chegou a noite, prenderam o carro deles lá no "Mosquiteiro"(Posto PRF). Diz que foi um
rolo, tiveram que pagar dois mil reais para tirar  e depois conta pessoalmente. MNI
pergunta se tinha passageiro fora da lei e Derivaldo diz que tinha quatro. Conversam
sobre outros assuntos, inclusive sobre número de passageiros. (e.2, ANEXO 425, p. 71).
©DERIVALDO X BETE (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 09:36:10  (...) Derivaldo diz que
ligou no dia anterior para Bete porque estava na Polícia aquela hora e começou a chegar
os Belens (ônibus). Nesse momento começa a xingar porque tem um PRF que caso
encontre um passageiro fora de lista ele complica "meio mundo". Por isso tentou falar com
Bete e Catarina.(...) Bete pergunta sobre outro guia, o Nivaldo. Derivaldo fala que vai tirá-
lo à noite. Diz que ele esta no Buma (brancão, dinâo). Derivaldo fala que foi ele quem foi
preso na chegada e diz que havia oito pessoas fora de lista. Comentam que ele
gastou R$ 2000,00 (dois mil) para não pagar R$ 6400,00 (seis mil e quatrocentos).
Derivaldo diz que foi ele quem foi lá e conseguiu ajeitar. (...) Pede para Bete não comentar
com ninguém a respeito do assunto porque eles (PRFs) pediram. Aconselha a não vir com
ninguém fora da lista.Derivaldo comenta que, há um mês, a Catarina tinha um ou dois
passageiros fora de lista e eles queriam prender o ônibus. Diz que foi lá e Catarina teve de
pagar R$ 700,00 (setecentos). Fala que tem duas equipes que fazem isso. (...) (e.02,
ANEXO427, p.57).
DERIVALDO X MNI (caso Pit Bull) (...) 30/10/2003 21:53:49  (...) Derivaldo diz que
mandou ela ligar porque estava com medo daquele vagabundo pegar voce ali no
Mosquiteiro e morder dinheiro. Pegaram o Edvaldo em um milão, ou melhor dois mil, MNI
comenta que só por causa de passageiro e Derivaldo diz que era seis mil e quatrocentos.
Derivaldo conta que Edvaldo já foi hoje e pede para MNI avisar o horário que vai amanhã.
(e.02, ANEXO427, p.57)

Nota-se que o PRF Vilmar ZWIEREWICZ ("Pit Bull") ditava regras
quando estava de serviço. Além de exigir o pagamento dos acertos prévios para
facilitação da passagem dos ônibus de compristas, criava embaraços com
relação a lista de passageiros irregulares, como ocorreu com Willian, que na
chegada em Foz do Iguaçu teve seu ônibus abordado e foi obrigado a pagar R$
2.000,00 (dois mil reais) por constar passageiro fora da lista apresentada junto
à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (e.2, ANEXO 425, p. 71).

O PRF ZWIEREWICZ, ainda, fez voltar para Foz do Iguaçu ônibus que
não estavam acertados ou que apresentavam irregularidades, como ocorreu
com o ônibus de "Junia", que teve que pagar R$ 1.000,00 (um mil reais) para
prosseguir viagem (e.2, ANEXO 425, p. 64). O mesmo ocorreu com o ônibus de
Edvaldo (e Nivaldo), que, no entanto, teve que desembolsar R$ 2.000,00 (dois
mil reais) (e.02, ANEXO427, p.57). Referidos veículos foram liberados após o
pagamento.

Além do mais, os intermediadores, ainda, referiam-se a Vilmar
muitas vezes como "carniça", pois este criava muito embaraço com os ônibus
com a finalidade exclusiva de receber mais dinheiro ("propina") dos compristas.

Portanto, não é crível aceitar que os demais PRF's, que integravam a
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mesma equipe do PRF ZWIEREWICZ desconhecessem as condutas que vinham
sendo praticadas por ele no horário de serviço, especialmente em relação aos
ônibus de compristas (facilitação de contrabando e descaminho).

Ainda, no dia 29/10, no final da tarde, Derivaldo mencionou para o
outro interlocutor ter conversado com o PRF ZWIEREWICZ e que este havia lhe
garantido "100%" a passagem dos ônibus previamente
"acertados" com ele, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
por ônibus:

DERIVALDO X MNI (...) 29/10/2003 17:52:39 (...) MNI pergunta se DERIVALDO acerta lá.
(...) Derivaldo diz que o PIT BULI. que está lá mas que conversou com ele. Segundo
Derivaldo, Pit Bull falou: "Os que vocês quiserem deixar comigo é 100%, agora os que não
quiserem deixar eu não vou parar". Derivaldo diz que ele não parou ninguém. Pede para
deixar o negócio dele lá. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 63).

Extrai-se da referida conversa que, aqueles que acertassem
diretamente com o PRF ZWIEREWICZ (e não com outro PRF) não correriam o
risco de serem fiscalizados.

Como se vê, VILMAR queria ter o controle total dos
"acertos"/dinheiro.

No período da noite, por volta das 21h35min, foi filmado um ônibus
da empresa Transpuma, de Santa Isabel do Pará/PR, sendo abordado pelo
réu VILMAR ZWIEREWICZ, no posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa
Terezinha de Itaipu/PR e, às 22h23min, foi filmada a chegada de Derivaldo no
referido posto e também do batedor Milton, conhecido como "Careca" (e.2,
ANEXO478, p.96; e.899, INF4, p.43):

"Em data de 29 de outubro de 2003, às 21:35 horas (a partir do minuto 121:08), conforme
fls. , do PCD (caso Pit Buli), observa-se a presença dos PRFs VILMAR e outros três ,
parando um ônibus de compristas no sentido Santa Terezinha - Foz. Tal ônibus é orientado
pelo PRF VILMAR a parar, obedecendo prontamente. Em seguida, o ônibus é estacionado
ao lado do Posto, podendo-se notar que sua placa é KCZ 8019 - Goiás, Empresa
TRANSPUMA, de Santa Izabel do Pará/PA. A seguir, cerca de 20 minutos depois (22:23
horas), nota-se a chegada de DERIVALDO, com seu vectra CMG 0685) ficando
demonstrada, com seu comportamento a intimidade e o relacionamento estreito com os
Policiais e com os passageiros dos ônibus. Às 22:29 horas, chega Carequinha e adentra ao
Posto, saindo logo em seguida. Algum tempo depois, após tudo ficar "acertado", Derivaldo
sai em direção à Foz do Iguaçu (por volta de 23:00 horas) e, a seguir, o referido ônibus sai
do Posto de PRF, sem que nenhuma autuação sofresse, com destaque à demonstração de
satisfação do PRF VILMAR, que se encontrava no interior do Posto".

O batedor Milton ("Careca") entrou no posto e logo saiu, mas
Derivaldo permaneceu até liberação do ônibus da Transpuma.

Repiso que o réu alegou em seu interrogatório criminal desconhecer
Derivaldo e Milton e, ainda, indagado acerca do fato em comento, alegou não se
recordar, mas, na sequência, em verdadeira contradição, afirmou não ter
lavrado nenhum auto de infração em relação ao referido veículo (Transpuma):

"(...) J: Bem, consta aqui, que em uma conversa de 29 de outubro de 2003... Teria havido
referência que o senhor teria recebido 2000 reais em dinheiro para liberar o ônibus de
placa KCZ 8019, da empresa Transpuma, placa de Santa Isabel da Pará. O senhor recorda
desse fato? R: É... Não. Eu não tenho conhecimento do teor dessa conversa. J: O senhor
recorda estar de serviço nesse dia, 29 de outubro de 2003, na escala da noite? R: Estava.
J: Hã, hã. O senhor recorda de ter parado esse veículo? R: Eu parei diversos veículos,
Meritíssimo, para fiscalizar a documentação de viagem. J: Hã, hã... O senhor recorda se fez
lavratura de auto de infração em relação a esse veículo, ou notificação? R: Não. Não foi
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lavrado por um motivo bem simples. Como a nossa escala é 24 por 72, eu tinha até às 8
horas da manhã para fazer a notificação, caso fosse necessário. E através da informação
do próprio guia, o que houve com esse veículo foi uma troca de documentação com um
veículo que chegou posteriormente. A documentação que estava na pasta dele, não era
dele e sim de um outro veículo que chegou praticamente uma hora depois. Foi conferida a
documentação dos dois veículos, estavam regulares e os dois foram liberados (...)".

O réu não estava na escala oficial do dia 31/10/2003, mas foi citado
em mais de 10 (dez) conversas nesse dia:

DERIVALDO X CARLOS (HIRATA) (...)
31/10/2003 17:40:34    (...)
Márcia (apesar de Derivaldo chamar de Carlinhos depreende-se de ligações anteriores ser
a voz de Márcia) fala que fez acerto (com motoqueiro do acidente • vide ligações
anteriores) e pergunta se esta tendo problema em Céu Azul porque é o Pit Bull que está
lá. Derivaldo fala que é o japonês (PRF Hirata). Derivaldo manda descer com RS 200,00 na
mão, entregar para ele e é para falar que foi fulano que mandou (Derivaldo) porque ele
nao pôde vir. Márcia confirma se é o japonês, Derivaldo diz que sim. (EV. 2 - ANEXO425, p.
18).
DERIVALDO X BOI (PIT BULL+ HIRATA) (...) 31/10/2003 17:49:19 (...)
DERIVALDO reclama que o PIT BULL está em Céu Azul, metendo a mão em todos os cds
do carro. BOI fala que é aquela história lá, aquela história que ele falou, que ele
falou. DERIVALDO fala que ele (PIT BULL) e o HIRATA estão pressionando todo mundo e
revoltado diz que vai empurrar (denunciar). BOI concorda. DERIVALDO reafirma as
ameaças. (EV. 2 - ANEXO425, p. 18).
DERIVALDO X LUCIANO (PIT BULL & HIRATA) (...) 31/10/2003 18:06:42 (...)   
DERIVALDO manda ir embora, e avisa que tem batedor indo para Céu Azul, se ele quer
"acertar lá" (fazer acerto para passar). Muda de idéia e diz para LUCIANO peitar os caras,
LUCIANO começa a falar que vai fazer como DERIVALDO tinha aconselhado, mas é
interrompido por DERIVALDO que informa que os policiais que estão lá, são o PIT
BULL e o JAPONÊS. DERIVALDO aconselha LUCIANO a "a dar uma de doido", caso eles
falarem que vão mexer (embaçar) é para ele dizer que eíe vem duas vezes por semana e
o DERIVALDO sempre acerta e agora vocês vão querer derrubar. (DERIVALDO fala um
monte de palavrões). (EV. 2 - ANEXO425, p. 18).
DERIVALDO X OSMAR (PIT BULL, HIRATA) (...) 31/10/2003 18:17:24 (...)
OSMAR fala que o Pít (Pit Bull) está lá embaixo, DERIVALDO diz que ele veio tirar serviço
para outro mais está só roubando lá, OSMAR comenta que ele tirou meio milhão do
compadre, DERIVALDO fica surpreso e fala: 500 reais!, que que é isso, OSMAR fala que ele
segurou o MÁRCIO um tempão, DERIVALDO manda OSMAR descer com 200 reais, e se ele
(Pit Bull) quiser olhar é para ele falar que o DERIVALDO ta lá embaixo não pode vir, e
mandou 200 (palavrão), e continuar dizendo que vai olhar o que, se ele (DERIVALDO)
mandou trazer e entregar na sua mão (mão de Pít Bull), pode faíar direto para ele,
(palavrão), não de mais não (não dar mais dinheiro), se quiser derrubar derruba, você
derruba (palavrão), derruba e leva para a Federal (PF), porque eu já paguei lá embaixo
derruba todo mundo agora, (palavrão) bando de ladrão do diabo, alguém tem tomar
alguma providência. (EV. 2 - ANEXO425, p. 19).
DERIVALDO X WAGNER (PIT BULL HIRATA) (...) 31/10/2003 18:21:29 (...)
DERIVALDO manda WAGNER sair, conta que o Pit Bull está em Céu Azul "mordendo
alto", e manda WAGNER descer com 200 reais e falar no nome dele (DERIVALDO), e falar
que ele mandou levar só isso, se ele achar ruim e quiser mais é para dizer que o
DERIVALDO mandou trazer é isto aí, então é problema de vocês, que tipo de conversa é
esta aí, lá cm cima ele, levou aqui ele não pôde trazer, e que se ele falar que vai derrubar
é para dizer então derruba, que já foi feito acerto (palavrões), porque não pode dar
moleza (palavrão), WAGNER concorda. (EV. 2 - ANEXO425, p. 19).
DERIVALDO X GEGÊ (CASO PIT BULL) (...) 31/10/2003 20:40:51 (...)
GEGÊ pergunta se o Pit Bull vai sair só amanhã, DERIVALDO explica que sim, e manda
GEGÊ levar RS 200,00 para dar na mão dele e falar que o DERIVALDO que mandou, DIZ
ainda que ele (Pit Bull) não vai forçar, porque DERIVALDO telefonou para ele e falou umas
abobrinhas.(brigou com PIT BULL). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 67).
DERIVALDO X PIT BULL  (...) 31/10/2003 21:17:13 (...)
DERIVALDO:- Fala patrão. PIT BULL- Ô veio? DERIVALDO: -Oi. PIT BULL: -Teus dois já
passou. Tem mais alguém? DERIVALDO: - Éééé....não, no momento não, eu vou aí, com os
outros "documentos", mas lá pras onze horas. PIT BULL - Não, não, não, passou à tarde,
tem mais alguém? DERIVALDO: - Agora é tudo seu. PIT BULL- Então tá bom. DERIVALDO: -
Beleza? PIT BULL: - Falou, falou. DERIVALDO: - Mais tarde eu devo ir pessoalmente. PIT
BULL: Não tem mais ninguém então, né? DERIVALDO: - Sossegado tá? PIT BULL: Então ta
jóia. DERIVALDO: Falou então, tchau, tchau...tchau. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 67).
BOI X DERIVALDO (CASO HIRATA) (...) 31/10/2003 21:19:12 (...)
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BOI avisa que tem 48 pretos (Policiais Federais) que almoçaram no Cruzadão perto de
Presidente Prudente, vindo para se juntar com os meninos. DERIVALDO diz que não nada
a ver, que eles vão fazer outro serviço em outro lugar, e os ônibus dele estão indo
normal, DERIVALDO pergunta se BOI vai subir para o Céu (Céu Azul), BOI avisa que acha
que vai ele mesmo por causa do carniça (PIT BULL), e conta que o CEZAR avisou que o PRF
HIRATA quer falar com ele, e ele não tem boa proposta para eles, e está meio zangado,
BOI fala que zangado por zangado eles podem ficar zangado também, DERIVALDO
concorda, BOI fala que 'ladrão aqui é eles não é nóis", DERIVALDO concorda, e fala que o
Pit acabou de ligar para ele, (transcrição abaixo).
DERIVALDO: - Tem mais uma, o Pit acabou de me ligar. BOI: - E o que que ele falou?
DERIVALDO: -Tem mais alguma coisa? Eu falei eu tenho lá pelas onze horas, eu vou
chegar por aí, ele falou não, não, tudo bem, pode se abraçar com que você quiser agora.
BOI: Eu vou ligar para ele agora. DERIVALDO: - Não, não ...só não fala nada. BOI:- Não ,
não vou falar nada, só vou ligar para saber como estão as coisas mais tarde. DERIVALDO:
- Não, mas tá tranqüilo vai dar nós ir (inaudível), eles já sabem que nós vamos subir. BOI: -
Beleza, então tá. DERIVALDO: - Você que eu não sabia talvez seu piá. BOI: -Qual é o teu
horário? DERIVALDO:- Há eu acredito que dez e pouco. BOI: - Dez e meia? DERIVALDO: -É
por aí, dez e meia nóis saí daqui. BOI: • Falou, tá bom. DERIVALDO: -Falou, claro, se ele
quiser se zangar, nós se zanga também. BOI - Não, nós não somos ladrão, nós somos
trabalhador, ladrão é eles. DERIVALDO: - Exatamente, exatamente. BOI: - Falou, falou té
mais tchau. DERIVALDO: - Tá tchau. (EV. 2 - ANEXO425, p. 20).
DERIVALDO X MNI (PIT BULL) (...) 31/10/2003 21:31:20 (...)
MNI pergunta se o PIT BULL ligou para DERIVALDO, DERIVALDO diz que sim, e pergunta
porque MNI pergunta se PIT BULL perguntou se tinha algum carro dele, (tinha algum carro
de DERIVALDO), DERIVALDO diz que daqui de Foz não, (que não tinha carro de DERIVALDO
saindo de Foz) que só meia noite, agora, MNI diz que estava lá com ele, e conta que o PIT
BULL deu uma prensa que "eu vou te conta", DERIVALDO diz que ele achou que ela já
tinha passado, MNI diz que não, que o RODRIGO ainda ta para trás, que ele vai dar uma
prensa no RODRIGO também, porque o RODRIGO ta cheio, lá em Céu Azul, e fala que PIT
BULL queria 500 paus (R$ 500,00), DERIVALDO pergunta quanto e xinga o PIT BULL, MNI
conta que ele disse que não passava mesmo, que senão ele ia ver, que se tivesse
bagagem seria RS 2.000,00 de multa, que ele ia fazer a multa etc. e conta que quem
estava no posto era ele, e o galego, o outro galego e aquela outra cabeluda, que só tem
gente ruim lá, e fica preocupada com RODRIGO. DERIVALDO diz que qualquer coisa
RODRIGO liga e afirma que achou que ela e o RODRIGO, tinham cruzado já, MNI diz que
tentou ligar para DERIVALDO mas não conseguiu DERIVALDO diz que ele não vai sacanear
ninguém. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 68).
DERIVALDO X RODRIGO (PIT BULL) (...) 31/10/2003 21:34:03 (...)
RODRIGO diz que está passando agora, DERIVALDO pergunta se ele (Pit BULL), não parou
vocês (RODRIGO), RODRIGO avisa que está chovendo, que ele vai descer na chuva
mesmo, DERIVALDO manda-o avisar (PIT BULL), que achou que RODRIGO já tinha
passado. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 68).
BABALOO X DERIVALDO (...) 31/10/2003 21:38:01 (...)
BABALOO pergunta se vai mandar ou nâo, DERIVALDO diz que está sossegado que vai
mandar daqui a pouquinho, lá por dez horas dez e quinze, ele está saindo, BABALOO diz
beleza, DERIVALDO pergunta se ele sabe quem está em CÉU AZUL, BABALOO responde
que é o PIT, DERIVALDO avisa que é gente boa, o japonês (HIRATA) também. (EV. 2 -
ANEXO425, p. 20).                                                                                                                    
DERIVALDO X RODRIGO (PIT BULL) (...) 31/10/2003 21:47:39  (...)
RODRIGO conta revoltado que PIT BULL cobrou quinhentao e na maior pressão para
liberar o carro, DERIVALDO conta que GERALDA também "pulou" com RS 500,00,
DERIVALDO conta que PIT BULL está tirando serviço para outro, xinga diz que ele ladrão,
PIT BULL, RODRIGO conta que quando disse que era carro do DERIVALDO, PIT BULL disse
"beleza carro de DERIVALDO tem dinheiro", e que quando ele viu o carro, disse que o
carro era filé, que era quinhentao senão...e já entrou na viatura e falou para RODRIGO dar
a volta, DERIVALDO disse que RODRIGO devia dar a volta e contar que ele derrubou
porque ele não tinha dinheiro para dar, falar logo e derrubar o vagabundo. (EV. 2 - ANEXO
425, p. 69).

No dia 31/10, o PRF HIRATA estava escalado como supervisor das
equipes (e.02, ANEXO473, p.80) e, embora não tenha sido localizada a escala
de troca de serviço, restou confirmada a presença do PRF ZWIEREWICZ no
Posto de Céu Azul, bem como a cobrança de propina por ele (R$ 500,00 de
Rodrigo e R$ 500,00 de Geralda - e.2, ANEXO425, p.68 e 69).

Inclusive, nesse dia, o PRF ZWIEREWICZ conversou por telefone com
DERIVALDO às 21h17min, para saber se tinha mais ônibus para passar por Céu
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Azul e Derivaldo respondeu que teria só depois das 23h00min e, ainda, citou
uma frase que deixou a entender que os demais ônibus poderiam ser
fiscalizados/abordados pelo PRF VILMAR ("Agora é tudo seu."):

DERIVALDO X PIT BULL  (...) 31/10/2003 21:17:13 (...)
DERIVALDO:- Fala patrão. PIT BULL- Ô veio? DERIVALDO: -Oi. PIT BULL: -Teus dois já
passou. Tem mais alguém? DERIVALDO: - Éééé....não, no momento não, eu vou aí, com os
outros "documentos", mas lá pras onze horas. PIT BULL - Não, não, não, passou à tarde,
tem mais alguém? DERIVALDO: - Agora é tudo seu. PIT BULL- Então tá bom. DERIVALDO: -
Beleza? PIT BULL: - Falou, falou. DERIVALDO: - Mais tarde eu devo ir pessoalmente. PIT
BULL: Não tem mais ninguém então, né? DERIVALDO: - Sossegado tá? PIT BULL: Então ta
jóia. DERIVALDO: Falou então, tchau, tchau...tchau. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 67).

Ou seja, Derivaldo estava em conluio com o PRF ZWIEREWICZ, pois
negociando com o referido PRF estava garantida a passagem dos dele sem
fiscalização. Tal garantia foi mencionada pelo próprio Derivaldo dois dias antes
em outra conversa (29/10/2003 17:52:39, e.2, ANEXO 425, p. 63).

O PRF MAGALHÃES, em seu interrogatório criminal, esclareceu que
PRF's trabalhavam fora da escala oficial quando eram solicitados pela chefia
(e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.07).

Destaco que, conforme ofício da 7ª Superintendência do
Departamento de PRF, em Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela
Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu no período de  14/9/2003 a
01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-73).

No mês de dezembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), o réu
prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu, na função de auxiliar,
juntamente com o supervisor CASTORINO, encarregado de equipe TRIPODE,
motorista SERRANO e auxiliar PEDRO.

Na madrugada do dia 5/12, o PRF ZWIEREWICZ foi citado em
conversa entre Geraldo e o batedor SÍLVIO:

GERALDO X SÍLVIO (...)  5/12/2003 09:36:14 (...)
Geraldo pergunta como foi o dia e Silvio conta que de dia foi beleza mas de noite ele tinha
dois mas nào conseguia acerto com os homens e aí liberou de madrugada, que ele foi lá,
conversou com o homem tá e "deu pra bola". Geraldo pergunta se aqui embaixo não
queriam pegar a parada.Sílvio diz que queriam mas estavam mordendo muito, que
estavam pedindo "três pernas" (R$ 300,00), duas pernas e meia, três pernas.-.todo
mundo. Diz que aí os "piás" resolveram de não pagar também, que combinaram todo
mundo para ir lá pegar ele de jeito. Geraldo pergunta se era o PIT e Silvio diz que eram os
dois. o TRIPA e o PIT. Diz que o Derivaldo e o Boi combinaram de ir todo mundo lá em
cima e que ele (Sílvio) foi na frente e explicou para eles que estavam vindo os
cargueirinhos dele, gaúchos, que eram cargueirinhos pequenos e aí ele aceitou. Geraldo
pergunta se foram "duas pernas" e Sílvio confirma que sim. Geraldo pergunta se lá em
cima estava normal e Sílvio diz que "normal".
Geraldo pergunta se os "meninos" pegaram alguma coisa ontem, os "azuis" (Receita
Federal). Sílvio diz que não viu, que eles trabalharam naqueles que pegaram naquela
noite. Geraldo comenta que tem um (ônibus) mas é para a noite, que hoje está na estrada
também.
Sílvio diz que passou outem à noite lá e o menino (olheiro) estava lá, diz que deixou uma
"carijó" para ele certinho, para ele ir passando. Geraldo diz para ir ensinando ele certinho,
para ficar meio "mocozado". Geraldo diz que o BOI e o DERIVALDO vieram "tirar umas"
com ele por causa do menino (olheiro). Diz que falou que coloca o piá lá e vai ficar lá...que
ele...o Carequinha vão trabalhar para eles. Diz que o BOI falou que não iria pagar
advogado para ninguém e que ele respondeu que não precisava porque ele tinha dinheiro
para tirar o peão dele. Que o Boi não era dono de espaço. Sílvio comenta que o piá faz
bem para o polaco lá porque ficam os dois lá batendo papo, que é bom que ficam os dois
juntos, que quem vai pagar o piá são eles mesmos...  (EV. 2 - ANEXO 427, p. 79).
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Extrai-se do conteúdo da conversa que, em dezembro de 2003, os
PRF's ZWIEREWICZ e TRIPODE já estavam exigindo a título de propina o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por
veículo, mas como Sílvio estava com dois veículos pequenos (cargueirinhos),
conseguiu negociar os dele por R$ 200,00 (duzentos reais).

O réu também prestou serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu
no dia 08/12/2003, com previsão de saída do turno às 08h00min do dia
09/12/2003. Ocorre que, no início da manhã do dia 09/12/2003, foi deflagrada a
Operação Trânsito Livre.

A filmagem do dia da deflagração da Operação Trânsito Livre foi 
anexada no evento 1065 (VÍDEO8-VÍDEO12).

Conforme declarado pela testemunha de acusação DANIEL SEGÓVIA
(e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA2 - pertencente ao Comando de Operações
Táticas da Delegacia da Polícia Federal em Brasília), que participou do
cumprimento do(s) mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, foram encontrado valores em
espécie (dinheiro) e papéis no lixo com anotações de numeração de
placas de veículos (muito mencionadas em diálogos interceptados de
"batedores"/intermediadores/guias):

(...) J: Hã-hã. O senhor apresentou, apresentou um memorando que consta as
folhas 603, 604 do IPL onde o senhor relata uma circunstância envolvendo um
dinheiro que foi encontrado no Posto. Eu gostaria que o senhor explicasse o que
ó que ocorreu. Um dinheiro que estaria numa gaveta. O senhor recorda disso? R:
Sim, recordo. (...) Ao entrar no Posto de Santa Terezinha tem a sala de entrada, ali,
principal que é um balcão que fica virado para a rodovia, o... quem estava ali na frente
acordado, (...) foi acordar os outros policiais. Quando a gente estava entrando lá para
dentro do Posto que ai tem a sala do alojamento que é no fundo do Posto da Polícia
Rodoviária (...) eu vi que o Policial Rodoviário Federal que estava ao meu lado e foi acordar
os outros, ele saiu, assim, deixou a frente, como a gente estava com o mandado de prisão
e não sabe o que é que pode acontecer, lógico que o meu extinto policial foi segui-lo para
ver o que é que ele ia fazer. Quando eu vi, ele estava abrindo a gaveta e pegou uma
coisa de dentro da gaveta e colocou no bolso do paletó (...) eu já sabia que ele tinha
alguma coisa no bolso do paletó, aí acordamos os outros policiais, colocamos todos ali na
frente, aí eu peguei os mandados de prisão e li, falei qual era o objetivo da missão. (...) e
ao identificar cada um dos três, dei voz de prisão aos três, e cada um no momento que foi
dado voz de prisão foi revistado. E em questão esse Policial Rodoviário Federal como eu já
sabia que ele tinha colocado alguma coisa no bolso eu não sabia o que era até então, pedi
que ele tirasse o casaco, quando ele tirou o casaco eu falei da circunstância do fato para
as outras pessoas que estavam presentes, abrimos o casaco e vimos que havia dinheiro
no bolso dele e estava enrolado numa liga e depois eu fui contar esse dinheiro, depois, ao
final. J: O senhor recorda o valor aproximado, não precisa ser o valor exato?  R:
Era uns dois mil reais, um pouco mais. (...) J: Tá. Só para confirmar, foi apreendido
dentro de um veículo Astra (...) um valor que consta aqui no auto na folha 298
do apenso, de 2.960. O senhor disse que não perquiriu, mas só para confirmar, o
senhor ouviu ele dizendo, falando a respeito da origem desse dinheiro? R: Na
hora que a gente, acho que estava já voltando dentro do... da Van que a gente estava
levando os presos já lá pra Policia Federal, ouvi conversa entre eles parece que ele falou
que teria sido da venda de um veículo, alguma coisa parecida. J: O senhor ouviu essa
menção? R: Dentro do veículo quando já estávamos voltando já para a Polícia Federal.
(...) J: Está certo. Foi encontrado no Posto algum, anotações com números de
quatro algarismos que poderia ser número de placas? R: Sim, foram encontrados, a
gente procurou até da lixeira, a gente procurou em todas a gavetas, tudo que era
identificado como sendo a possível placa de qualquer veiculo, ou qualquer coisa relativa a
empresa de ônibus, cartões, tudo que a gente conseguiu obter que era mais ou menos
relativo a isso a gente apreendeu. (...) R: É pela disposição dos números e normalmente
eram quatro números, alguns não tinham três letras, mas como eram normalmente
números e como a gente estava em busca de provas que fossem levar à placas de veículo,
qualquer quatro números era importante pra investigação, ou três letras e quatro números
se tivesse anotado num papel ou qualquer cartão que tivesse de empresa de ônibus, de
empresa de turismo, qualquer cartão que evidenciasse esse tipo de ligação, foi pedido a
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nós que nós arrecadássemos e procurássemos inclusive dentro da lixeira onde a gente
acabou encontrando alguma coisa (...) J: Não tinha como, como, dava para
identificar que eram quatro números, que não eram, de repente quatro, mais
quatro do lado que pudessem ser oito, que pudessem não ser número de
placa? R: Não, não. Na realidade, lógico que se fosse uma seqüência numérica eu acho
que eu nem apreenderia tal papel, porque a gente buscava na realidade um número que
fosse identificado como se fosse uma placa de veículo. Então naqueles papéis, naquela,
até naqueles papéis que foram achados no lixo eram quatro número, poderia ser uma
placa de um veículo, tanto que a gente não tinha placas de veículos a procurar, nós não
tínhamos nada que fosse muito concreto a busca. A gente buscava um número que se
fosse em papéis anotados, que fosse parecido com a placa de um veículo, e foram esses
os papéis que a gente achava, eu pelo menos acreditei que poderiam ser placas de
veículos. (...) J: (...) Eram quatro números ou quatro algarismos?  R: Eram quatro
algarismos (...) (grifei)

Como visto, foram apreendidos valores em espécie (dinheiro) em
poder de alguns policiais rodoviários federais na ocasião do cumprimento dos
mandados de prisão/busca e apreensão (e.02, ANEXO456, p.23-24), mas não na
posse do réu.

De qualquer forma, entendo que cabe ao réu fazer prova dos fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao
art. 333, inc. II, do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou
demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n. 00190.012615/2007-73 (e.489, RELT32-33) corrobora no tocante ao
envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).
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Concluo, portanto, que o PRF ZWIEREWICZ, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 45 (quarenta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu, pois, embora não
tenha exercido função de chefia, agia como se chefe fosse para o esquema
criminoso, fazendo com que prevalecesse a sua vontade, sem ceder a vontade
dos demais envolvidos.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu VILMAR
ZWIEREWICZ pela prática IMPROBIDADE A INISTRATIVA , nos termos do art.
11 I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92, nos termos da
fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 45 (quarenta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.28 WALDIR VENIALVOS MAGALHÃES (PRF MAGALHÃES)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
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Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Waldir Venialvos Magalhães encontrava-se lotado na citada Delegacia
desde maio de 1982 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Waldir Venialvos
Magalhães a prática dos seguintes fatos:

PRF MAGALHÃES (Apelido "Magal" e telefone 45-9975-3149)
- O DIALOGO TELEFÔNICO ENTRE O PRF MAGALHÃES E "NECO" (NÃO IDENTIFICADO),
ADVERTE "QUE ERA PERIGOSO FALAR NO CELULAR". E PEDIU PARA QUE NÃO FICASSE
"CHATEADO, MAS AS COISAS SERIAM ASSIM DAQUI PARA FRENTE". MAIS ADIANTE,
ESCLARECE QUE É EM RAZÃO DE O SEU TELEFONE CELULAR ESTAR "GRAMPEADO".           
                                                   - O PRF VANAT PASSA AO PRF "MAGAL" OS NÚMEROS 8382,
5754, 6324, 6333 E 6641 (ESTE É PERTENCENTE AO "POMBA" - GUIA NÃO IDENTIFICADO),
E O OUTRO JÁ FOI PARA CORBÉLIA. FALAM SOBRE NOTIFICAÇÕES E QUE A "NOTIFICAÇÃO"
QUE O PRF VANAT FEZ É POR "PROBLEMA DE JOGAR LATINHA FORA". A ESSE RESPEITO, O
PRF VANAT QUER CONFIRMAR SE SÃO 3 VIAS CADA NOTIFICAÇÃO, E O PRF MAGALHÃES
DIZ QUE ESTA COMUNICAÇÃO DE VIA É MEIO INFORMAL, E 1, 2 OU 3, DONDE SE CONCLUI
QUE ESTÃO FALANDO DE VALORES DO ACERTO COM O ÔNIBUS. E QUE O PRF VANAT
PERGUNTA AO PRF MAGALHÃES SOBRE A LISTAGEM DO CABEÇA CHATA (APELIDO "DO
BATEDOR DERIVALDO). NESSE SENTIDO É A INFORMAÇAO ENCAMINHADA PELA FENASEG,
POIS CONFIRMA QUE OS ÔNIBUS DE PLACAS BWA-6324, BWA-6333, AMBOS DA EMPRESA
RC RIO, E DE PLACAS ADT-5734. KEC-8382, GPZ-6641, PASSARAM PELO POSTO DE PRF DE
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO SENTIDO FRONTEIRA-PARAGUAI, NO PERÍODO
INVESTIGADO (FLS. 866-890 DO 5' VOLUME DOS AUTOS 2004.70.02.00136-4).
- O PRF MAGALHÃES AVISA AO PRF VANAT 'QUE A "PAPA FOX" (POLÍCIA FEDERAL) ESTÁ EM
"QAP" AGORA. A CONVERSA SE REFERE Á ORDEM DE MISSÃO 034/2003, EM QUE A PF
ESTAVA NO POSTO DE PRF EM DILIGÊNCIA, QUESTIONANDO SE ESTÃO COM UMA VIATURA
FORA DA ÁREA, OU SEJA, DESCARACTERIZADA.                                                                       
                                  - OS PRF'S MAGALHÃES E ROSANE CONVERSAM A RESPEITO DA
ESCALA PARA DORMIR, CONSISTENTE NO FATO DE QUE NENHUM DOS PRF'S DE PLANTÃO
QUER DORMIR PARA NÃO PERDER O DINHEIRO QUE PASSA. OBSERVA-SE QUE O PRF
CEGATTI TRABALHA DEPOIS DE ROSANE, A QUAL FICARIA ATÉ ÀS 4:00 DA MANHÃ.             
                                                                                                                - O BATEDOR
DERIVALDO DIZ QUE O "MARCO" (GUIA NÃO IDENTIFICADO) FOI "MORDIDO" EM UMAS 6
ONÇAS (R$ 600,00) ALI NO "MOSQUITEIRO". POR FIM, DERIVALDO DIZ QUE HOJE SÓ TEM
GENTE DAQUI DA CASA NO POSTO, QUAIS SEJAM: OS PRF'S MAGAL, O MIQUELÃO E É
GENTE BOA.                                            - O BATEDOR DERIVALDO LIGA PARA O GUIA 'ZÉ"
(NÃO IDENTIFICADO), O QUAL DIZ QUE ESTÁ CHEGANDO. DERIVALDO FALA QUE JÁ
CHEGOU NO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA E DIZ QUE QUEM ESTAVA LÁ ERA O PRF
SILAS E O PRF MAGAL "COMENTA QUE ESTAVA TRANQUILO E QUE SÃO GENTE BOA".         
  

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES363). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1314). Encerrada a fase de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações
finais (e.2432), defendendo a improcedência da ação, diante da inexistência de
conduta ímproba. O interrogatório encontra-se anexado no evento 510
(AUTO_QUALIFIC14).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000136-4/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação aos fatos
imputados ao réu Waldir Venialvos Magalhães, com fundamento no artigo 564,
IV, CPP (e.899, INF3, p.44-45).

Passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF MAGALHÃES estava de serviço
(e.02, ANEXO473):

a) Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de
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- julho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregado de equipe,
juntamene com os PRF's CELSO, PEDRO e VANAT.
- setembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de encarregado de
equipe, juntamente com os PRF's MIQUELÃO, KNIPHOFF, FEITAS e SILAS;
- outubro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de encarregado de equipe,
juntamente com os PRF's TOZZI, DOUGLAS, COSTA CAMPOS, ROBSON;
- dezembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de auxiliar, juntamente
com os PRF's OSSOLA, VANAT, SANCHES.
b) Ponte Internacional da Amizade nos meses de maio, agosto e novembro de 2003
c) Posto de Céu Azul no mês de junho de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28) na função de
auxiliar, juntamente com DUCHESKI, OSSOLA.

No mês de maio de 2003, o réu trabalhou na Ponte Internacional da
Amizade (e.02, ANEXO473, p.66). No dia 27, foi procurado por uma pessoa
chamada "NECO", que queria o telefone do DNER. A conversa não chamou
muita atenção, a não ser pela atitude do réu, que ficou incomodado com
aquela ligação e pediu para NECO não ligar mais para aquele número, pois era
perigoso. Depois, ele retornou a ligação para NECO e pediu desculpas pela
atitude, dizendo que aquele número de telefone estava grampeado (tel.45-
9975-3149).

MAGAL X NECO (...) 27/5/2003 17:02 (...) NECO quer saber se MAGAL está trabalhando e
quer saber o telefone da DNER. MAGAL disse que agora está fechando e o que ele quer lá
agora. Quer falar com LUIS. MAGAL comenta que não se deve falar no celular, é perigoso.
Irá ligar para NECO neste número (casa de NECO). Pede para não ficar chateado mas as
coisas serão assim daqui para frente. (E.2, ANEXO425, p.73-74; e.422, ANEXO2, p.109)
MAGAL X NECO (...) 27/5/2003 17:07 (...) MAGAL informa o telefone do DNER. Pede
desculpas pela forma com que tratou NECO, mas é porque seu celular está grampeado.
(E.2, ANEXO425, p.74)

Tal conduta revelou indícios de que o PRF não atuava em
conformidade com a lei, tanto que temia falar ao telefone. Conforme se extrai
das referidas conversas, ele afirmou que o celular dele estava grampeado e, de
fato, estava. Isso justifica a razão pela qual foram localizadas poucas conversas
relacionadas a ele. 

Inclusive, foi localizada uma ligação do PRF MAGALHÃES ("Magal" -
tel 459975-3149) no dia 19/6/2003 (22h51min) em que ele cita para o outro
interlocutor um novo número de telefone (99779102 - e.422, ANEXO2, p.151-
152).

A Operação Sucuri, que envolveu policiais federais, agentes da
Receita Federal e policiais rodoviários federais, foi deflagrada no início de 2003
e contribuiu para que os PRF's envolvidos na prática de ilícitos adotassem mais
cautela no uso de seus telefones.

No mês de junho, o réu prestou serviço no Posto de Céu Azul e, no
dia 8, foi interceptada um conversa dele com a PRF ROSANE (que estava no
Posto de Santa Terezinha de Itaipu) a respeito da escala informal dos PRF's para
dormir durante o turno de serviço. Na ocasião, o réu comentou que ninguém da
equipe dele queria dormir:

MAGAL X ROSANE (...) 8/6/2003 23:19 (...) ROSANE diz que estão fazendo a esc alinha
para dormir, que estão em três e que ela pegou o horário do meio e que o SEGATI (PRF)
pega depois. MAGAL diz que vai dormir e que vai acordar às 04:00 e não dorme mais.
MAGAL fala e os outros do posto não querem dormir e falam que "não estou com sono...se
eu dormir agora eu não durmo" e reclam que "se for ver esse lado aí todo mundo...né,
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você entendeu né?" (parece que ninguém quer dormir para não perder o dinheiro de quem
passa). ROSANE diz que vai acordar 1:40 e Fica até 4:20 e MAGAL diz que vai dormir e que
acorda 4:00. (E.2, ANEXO425, p.74)

Não foram localizadas outras conversas no dia 08, mas na escala
anterior do réu (dia 04), restou demonstrado que o esquema criminoso estava
em pleno funcionamento, inclusive houve referência a PRF ROSANE, namorada
do réu à época (e.510, AUTO_QUALIFIC8), que estava no Posto de STI (e.2,
ANEXO425, p.32):

DERIVALDO X CINTIA (...) 4/6/2003 12:24:49  (...) CINTIA quer saber como está e
DERIVALDO diz que está ótimo para trabalhar e que ela pode vir que ele garante. (...)
DERIVALDO diz que é garantido e que eles (alguém da polícia ou RF) é que dão o horário
para eles. (e.422, ANEXO2, p.118.
DERIVALDO X CEZAR (...) 4/6/2003 13:12:24 (...) DERIVALDO pergunta se está tudo certo
e CEZAR diz que sim. CEZAR pergunta que horas eles vão trabalhar hoje e DERIVALDO diz
que está pensando em ir depois das 16:00 e CEZAR fala deles se juntarem e mandarem
todos juntos. CEZAR fala para cuidar da saída deles e DERIVALDO fala em cuidar das "três
letras" e ver se eles estão lá dentro (PRF) e ficar alguém em outro lugar vai ficar todo
mundo bem. DERIVALDO diz que conversou com o PITBUL (CACHORRAO) e que ele não
vai trabalhar hoje e fala para cuidar do DOUGLAS (PRF?) por que no dia que caiu o ônibus
do DERIVALDO eles não eram para ninguém trabalhar e o DOUGLAS foi aparecer para a
RF. CEZAR diz que falaram para ele não vão trabalhar hoje mas se alguém for eles vão ter
"que mostrar serviço". (...) (EV. 2 - ANEXO 425, p. 46).
DERIVALDO X HNI (...) 4/6/2003 13:41:14   (...) DERIVALDO diz que a GPE (PRF) nao vai
trabalhar hoje e que ontem falou com o PITBUL na "casinha" (posto da PRF em Santa
Terezinha). PITBUL (PRF) teria dito que na quarta feira passada também era folga da GPE
e o DOUGLAS "se embucetou lá e ligou para o auditor (da RF) pegou a GPE..." e pegaram
dois carros. PITBUL garantiu que não vai trabalhar, só na sexta talvez. HNI fica com medo
da receita ir sozinho e DERIVALDO diz que a RF não vai sozinha, só com "eles" (PRF). (EV.
2 - ANEXO 425, p. 45).
DERIVALDO X HNI (...) 4/6/2003 13:42:48 (...) HNI diz que deixou o piá lá na boca, nas
três letras (GPE DA PRF) e que ele vai ficar cuidando. DERIVALDO diz que falou com
o CACHORRO (ou PIT BULL - PRF) que ele não vai mexer mais e que é para cuidar do
"casca de ferida" (PRF DOUGLAS). (EV. 2 - ANEXO 425, p. 46).
DERIVALDO X HNI (...) 4/6/2003 13:50:14  (...) 4599646614   45  99776489 (...) HNI
pergunta se passou na "casinha"(PRF) e Derivaldo diz que passou e está beleza, o mesmo
esquema" e quem está lá é "aquela gostosa"e HNI pergunta se é a "RO" e DERIVALDO
confirma. (RO é inicial de alguma PRF feminina que está no posto de Santa Terezinha).
DERIVALDO diz que o homem que está para "dar chute" está lá e fala em "QUE QUE" e
"VAR" (que pode ser iniciais de PRF). DERIVALDO diz que falou para ela que eles estão na
área e que vai levar os dele lá e que o resto é com o HNI. (e.2, ANEXO425, p.32).

Como se vê, DERIVALDO estava em conluio com PRF's, tendo
garantido para alguns clientes que estava tranquilo para trabalhar. Nas
conversas acima, não foi feita referência ao réu, mas sim a sua namorada (PRF
Rosane) ã época e aos PRF's ZWIEREWICZ (Pit Bull), Douglas e Guiovar.

Em julho de 2003, o réu trabalhou no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu, juntamente com os PRF's VANAT e PEDRO, e foi citado em três
conversas interceptadas no dia 24:

VANAT X MAGAL (...) 24/7/2003   18:36:47   (...) PRF Vanat pergunta sobre a listagem do
cabeça chata, PRF pede a inicial do documento dele, PRF Vanat fala que é 8382, PRF diz
que já foi feito duas notificações para regularizar. PRF Vanat pergunta se tem alguma
outra e PRF Magal diz que sim, que são 5754, 6324, 6333, 6641 e que este é do pomba e
que o outro já foi para Corbélia e diz que a notificação qua ele fez era por problema de
jogar latinha fora. PRF Vanat diz que o Douglas está indo com o carro particular e já deve
estar chegando lá, e com a viatura do "GIPE" (como eles chamam a GPE) está o Costa
Campos, o Ura e o Gulgui. PRF Vanat está em Medianeira. (e. 422, ANEXO8, p. 21; e.2,
ANEXO425, p.75)
PRF MAGAL X PRF VANAT (...) 24/7/2003 18:46:56  (...) Vanat quer confirmar se são 3 vias
cada notificação (referência a valores (?) - 300 reais), Maga! diz que esta comunicação de
via e meio informal.é 1,2 ou 3. (depende do acerto com o ônibus(?)). (E.2, ANEXO425,
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p.74)
PRF MAGAL X PRF VANAT (...) 24/7/2003 18:59:31  (...) Magal diz que a papa fox está em
QAP lá agora (a respeito dos policiais federais que estavam no posto da PRF em diligência
de acordo com ordem de missão 034/2003),agora nao. tem uma meia hora já e por isso
que naquela hora ele ficou fora de área, Vanat pergunta se é vir (viatura) e Magal diz que
nao que é fora de área (descaracterizada). Magal fala para Vanat ficar em QAP lá e caso
queira retornar ele que sabe. (E.2, ANEXO425, p.74-75)

As conversas não tinha muito nexo, mas na essência tratavam de
listagem, notificação e cautela na presença da Polícia Federal. 

Na conversa gravada às 18h36min (e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.05),
nota-se que o conteúdo da conversa entre os PRF's VANAT e MAGAL dizia
respeito a negociação da passagem de 5 (cinco) ônibus, pois mencionaram a
numeração de 5 (cinco) placas de veículos, sendo que uma foi atribuída a uma
pessoa identificada como "cabeça chata" (placa 8382) e as demais ao "pomba"
(5754, 6324, 6333 e 6641). 

Dez minutos depois (18h46min), VANAT ligou para MAGAL para
perguntar se eram 3 (três) vias cada notificação. VANAT já era antigo na
corporação e tal questionado não fazia sentido, por ser bem elementar à sua
função, o que reforça a tese da investigação de que se tratava de uma conversa
dissimulada para tratar do valor da propina ("esta comunicação de via e meio
informal, é 1,2 ou 3").

Conforme já mencionado, quando da análise da responsabilização de
outros réus, ficou demonstrado que, nesse perído entre julho e agosto, os PRF's
estavam exigindo, em média, R$100,00 (cem reais) por ônibus.

Às 18h59min, o réu MAGALHÃES alertou o PRF VANAT acerca da
presença dos Policiais Federais no Posto de STI, já que VANAT estava agindo
fora do Posto (em Medianeira).

O réu tentou justificar os fatos relatados acima em seu interrogatório
criminal, sem êxito (e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.05).

Conversas interceptadas no dia 28/7 também confirmaram o
envolvimento da equipe da PRF do Posto de STI (a mesma do dia 24/7).

Segue a transcrição de algumas conversas telefônicas interceptadas
nesse dia:

DERIVALDO X RAIMUNDO (...) 28/7/2003  08:05:05 (...) Raimundo liga   (está  no
mesmo ônibus que acabou de ser pego pela GPE) e pede para Derivaldo intervir,
Derivaldo diz que com eles não adianta, que nem é para falar nada, senão vão perceber
que com os daqui (PRF local) tem conversa. A única solução é chorar bastante. (E. 422 -
ANEXO 3, p. 20)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 15:38:32 (...) Derivaldo perguntou se HNI passou lá
e HNI diz que passou e era o Pedro (PRF), Derivaldo pergunta se vai dar para trabalhar e
HNI diz que sim. (E. 422 - ANEXO 3, p. 55; e.2, ANEXO425, p.24)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 16:46:03  (...)  Derivaldo quer saber como está, HNI
diz que tá tudo tranquilo, Derivaldo pergunta se não tem ninguém de errado lá, HNI diz
que não, Derivaldo fala que qualquer coisa é para HNI ligar para ele. (E. 422 - ANEXO 3, p.
44 e 45)
HNI X DERIVALDO (...) 28/7/2003 17:07:53  (...) HNI alerta para o fato de as três letras
terem passado pelo local que ele está (Texaco). Derivaldo diz que não tem nada haver.(E.
422 - ANEXO 3, p. 45)
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DERIVALDO X DÁRIO (...)  28/7/2003 18:35:35 (...) Dário pergunta para Derivaldo se
pode ir, Derivaldo diz que está falando com o Pitt Bull e liga depois. (E. 422 - ANEXO 3,
p. 55)
DERIVALDO X HNI (...) 28/7/2003 18:42:05   (...) Derivaldo fala que passaram 4 ônibus
lá, 3 Dinos e 1 Nilsinho branco, e eles (GPE) não mexeram, estão só nos linha, Derivaldo
diz que tentou ir lá conversar, arrancar alguma informação, mas não conseguiu. HNI
pergunta se não são os caras que recebem dinheiro e Derivaldo  diz   que   não,   que   os 
que  recebem são os do posto. Derivaldo diz que o pessoal daqui (PRF local), os quais ele
passou o número do documento (placa do ônibus de acerto) garantiram que eles (GPE)
não estão pegando ônibus para a receita. (E. 422 - ANEXO 3, p. 20 e 21)
DERIVALDO X MNI (FALA QUE PRF PEGOU) 28/7/2003 20:02:31  (...) MNI diz que
eles (PRF) pegaram ela logo depois de Medianeira. Derivaldo pergunta se é um branquinho
e diz que é só dinheiro, que eles mordem bastante, mas que eles não trazem  (para
fiscalização), que é para dar 100 pila e acabou, bate o pé que não tem mais. (E. 422 -
ANEXO 3, p. 21)
VANAT X DERIVALDO (...) 28/7/2003 20:24:58 (...) HNI diz que está em Medianeira e
diz que é para confirmar o pacote, pede para Derivaldo aguardar 2 minutinhos e  passa o
telefone para Vanat. Derivaldo chama Vanat de patrão e diz que já está na mão dele
(HNI), Vanat pergunta se tem alguma coisa a mais, Derivaldo diz que ele não mas está
subindo um renca que é do Guampa (Boi). Vanat diz que ele estiver dentro beleza,
senão... (em tom de ameaça), Derivaldo fala que é positivo e que adorou o que ele
(Vanat) fez, e que é para ele (Vanat) manter a ordem da casa.  (E. 422 - ANEXO 3,
p. 21 e 22)
VANAT X HNI (PRF?) serviço sujo  (...) 28/7/2003 21:10:23  ( ...) HNI pergunta o que
Vanat está fazendo. Vanat está em Medianeira e diz que está trabalhando, afirmando que
alguém tem que fazer o serviço sujo. HNI, sorrindo, diz que Vanat está certo e diz que em
breve passará onde Vanat está. HNI pergunta se tá o pessoal "nosso", Vanat diz que sim.
(E. 422 - ANEXO 3, p. 53)
PRF VANAT X MIGUEL (...)  28/7/2003 21:39:23 (...)  PRF Pedro pergunta porque PRF
Vanat não sai de Medianeira e PRF Pedro manda retornar ao posto. (E. 422 - ANEXO 3, p.
53)
DENUZI X VANAT (...) 28/7/2003 22:10:14   (...) Vanat fala de infração de trânsito
cometida por representante do Coca e Kaiser em Medianeira que não foi autuado
tendo em vista oferta de caixas de cerveja e refrigerante, Vanat passa telefone e
endereço do Jeferson 9109 8507, Rua Paraguai 935, fundos do Monza Acessórios, para
Denuzzi passar lá amanhã e pegar as caixas . (E. 422 - ANEXO 3, p. 54)

Os fatos acima mencionados foram analisadas quando da
responsabilização do PRF PEDRO.

Embora o PRF VANAT estivesse escalado no Posto da PRF de STI, ele
estava se deslocando com a viatura até Medianeira, nas proximidades do Posto
de Céu Azul, para realização da abordagem de veículos com a finalidade de
obter vantagem ilícita, conforme bem destacado por Derivaldo nas conversas
gravadas às 18h42min e 20h02min. Às 20h24min, VANAT ligou para Derivaldo
para confirmar a entrega de um "pacote", que, pela conversa, deixou a
entender que se tratava do pagamento de acerto(s), tanto que perguntou se
Derivaldo tinha mais (ônibus) e este disse que não, mas que "Boi" (Antônio
Carlos) tinha uma "renca".

Às 18h42min do dia 28/7 (e.422, ANEXO 3, p. 20 e 21), Derivaldo
mencionou a um homem não identificado que os PRF's que recebiam
dinheiro eram os dos postos para os quais ele repassava o número do
documento (placa dos ônibus).

Em outra conversa com homem não identificado (21h10min),
VANAT afirmou que estava trabalhando em Medianeira, pois alguém tinha "que
fazer o serviço sujo"  (e. 422, ANEXO 3, p. 53).

Às 20h24min, em conversa com VANAT, Derivaldo elogiou a atitude
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do PRF com relação as abordagens e retenção dos ônibus até pagamento de
propina e mencionou que VANAT tinha que manter a ordem da casa. Tal elogio
se deve ao fato de Derivaldo se beneficiar com essa conduta ilícita e rígida de
VANAT, pois, dessa forma, mais guias iriam procurá-lo para negociação de
passagem pela rodovia.

No mês de setembro (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), o réu
trabalhou como encarregado de equipe do Posto de STI, na companhia dos
PRF's MIQUELÃO, KNIPHOFF, FEITAS e SILAS.

No dia 10, em conversa com Derivaldo, um pessoa identificada como
"Zoio" comentou que uma outra pessoa ("Marco") foi abordada no "mosquiteiro"
(Posto de STI) e foi obrigada a pagar R$ 600,00 para ser liberada. Ao ser
questionado por Derivaldo, "Zoio" não soube dizer o nome do PRF que fez
a abordagem. Derivaldo, surpreso, comentou que só tinha "gente da
casa", gente boa, e acabou citando o réu.

DERIVALDO X ZÓIO (...) 10/9/2003 12:39:01  (...) Zoio avisa que falou com o Marco e
morderão ele em umas 6 onças(R$ 600,00) ali no mosqueteiro, Derivaldo quer saber se e
carro pequeno ou grande e Zóio diz que grande(ônibus) e Derivaldo quer saber quem era
e Zóío diz que não sabe quem está ali mas falou(Marco) que era equipe diferente.
Derivaldo diz que hoje só tem gente daqui da casa(Posto  PRF), o Magal, "o Miquelão" e
é gente boa.(E.2, ANEXO425, p.75)

No dia 18, Derivaldo disse que ligou no Posto de STI, mas que os
PRF's não quiseram falar ao telefone, mas comentou que se tratava de SILAS,
que era "gente boa".

DERIVALDO X BABY (...) 18/9/2003 12:47:55 (...) Derivaldo diz que ligou lá (Posto PRF) e
os "pau no ... do......." não querem falar no telefone, só que é o Silas (PRF, eles tem medo
de alguma gravação, ele é gente boa  (...) e Derivaldo diz que é o Silas (PRF, ele é o
chefe do Posto (PRF), eu chamo ele de Jacaré, é o apelido dele (...) (e.422, ANEXO7, p.192)

No dia seguinte, em conversa com Derivaldo, "Zé" perguntou se
Derivaldo tinha promovido o pagamento do acerto de seu ônibus para a equipe
do Posto de STI, mas Derivaldo disse que não. Esclareceu que chegou no
Posto e no local estavam os PRF's SILAS e MAGAL e lá permaneceu até
a passagem do ônibus de Zé. Mencionou, ainda, que estava "tranquilo" e que
eles não estavam parando ninguém (e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.05-06).

DERIVALDO X ZE (...) 19/9/2003 09:59:26  (...) Derivaldo pergunta se o pessoal já chegou
e Zé avisa que estão chegando (ônibus que saiu de Foz em direção a Santa Catarina).
Derivaldo avisa que saíram tranquilo daqui e esperou ali na casinha do cuchaco(esperou
eles passarem no Posto PRF). Zé pergunta se acertaram com eles ali (pagaram para
passar os ônibus no Posto da PRF) e Derivaldo diz que passaram batido. Zé pergunta se
não acertaram nada e Derivaldo diz que não. Derivaldo fala que chegou e quem estava lá
(Posto PRF) era o Silas (PRF) e o Magal(PRF). Comenta que estava tranquilo e que são
gente boa. Não estavam parando ninguém, então falou para eles (ônibus do Zé) irem
embora e complementa dizendo que "inclusive eu fiquei lá" (Posto PRF). Derivaldo diz que
o carniça (PRF Pitibull) trabalha hoje das 8 da manhã às 8 da noite. Zé pergunta se
pagaram o Derivaldo certinho e este confirma que deixaram RS 60,00 lá no Japonês
(lanchonete onde guias deixam o valor cobrado pelo serviço de batedor). Derivaldo diz
que Zé pode ficar tranquilo. (e.2, ANEXO425, p.75)

Oportuno mencionar que, após veiculação da reportagem realizada
pela Rede Globo no final de agosto de 2003 , as autoridades superiores da
Polícia Rodoviária Federal intensificaram as operações nesta região, com
equipes de PRF's de fora. Também se intensificaram as operações realizadas
pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal.
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Assim, embora Derivaldo não tenha promovido o pagamento do
"acerto" do ônibus de "Zé", tal situação, por si só, não afasta o envolvimento do
réu no esquema criminoso. Derivaldo poderia ter promovido o pagamento aos
PRF's, mas não quis, pois percebeu que naquele dia eles não estavam "parando
ninguém". Ainda, observa-se que os PRF's não quiseram falar com Derivaldo ao
telefone (18/9/2003 12h47min), mas conversaram com ele no posto da PRF de
STI:

(...) Comenta que estava tranquilo e que são gente boa. Não estavam parando ninguém,
(...) e complementa dizendo que "inclusive eu fiquei lá" (...) (e.2, ANEXO425, p.75)

 No dia 06/10/2002, às 20h56min, foi gravada uma conversa entre o
batedor Julio Cesar Marins ("Babalu") e uma pessoa identificada como "Tição".
Na ocasião, este perguntou para "Babalu" se ele havia promovido o pagamento
do acerto do ônibus de Fernando em Céu Azul, pois ele estava com os caras
(PRF's), que estavam dizendo que não tinham recebido nada, mas Babalu
confirmou o pagamento para os três PRF's (e.422, ANEXO2, p.43). Às 21h19min,
Babalu mencionou que estava com o PRF DOLINSKI, que era "gente boa" (p.44)
e, às 21h22min, ele ligou para o PRF DENUZZI para confirmar o envio de mais
dois caminhões (p.44).

O réu, em seu interrogatório, foi questionado a respeito da conversa
entre "Babalu" e "Tição" no dia 06/10/2002, mas alegou desconhecer os fatos.
Na ocasião, o magistrado mencionou que "Babalu" ligou para João, seu
funcionário, para que ele resolvesse o problema com o ônibus de Tição com os
PRF's Magal (Magalhães) e Lass e, às 21h20min, João retornou uma ligação
para "Babalu" para dizer que dois ônibus já tinham passado e que faltava um.
Então, Babalu respondeu que não teria problema, pois o PRF DOLINSKI, era
"gente boa". 

Embora MAGALHÃES tenha alegado desconhecer os fatos, afirmou
conhecer o batedor Julio Cesar Marisn ("Babaloo") e Lucimar Telam de Malta,
Lúcia, ambos da Boate Scorpions (e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.03, 06, 09).

Ainda, no dia 29/10/2002, consta uma conversa entre o PRF
MAGALHÃES com um guia não identificado em que este pergunta sobre a
fiscalização em Céu Azul e o réu respondeu que era só ligar para o "CARIOCA"
("gente boa"), que, no caso, tratava-se do PRF AILTON. Mas, mais uma vez, o
réu alegou desconhecer os fatos (e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.04).

No dia 02/11/2002, também foi interceptada uma conversa do réu
com o guia Sidnei a respeito da fiscalização da rodovia e o réu, novamente,
pediu para ele contatar o "Carioca" em Céu Azul (e.510, AUTO_QUALIFIC14,
p.04).

Já, no dia 18/11/2003, às 16h32min, em conversa com uma mulher
não identificada, o réu deixou a entender que o esquema estava se fechando,
pois estavam sendo frequentes as operações realizadas por policiais de fora da
Delegacia de Foz do Iguaçu ("o bicho está pegando e que esse ano acabou" -
e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.04).

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão
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(e.02, ANEXO456, p.23-24), após a deflagração da operação Trânsito Livre no
dia 09/12/2003, foi localizada na posse do réu o valor em espécie (dinheiro)
d e R$ 5.890,00, sem origem comprovada. O réu, em seu interrogatório
criminal, alegou que tratava-se de economia para o final de ano que seria
repassada aos seus filhos e ainda informou que não tinha costume de realizar
depósito (e.510, AUTO_QUALIFIC14, p.07). No entanto, não fez prova de suas
alegações.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF MAGALHÃES, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
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25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  WALDIR
VENIALVOS MAGALHÃES pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
nos termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº
8.429/92, nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.29 WILMAR SERRANO DOS SANTOS (PRF SERRANO)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Wilmar Serrano dos Santos encontrava-se lotado na citada Delegacia
desde outubro de 1979 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Wilmar Serrano dos
Santos a prática dos seguintes fatos:

PRF SERRANO (Apelido "Serra" e sem telefone)                                                                      -
O PRF SERRANO ESTAVA DE PLANTÃO NO POSTO DE RPF EM SANTA TEREZINHA, EM
COMPANHIA DOS PRF'S VILMAR "PITBULL" E TRIPODE. NAQUELA OPORTUNIDADE, FORAM
APREENDIDOS NO INTERIOR DO POSTO: PEDAÇOS DE PAPÉIS COM SEQUÊNCIA NUMÉRICA
NO LIXO, A QUANTIA DE R$ 1.550,00 EM DINHEIRO DEBAIXO DA CAMA, A QUANTIA DE RS
100,00 EM DINHEIRO DENTRO DE UMA CAIXA NO ALOJAMENTO, A QUANTIA DE R$
1.570,00 EM DINHEIRO DENTRO DE UM TRAVESSEIRO. 
- O BATEDOR DERIVALDO LEMBRA O BATEDOR "BABALU" ACERCA DO "BABADINHO" DA
SEGUNDA-FEIRA, REFERENTE A TRÊS CARRINHOS, OCASIÃO EM PAGOU O "SERRA". A
CONVERSA REVELA QUE O ACERTO FOI DE R$ 450,00. INCLUSIVE, O PRF SERRANO PEDIU
PORQUE O DERIVALDO NÃO LEVOU DIRETO O DINHEIRO PARA ELE. A PARTE FINAL DA
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CONVERSA REVELA QUE NÃO HÁ CIGARROS NA CIDADE.   
- EM OUTRA CONVERSA, OS BATEDORES DERIVALDO E "BABALU" FALAM SOBRE
A INFORMAÇÃO REPASSADA PELO PRF SERRANO, ACERCA DA PRESENÇA DA GPE - EQUIPE
DE PRF COM QUEM NÃO TEM ACERTO.                       - O TELEFONE DA EMPRESA
SIDERATUR TURISMO COMENTA QUE PASSOU NA HORA EM QUE ESTAVA O PRF SERRANO
(FL. 26). 
- O BATEDOR SÍLVIO MACHADO INTERMEDIOU O ACERTO DO ÔNIBUS DE PLACAS BTS-
6254, DA PHARAÓ TURISMO (APREENDIDO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME FL. 3035-
3058 - 16° VOLUME), O QUAL FOI APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL COM GRANDE
QUANTIDADE DE MERCADORIAS. A ESCALA DOS PRF'S PLANTONISTAS EM SANTA
TEREZINHA ERA COMPOSTA PELO PRF TRIPODE, SERRANO E LÍGIA.   
- O BATEDOR DERIVALDO CHAMOU TODOS OS CARROS ESTACIONADOS NO POSTO
PARADÃO PARA SAÍREM JUNTOS, APÓS FALAR COM O PRF SERRANO - CHEFE DE EQUIPE
POIS RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA PROBLEMAS, UMA VEZ QUE NO
POSTO SÓ ESTAVA O PRF DOUGLAS E QUE VÃO FISCALIZAR SOMENTE OS CARROS DE
LINHA. 
- DERIVALDO PERGUNTA A "PALETA" QUEM ESTÁ ALI (POSTO DE PRF EM SANTA
TEREZINHA). "PALETA" INFORMA QUE É O SERRA (PRF SERRANO). DERIVALDO QUER
SABER SE DÁ PARA MEXER E "PALETA" RESPONDE QUE
É SÓ ALEGRIA.
- O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM A GUIA DE TURISMO "CLECY" (NÁO
IDENTIFICADA), A QUAL INFORMA QUE FOI ABORDADA PELO PRF SERRANO E DIZ QUE
APESAR DE ELE SER XAROPE, DINHEIRISTA, ATÉ MESMO LADRÃO, ASSALTANTE DE
CARTEIRA, NÃO HÁ PROBLEMAS, POIS EM DOIS MINUTOS MANDA EMBORA. 
- O BATEDOR DERIVALDO FALA DO CARRO QUE O PRF PIT BULL DERRUBOU E TINHA SIDO
ACERTADO COM O TRIPODE, AÍ O BATEDOR FOI LÁ RECLAMAR E O TRIPODE METEU A MÃO
NO CARA. NESSE CASO, DERIVALDO DIZ QUE O PRF SERRANO ESTÁ INDO LÁ PARA
RESOLVER, POIS ESTÃO COM MEDO QUE O CARA (BATEDOR) DERRUBE ELES (PRFS),
ENTREGUE ELES (PRF'S). APÓS, VERIFICA-SE QUE O PRF SERRANO CHEGOU E MANDOU
SAIR O COMBOIO, QUE GARANTIA.
- O DIÁLOGO ENTRE O BATEDOR DERIVALDO E O POLICIAL CIVIL CAVALHEIRO MENCIONAM
OS PRF'S VILMAR "PIT BULL" (CACHORRÃO) E O SERRANO (SERRA) COMO SENDO "O
PESSOAL NOSSO", NA CASA (POSTO DE PRF). CAVALHEIRO PERGUNTA TAMBÉM EM
RELAÇÃO ÀQUELE OUTRO POVO? DERIVALDO QUESTIONA SE ELE SE REFERE AO
NEGUINHO (TÁ SOSSEGADO. SÓ OS "AZULZINHOS" - RECEITA FEDERAL - QUE TÁ
INCOMODANDO AQUI, O AZULÃO, DEVENDO FICAR MEIO LIGADO (FL. 186 DA DENÚNCIA). 
- SEGUNDO O RELATÓRIO: "NA NOITE DO MESMO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003, NO
POSTO DE PRF DE CÉU AZUL, A PARTIR DE 22:45 HORAS, PODE-SE VER O PRF BELLON E
OUTROS, ONDE PÁRA, ÀS 23:05H, O ÔNIBUS FALUBA TURISMO, SENDO QUE SEU GUIA
DESCE E ENTRA NO POSTO DE PRF. NA SEQUÊNCIA, O ÔNIBUS PLACAS ABG 4402 -
YANATUR, TAMBÉM PÁRA E UM DOS PASSAGEIROS, PROVÁVEL GUIA, DESCE E ENTRA NO
POSTO DE PRF, PASSANDO PELO POLICIAL BELLON SEM QUE, AO MENOS, FOSSE
INDAGADO SOBRE SUA ATITUDE DE ENTRAR NAQUELE LOCAL. NO INTERIOR DO POSTO,
ATÉ O LOCAL PRIVATIVO DOS POLICIAIS, DEMONSTRANDO MAIS UMA VEZ INTIMIDADE
COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS". A FILMAGEM DA POLICIA FEDERAL REVELA QUE, NO
DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2003, POR VOLTA DAS 18H30MIN NO POSTO PARADÃO, "BOI"
REUNIU-SE COM SEUS CÚMPLICES DERIVALDO, "PALETA", EMERSON, "CID" E SÍLVIO.
MINUTOS DEPOIS, "BOI" ENTROU NO ÔNIBUS DE PLACA ABC-4402, DA YANA TURISMO
(FL.746), E NEGOCIOU A PASSAGEM DO VEÍCULO, RECEBENDO DINHEIRO, QUE GUARDOU
NO BOLSO. POUCO DEPOIS, ESTE ÔNIBUS FOI INTERCEPTADO PELA POLÍCIA FEDERAL E
PELA RECEITA FEDERAL, COM MERCADORIAS CONTRABANDEADAS E
DESCAMINHADAS (FLS. 742-748). A ESCALA DE SERVIÇO (FL. 188 DO IPL 2359/03)
CONFIRMA QUE O PRF SERRANO ESTAVA DE PLANTÃO NO POSTO DE PRF EM SANTA
TEREZINHA NOS DIAS 22 PARA 23 E 26 PARA 27 DE NOVEMBRO DE 2003.                           
                                          

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES377). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1211, 1235, 1257, 1262, 1316, 1423, 1478, 1531 e 1879). Encerrada a fase
de instrução (e.2246), o réu apresentou alegações finais (e.2438), defendendo a
improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ímproba. O
interrogatório encontra-se anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC31).

No Processo Administrativo nº 00190.012615/2007-73 (e.489,
RELT32-33), a comissão concluiu pela responsabilização de Wilmar Serrano dos
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Santos.

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000141-8/PR), perante
o juízo de primeiro grau, foi declarada nula a denúncia em relação ao réu
(e.899, INF8, p.36-40).

Como na ação penal não se conclui pela inexistência do fato ou
autoria, passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala oficial, o PRF SERRANO prestou serviço
(e.02, ANEXO473):

a) na função de supervisor nos meses de:                                                                    
- julho de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29),
- agosto (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30),
- setembro (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27)
b) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu no meses de:
- novembro de 2003 (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de motorista,
juntamente com o PRF TRIPODE, BERTI e LIGIA;
- dezembro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28), na função de motorista, juntamente
com os PRF's TRIPODE, ZWIEREWICZ  e PEDRO.
Obs: o réu estava de férias no mês de outubro de 2003.

A prova da intensa participação do réu no esquema espúrio está
inserida no fluxograma de elos de ligações , elaborado a partir dos extratos
telefônicos dos terminais utilizados pelos réus no período das investigações, que
revela a sua profunda e estreita ligação com diversos outros réus na presente
ação civil pública de improbidade administrativa, conforme se verá a seguir.

No dia 25/7, Derivaldo conversou com "Omar" a respeito de uma
fiscalização que seria realizada pelos PRF's, mas que não os impediria de
trabalhar, pois a abordagem seria apenas de ônibus de linha. Enfatizou, na
conversa, que as informações tinham sido repassadas pelo PRF SERRANO.

DERIVALDO X OMAR (...) 25/7/2003 20:06:32   25/7/2003 20:09:15 00:00:43 (...) Derivaldo
chama todos os carros para o paradão para saírem juntos. Derivaldo avisa que foi ali e
falou com Serrano que é o chefe e comentou que não havia problemas, ali só está
o Douglas e que vão fiscalizar somente os carro de linha. (e.422, ANEXO8, p.83)

Nesse mesmo dia, Derivaldo ligou para Júlio Cesar ("Babalu") para
saber se ele tinha conversado com os PRF's e Júlio mencionou que tinha
conversado com o PRF SERRANO (25/7/2003, 19h53min, e.02, ANEXO428,
p.10).

O réu também estava de serviço no dia 22/8/2003, na função de
supervisor, e, nesse dia, também ficou demonstrada a realização de "acertos"
(Derivaldo x Rodrigo 22/8/2003 18h40min - e.02, ANEXO426, p.68; Derivaldo x
Jean 22/8/2003 15h30, p.68; Derivaldo x Neres (PRF) 22/8/2003 15h23min,
p.70; Derivaldo x Edson (PRF) 22/8/2003 15h31min, p.71; Derivaldo x Clecy
22/8/2003 21h08min, p.80, e 21h31min, p.80; Derivaldo X Clecy 22/8/2003
19h35min e 19h40min, e.02, ANEXO425, p.78-79). 

Inclusive, em conversa entre Derivaldo e Clecy (19h35min e
19h40min), esta mencionou que tinha sido abordada pelo PRF SERRANO e,
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após, liberada (e.02, ANEXO425, p.78-79). Na primeira conversa (19h35min),
Derivaldo fez uso dos termos seguintes para definir o réu "dinheirista,
ladrão, assaltante de carteira", pois estava indignado com a abordagem do
ônibus de Clecy, que estava "acertado" (na lista). Clecy, ainda, mencionou que o
PRF saiu correndo de dentro do posto para parar o ônibus.

No dia 03/9, em conversa com Emerson, Antônio Carlos
("Boi") mencionou que o PRF SERRANO estava cobrando R$ 100,00  (cem
reais) a título de propina ("babadinho") e o PRF Vilmar ("Pit Bull"), R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), mas que, no final, ficou acordado o pagamento de R$
150,00 (cento e cinquenta reais). 

No mesmo dia, em conversa com Derivaldo, Lovazir da Silva ("Preto")
pediu a ele que intermediasse uma negociação com PRF Serrano e Derivaldo
respondeu que ele poderia tratar diretamente com o PRF em nome dele.

Logo após, Lovazir ligou para Antônio Carlos ("BOI") para saber se
teria algum problema em deixar a numeração de placa de dois carros no Posto
de STI e Antônio respondeu que era só chegar lá e deixar o papel. Também
permitiu que o seu nome fosse utilizado na negociação. Lovazir, ainda,
perguntou se poderia dar o dinheiro depois e Antônio confirmou que sim.

EMERSON X BOI (...) 3/9/2003 18:17:07 (...) Emerson pergunta quanto é o Babadinho ($) e
Boi diz que o Serra (PRF Serrano) falou em 100 e o Pit (PRF Pitbull) 150 e combinam fazer
em 150. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 15).
DERIVALDO X PRETO (...) 3/9/2003 18:24 (...)
PRETO quer que Derivaldo intermedie um acerto entre Emerson e o PRF Serrano, o ônibus
já está Paradão, Derivaldo fala que Preto pode falar diretamente com Serrano e usar o
nome de Derivaldo. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 97)
BOI X PRETO (...) 3/9/2003 18:36:52 (...) Preto quer saber se Boi está junto de Derivaldo.
Ele responde que não. Preto diz que pediu para ele (Derivaldo) dar dois carros seus e que
levou os papeizinhos lá para o guarda. Quer saber se tem problema. Boi quer saber como
é o negócio. Preto explica que havia pedido para Derivaldo fazer dois carros seus (modo
como tratam os ônibus dos quais é batedor), aí ele (Derivaldo) falou para levar o
papelzinho lá direto (relação com a placa desses dois ônibus), pergunta novamente se tem
problema. Boi responde que é para chegar lá (Posto da PRF) e se quiser usar o seu nome
pode dizer que é dele. Preto diz que deixou lá como Derivaldo. Fala de dar o dinheiro
depois e quer saber se tem problema. Boi fala que não. Preto diz que está difícil falar no
celular de Boi e de Derivaldo. Boi fala que o seu sempre está ocupado. (EV. 2 - ANEXO
426, p. 26).

No dia 11/9, o PRF ZWIEREWICZ (apelido "Pit Bull") encaminhou um
ônibus à Receita Federal em virtude do baixo valor oferecido a título de propina
(DERIVALDO X NAMORADA, 16h12min; DERIVALDO X HNI, às 17h13min;
DERIVALDO X MNI, às 17h26min).

Na madrugada do dia 12/9, também restou demonstrado que houve
abordagem do ônibus de Márcio (JS), liberado após o pagamento de propina,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais - e.2, ANEXO425, p.54, 59-60). 

Em outra conversa, Derivaldo confirmou a realização de outros
acertos no referido dia aos PRF's do Posto de STI (ev. 2, ANEXO426, p. 95).

Reproduzo abaixo trecho de conversas interceptadas nesse dia:

DERIVALDO X DAVID (...) 11/9/2003 12:50:17 (...) Derivaldo avisa que está beleza e
David diz que deixou 100 pau para o Derivaldo, David pergunta quem está ali e Derivaldo
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avisa que é o Pitbull (PRF Vilmar), aquele meio nojentinho, mas ele só morde 100 e manda
embora. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 94 e ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X BOI (...) 11/9/2003 15:53:31  (...) Derivaldo avisa que o Pitbull está levando
um carro (ônibus) para a Receita, Boi pergunta se o carro está acertado e Derivaldo diz
que não "é peito", o cara dá trintinha (RS 30,00)  ali e foi embora aí ele me ligou e eu
disse "meu irmão aí é contigo" o cara vai bombado de Charuto (cigarro), aí é foda né, o
cara esperneou mas ele (Pitbull - PRF Vilmar) está descendo (indo para a Receita)
acompanhando o carro. Boi diz que quando é carro da gente é da gente e Derivaldo
concorda que não mexendo com os sagrados, beleza. (ev. 2 - ANEXO426, fl. 94 e
ANEXO425, fl. 52).  
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 15:57:05 (...)
Derivaldo avisa que o carniça(Pitbull) acabou de pegar um carro, Carlos entra na conversa
e Derivaído pergunta se ele nâo quer acertar porque o carro(ônibus) Floripa do Rio Grande
do Sul, o cara (Pitbull) olhou tinha um pouco de bagagem em cima e levou ele para a
Receita para da outra vez ele aprender a trabalhar. (EV. 2 - ANEXO 425, p. 53)
DERIVALDO X NAMORADA (...) 11/9/2003 16:12:49 (...)
Derivaldo avisa que os carros que estão saindo no escuro e se tiver uma agulha em cima o
Pitbull leva para a Receita, eu liguei para ele (PRF Vilmar) e ele falou que este gaúcho é
folgado (David que foi pego pela receita) vem aqui com 50 pila ou 100 pila e pensa que a
gente está mendigando e levou ele para a receita. (e.2 - ANEXO 425, p. 53).
DERIVALDO X HNI (...) 11/9/2003 17:13:10 (...) Derivaldo fala que quem está ali é o Pit
(PRF VILMAR) e que já levou dois para a Receita, diz que os caras chegaram ali com
trintão ou quarentão (30 ou 40 reais) e ele (PRF VILMAR) ficou brabo e disse que ali não
tinha mendigo não. HNI se mostra preocupado, mas Derivaldo garante que já conversou
com PRF VILMAR e que este mandou ele conversar os bons, HNI pergunta se é acertar
antes, e Derivaldo diz que pelo menos os dele (Derivaldo) sim. (ev. 2, ANEXO426, p.95 e
ANEXO425, fl. 53).
DERIVALDO X MNI (...) 11/9/2003 17:26:56  (...) Derivaldo fala que Pit Bull (PRF Vilmar)
levou o carro dele (Derivaldo), o Zé, de Floripa (Florianópolis) lá para a Receita, porém o
Zé não tinha mandado Derivaldo acertar lá. Derivaldo diz que foi lá conversar com o PRF
Vilmar e este disse que se o Derivaldo tivesse ido lá conversar antes era diferente, agora
como já foi... (ev. 2 - ANEXO426, fl. 95 e ANEXO425, fl. 54).
DERIVALDO X MÁRCIO (JS) (...) 12/9/2003 06:39:04 (...)
Márcio diz que está no "mosquiteiro" (modo como chamam o posto da PRF). Cita o nome
do PRF Adolfo. Foi parado porque não estava na lista, quer prender o ônibus ou quer
"quinhentos conto". Derivaldo pergunta onde ele está e Márcio confirma que esta no
mosquiteiro. Derivaldo pergunta se ele está chegando e ele responde que sim. Derivaldo
diz que é para falar que trabalha com ele e pergunta se é o Adolfo. Márcio responde que é
o Adolfo e o Pit Bull (ambos PRFs). Derivaldo fala que é para dizer para eles que Márcio só
sai conversado com fulano de tal, é para pedir uma força, pedir para ser liberado.
Qualquer coisa pede para ligarem para ele. (Conforme constatado em outra ligação - HNI
é Márcio, da JS). (e. 2, ANEXO425, p. 54).

No dia 12/9, o réu também foi citado em uma conversa entre
Derivaldo e Zé, ocasião em que aquele afirmou ter antecipado o pagamento do
"acerto" de todos os carros que estavam sob a sua responsabilidade na escala
do dia 11, que, no entanto, não incluía o carro de "Zé", que foi apreendido. 

Ainda, no decorrer da conversa, "Zé" confirmou a presença do PRF
SERRANO no momento da abordagem de seu veículo, realizada pelo
PRF ZWIEREWICZ. Extrai-se das conversas que o veículo só foi encaminhado
para a Receita Federal em virtude do baixo valor oferecido a título de propina
(ev. 2, ANEXO425, p. 53-54, 59-60).

Transcrevo trecho da conversa entre Derivaldo e "Zé":

DERIVALDO X ZÉ (...) 12/9/2003 09:31:37  (...) Zé: Chegamo sem nenhuma bala, cara.
Derivaldo: Mas eu calculo, aquele cara te fez pra te sacanear, aquele filho da puta. Agora
de manhã, tá ouvindo, sabe o Márcio de Goiânia, o JS, se acredita que ele tomou três mil
reais na chegada só porque o Márcio não tinha lista de passageiros, MPT (?), não tinha
nada sabe, mas tomou três mil, é um filho... não dá vontade de empurrar um cara daquele
e denunciar ele no Ministério Público. (referindo-se ao episódio acontecido pela manhã,
conforme constatado na ligação interceptada às 06h39min, em que um guia pede auxílio
a Derivaldo para que fosse liberado. Os PRFs Pit Bull e Adolfo estariam cobrando certa
quantia para isso) (...) Derivaldo: nóis tivemo de pagá tudo os carros ontem ali, tivemo de
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pagá adiantado para não pará, porque o resto da equipe não deixa pará daí. Eu fui, sabe o
Serrano (PRF), o Serrano (PRF) cê conhece né. Zé: Eu conheço, ele tava lá na hora que eu
passei. Derivaldo: Eu falei pra ele, ele é então, na hora que cê passou eu comentei com
ele né, eu falei que ocê ia pará, conversa e tal. O Serrano (PRF) falou fiquei com dó do cara
viu. O carniça não tava ali naquela hora, tinha saído, tinha ido jantar. Zé: Pá. Derivaldo:
Daí o Serrano (PRF) falou sacaneou. Daí o Serrano falou que o Tripode (PRF)uma vez
pegou esse cara e prendeu o ônibus com maconha, não sei o que foi. O Tripode(PRF) falou
para o Pit Bull e Pit Bull quis levar o seu carro de qualquer jeito. Falou que ia levá. Aí ele
falou não, o cara desceu com trinta pila, vem com mendigagem, com choro pra cá e tal. Aí
eu falei mas vale um pingado do que secá. Que adianta pegá um monte do cara hoje e caí
amanhã. Falei pra ele desse jeito. Ele ficou bravo comigo lá. (...) (ev. 2 - ANEXO425, p. 59-
60).

Como os PRF's estavam com dificuldades para controlar os veículos
"acertados", a equipe do Posto de Santa Terezinha decidiu estabelecer horário
para a saída dos ônibus "acertados" no dia 15/9/2003. Em conversa com
Derivaldo, o PRF ZWIEREWICZ (Pit Bull) estabeleceu horário de partida  às
23h00min (15/9/2003, às 11h01min36s).

Ocorre que alguns ônibus saíram antes desse horário e, ao menos
dois (um de Brasília vinculado a Vera e à interlocutora Graça e outro da RC Rio
de Janeiro), foram apreendidos em operação "surpresa" realizada pela Polícia
Federal juntamente com a Receita Federal no início da noite.

O réu foi citado em algumas conversas nesse dia, confirmando a sua
participação no esquema criminoso em questão:

DERIVALDO X NAMORADA (...) 15/9/2003 19:17:43 (...)
Derivaldo fala do carro que Pit Bull derrubou e tinha sido acertado com o Trípode, aí o
batedor foi lá reclamar e o Trípode meteu a mão no cara.  Derivaldo diz que o PRF Serrano
está indo lá para resolver, pois estão com medo que o cara (batedor) derrube eles (PRFs),
entregue eles (PRFs). Pede para namorada esperar, pois do jeito que está não dá para
mexer ainda (liberar os ônibus). (ev. 2 - ANEXO425, fl. 61).
DERIVALDO X DÁRIO (...) 15/9/2003 20:18:06   (...) Derivaldo avisa que vai começar a
mexer e conta que o Pit bull (PRF) aqui (Posto PRF) deu uma briga com o Trípode feia e o
Trípode falou: "pode mandar, porque ninguém, "filho da ..." nenhum aqui pega mais
ônibus aqui hoje", porque o ônibus que o Pit bull (PRF) derrubou era ônibus acertado, aí
nós chegamos lá (Posto PRF) e falamos para o Pitbull que iam mandar, aí o Pitbull disse
"que vai pegar mais 2 e não quer nem saber". Mas não vai nada porque o Serrano (PRF)
que é o inspetor já chegou e mandou: "pode mandar que eu garanto esta (baixo calão)
aí". Derivaldo diz para dar cinco minutos para ele esperar os meninos soltar aqui para
mandar junto (sair em comboio). (ev. 2 - ANEXO425, fl. 62).
DERIVALDO X GRAÇA (...) 16/9/2003 01:23:47    (...) Graça avisa que está saindo da
Receita Federal com cota zero e pergunta como ele não sabia que a Federal (Polícia)
estava lá no mosqueteiro (Posto da Polícia Rodoviária Federal). O galego da Polícia
Rodoviária falou que é briga de batedor, falou que tinha avisado para o Boi e não sei para
quem que eles (Polícia Federal) estavam rodando aqui e ninguém acreditou. Quem disse
foi o galego que foi com a gente (até a RF). Derivaldo diz que é conversa, isto é para tirar
o dele da reta, é estória para boi dormir e Graça diz que ele (Galego - Policial Rodoviário
Federal) falou que avisou Derivaldo e o Boi para não sair antes das 11 horas. Diz que
chegou no mosquiteiro estavam os homens (Polícia Federal) lá. Derivaldo diz que eles
chegaram junto. Fala que quando chegou e parou, o Serrano (PRF) estava lá (Posto PRF) e
falou para ele sair dali que os Federais acabaram de chegar para pegar este RC
denunciado. Graça questiona porque não avisou e Derivaldo justifica que ela estava a 100
metros atrás dele e o cara estava armado na frente. Graça diz que o pessoal está tudo
revoltado e mandaram falar para o Derivaldo que muito obrigado. Derivaldo diz que não
pode fazer nada, foi uma fatalidade. Graça reclama que não deixaram nada (Receita
Federal) e o pessoal não quer voltar a viajar, perderam tudo trabalhando com dinheiro
emprestado. Derivaldo diz que não tem nada haver com denúncia, com nada, foi uma
fatalidade e não tem como adivinhar. Eles (policiais federais) foram pegar o RC é que
estava denunciado. Graça diz que estão todos revoltados. Graça fala que irá desligar
porque tem pago conta telefônica muito alta e Derivaldo diz que depois ele liga. (ev. 2 -
ANEXO426, fl. 18).

Derivaldo era conhecido do réu e ia pessoalmente nos Postos da PRF
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para tratar dos assuntos de seu interesse, inclusive o pagamento dos "acertos"
com os PRF's.

Conforme mencionado, o PRF ZWIEREWICZ tentou negociar a saída
dos ônibus a partir das 23h00min com os batedores Derivaldo e "Boi", mediante
o pagamento prévio de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por ônibus, mas
Derivaldo preferiu negociar com o PRF TRIPODE, encarregado de equipe, que
permitiu a saída antes do referido horário, tanto que um dos veículos que
estavam sob a responsabilidade do referido batedor foi apreendido pela Polícia
Federal ("pretos") por volta das 19h17min, conforme se extrai da conversa de
Derivaldo com a sua namorada nesse horário (e.422, AP_INQ_POL5, p.144). 

Tal situação ocasionou uma intriga entre os PRF's ZWIEREWICZ e
TRIPODE, que foi resolvida pelo PRF SERRANO, supervisor (Derivaldo x Dário,
15/9/2003, às 20h18min: "Serrano(PRF) que é o inspetor já chegou e mandou:
pode mandar que eu garanto esta (baixo calão) aí." (DERIVALDO X DÁRIO, às
20h18min). Depois ficou demonstrado que tratava-se de uma operação surpresa
realizada pela Polícia Federal/Receita Federal (e. 2 - ANEXO426, fl. 18, ev. 2 -
ANEXO427, fl. 11, conversa DERIVALDO X BOI, 15/9/2003 21:39:31). 

Nos meses de julho a setembro de 2003, o réu exerceu a função de
supervisor das equipes da PRF pela Delegacia de Foz do Iguaçu e a prova
carreada aos autos demonstra que ele tinha pleno conhecimento das vantagens
ilícitas que vinham sendoobtidas pelos PRF's em serviço, mas nada fez para
impedir, tanto que delas se beneficia, pois participava do esquema ilícito.

No mês de novembro, o réu prestou serviço no Posto de Santa
Terezinha de Itaipu (dias 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), na função de motorista,
juntamente com o PRF TRIPODE, BERTI e LIGIA, e foi citado em conversas
gravadas na madrugada do dia 15 e dia 30.

No dia 15/11, em conversa entre Derivaldo e "Paleta" (Ivan Marques)
foi confirmada a presença do PRF SERRANO no referido posto, o qual também
foi mencionado como contato para recebimento do "acerto"(propina),
que ficou estipulada em R$ 200,00 (duzentos reais):

DERIVALDO X PALETA (Serrano) (...) 15/11/2003 00:31:10  (...) Ao fundo: Derivaldo fala
com pessoa que provavelmente está ao seu lado antes de completar a ligação com Paleta:
"O meu já tá vindo... chega lá e paga você mesmo é o Serrano que está lá,  nem
desce do carro, fala que é meu, ó o Derívaldo mandou trazer, X... Atende a ligação:
Derivaldo diz que falou para o "Tio Serra" (PRF Serrano) que Paleta irá lá (Posto PRF). Ele
respondeu que beleza, mas explica que é aquele esquema dois zero zero (200). Paleta diz
que falou aquele negócio por causa da cobra. Derívaldo diz que depois se falam. (ev. 422 -
ANEXO10, fl. 15)

No dia 30/11, em conversa com Argemiro, Derivaldo deixou a
entender que estava no Posto de STI, pois mencionou que passou um carro
suspeito, que chamou a sua atenção e do PRF SERRANO, pois desconfiaram
que era um veículo descaracterizado da Polícia Federal. Disse que ia investigar
para saber se teria operação, mas o PRF SERRANO acabou achando melhor ele
mesmo ir com a viatura da PRF por discrição:

DERIVALDO X ARGEMIRO (...) 30/11/2003 15:10:07 (...) Derivaldo: vem embora
Argemiro: então tá bom, tô saindo. Derivaldo: subiu um Palio aqui e um dos dois caras é
suspeito, ai o Serrano (PRF) pegou a viatura e foi atrás acho que é os preto (Polída
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Federal) ele foi atrás para ver se eles vão parar no pedágio, ele falou para eu não ir no
meu carro que ele ia na viatura que é mais discreta, eu to só esperando ele dar uma
resposta pra nóis Argemiro: mas pode sair igual Derivaldo: vem embora, vem
devagarzinho e deixa com a Nina ($). (ev. 422 - ANEXO10, fl. 198).

Como se vê, o réu estava utilizando o aparato da PRF para a
proteção e defesa de particulares que estavam praticando atos ilícitos
(contrabando/descaminho), deixando, assim, de atuar em prol do interesse
público.

Ainda, no dia 22/11/2003, Lovazir da Silva (apelido "Preto")
conversou com três pessoas (às 15h32min, 16h21min e 16h23min) e assegurou
a elas que passaria tranquilo pelo "mosquiteiro" (Posto de Santa Terezinha de
Itaipu) mediante "acerto", bem como por Céu Azul (e.422, ANEXO10, p.25-26).

Start Date: 22/11/2001 15:32:17 (...) Cominent: @MARLI X PRETO                                Preto
diz que estão mandando todos os Ònibus com mercadoria em cima voltar, Preto diz que se
fizer o acerto no mosquiteiro ela passa tranquilo. Preto diz que são R$250,00. MARLI diz
que quer fazer o acerto.
Sian Date: 22/11/2003 16:21:00 (...) Comment: @HNI X PRETO                                        
HNI diz que quer acertar dois ônibus placas: GTD9641 e BUD0854. Preto diz que vai
acertar em SANTA TERESINHA e vai a CÉU AZUL também.
Stan Date: 22/11/2003 16:23:22 (...) Comment: @MUNIZ X PRETO                                     
Preto diz que é para sair. Preto diz que o acerto em SANTA TEREZINHA é R$ 200,00. Muniz
dá a placa: BWY 9521

Tal informação foi confirmada quando a pessoa não identificada, que
ligou para "Preto" às 16h21min (telefone de origem 35-99810377), retornou a
ligação às 16h50min dizendo que tinha sido parada pelos PRF's, mas, após
informar que a placa estava na "lista de acerto", foi liberada (e.422, ANEXO10,
p.26):

Start Date: 22/11/2003 16:50:57 (...) Comment: @HNI x PRETO                                      HNI
diz que foi parado pelos PRF's mas disse que estava escrito e foi liberado.

A outra pessoa que ligou às 16h23min retornou a ligação para
"Preto" às 16h56min, informando que não chegou a ser abordada pelos PRFs.
Por sua vez, "Preto" esclareceu que os PRFs conferiam a lista dos ônibus
"acertados" (e.422, ANEXO10, p.26):

Start Date: 22/11/2003 16:56:55 (...) Comment: @PRETO X HNI                                           
HNI disse que passou direto e Preto disse que não tem problema pois eles PRFS vão
conferir a lista e vão ver que ele está acertado.

Nesse dia, o levantamento de dinheiro para pagamento de "acerto"
aos PRF's também ficou comprovado por meio do relatório de análise de fita de
vídeo cujo trecho transcrevo a seguir (e.02, ANEXO478, p.111-112):

Em data de 22 de novembro de 2003, no Posto Paradão, a partir da 16:29h (minuto 55 da
fita 2), SÍLVIO MACHADO (pessoa de bermuda azul escura e sem camisa) faz sinal ao
ônibus placas AEX 0575, de onde é arremessada uma garrafa de água mineral contendo
em seu interior apenas dinheiro (pagamento pela propina aos Policiais Rodoviários
Federais), que é apanhada por SÍLVIO que retira e guarda o dinheiro no bolso, dispensando
a garrafa. Às 16:50 horas, o ônibus placas BTS 6254, pára na placa de 24 horas do Posto
Paradão é atendido por SÍLVIO MACHADO e por um adolescente, sendo feita uma espécie
de negociação. Nota-se que, este mesmo ônibus foi levado para a Receita Federal para
fiscalização. Às 17:05 h, PALETA confere uma lista (possivelmente contendo prefixos de
placas de ônibus "acertados"). Às 17:06 horas, essa mesma pessoa confere dinheiro, em
tese referente a valores de "acerto". Às 17:08 horas, dá ordem a um adolescente para
realizar algum serviço. (...) 

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT3, Página 107



No mesmo dia, também é possível identificar no Posto Paradão, a presença de PALETA,
que está com uma camisa branca com detalhe na manga em amarelo (...)
#DERIVALDO X CIDO (filmagem) (...) 22/11/2003 18:03:03 (...) Derivaldo avisa que está
tranquilo e pergunta se está muito cheio e Cido diz que não. Derivaldo pergunta se quer
que converse ali (Posto PRF) e Cido diz que sim. Negociam entre 300 e 350 reais e
Derivaldo explica que tem que dar 2,5, depois fala 3 lá(Posto PRF). Cido diz que não está
cheio e Derivaldo diz que vai fazer então 300 (mas somente desta vez). Cido diz que o
outro vai dar para amiga aqui. Passa a placa do ônibus DWY 5986, Ribeirão, é o Dinão e
Derivaldo diz que o Piá dele vai pegar bem aqui na placa Placa 24 horas, ele está ali com 
uma camisa meio amarelada e branca e Cido diz que ele pega na mão da Cida e
combinam de ligar na hora de sair.
Na noite do mesmo dia 22 de novembro de 2003, no Posto de PRF de Céu Azul, a partir de
22:45 horas, pode-se ver o PRF BELLON e outros, onde pára, às 23:05h, o ônibus FALUBA
TURISMO, sendo que seu guia desce e entra no Posto de PRF. Na sequência, o ônibus
placas ABG 4402 r YANATUR, também pára e um dos passageiros, provável guia, desce e
entra no Posto de PRF, passando pelo Policial BELLON sem que, ao menos, fosse indagado
sobre sua atitude de entrar naquele local. No interior do Posto, vai até o local privativo dos
policiais, demonstrando mais uma vez intimidade com os funcionários públicos que ali
prestam serviço à sociedade (este tipo de atitude é narrado por Maria Regina, de Itu/SP,
nas duas ligações anexas a este relatório nas páginas 10 a 12).

No referido dia, às 15h40min, em conversa com "Paleta", o batedor
Silvio pediu para Paleta direcionar os ônibus para o Posto Paradão, na saída de
Foz do Iguaçu, para depois passarem juntos pelos postos da PRF. Na sequência,
"Paleta" mencionou que o PRF TRIPODE "disse que era 2", querendo dizer que
era R$ 200,00 por ônibus (e.2, ANEXO426, p.59). Após, na madrugada do dia 23
(às 01h52min), Silvio comentou com Paleta que tinha que acertar com o PRF
TRIPODE (e.2, ANEXO428, p.60). O PRF Serrano estava na equipe do PRF
TRIPODE, este na função de encarregado de equipe e o réu na função de
motorista.

Seguem outras conversas relativas ao dia 22/11/2003:

DERIVALDO X EMERSON (citaPRFs)
DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/11/2003 13:35:53 22/11/2003 13:36:53 00:01:00
(...)
Derivaldo: Ali é o Zoínho né (modo como referem-se ao PRF Hirata e o Tripa (maneira
como tratam o PRF Tripode).
Emerson: Não... Eu vi o Castro (??) ah.
Derivaldo: Quem?
Emerson: O Gastro (?).
Derivaldo: O Gasto (?) ?
Emerson: É
Derivaldo: Então é ele, ele é super (supervisor).
Emerson: Aaammm?
Derivaldo: Ele é o super
Emerson: Então.
Derivaldo: Então ele é super, dali da casa {Posto PRF) memo é o Tripa (PRF Tripode) né.
Emerson: Hirata (???)
Derivaldo: É, eu vi o fiatinho amarelinho dele lá dentro.                                               
Emerson: Vê se você consegue 1.0 (R$ 100,00 - valor a ser pago pelo "acerto") né!
Derivaldo: Vou tentar. Tá bom?
Emerson: Falou.
Derivaldo: Quando eu for lá eu falo contigo. Beleza? (...) (ev. 422 - ANEXO10, fl. 40-41).
DERIVALDO X EMERSON (...) 22/11/2003 14:16.53   (...)
Derivaldo fala que conversou como "Cacho" (PRF) e o mesmo disse que é 150
(valor do acerto) e que não era para falar para ninguém, nem para o próprio
Emerson, pois o "Tripa" (PRF Tripode) bateu o pé.  Emerson pergunta se pode ir com
o ''Babadinho" em cima (Mercadorias na parte reservada aos passageiros), Derivaldo fala
que sim e é por isso que ele (PRF) não quer abrir mão (do valor de 150). Emerson diz que
não tem problema então, que paga tudo. Derivaldo pede para Emerson pegar os
documentos para ele lá e depois marcam de sc encontrar no lanche. (ev. 422 - ANEXO10,
fl. 41).
BABALOO X HNI (...) 23/11/2003 00:20.25 (...)
HNI avisa que está saindo amanhã e liga para saber como está a área e Babaloo avisa que
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está tranquilo e HNI diz que vai subir com dois carros. (ev. 422 - ANEXO10, fl. 11).
PALETA X SILVIO (...) 23/11/2003 01:52:48 (...) Silvio diz que tem que liberar um
cargueiro na ponte, pegar o "ARU" (dinheiro) e tenho que ACERTAR COM O TRIPODE (PRF
TRIPODE). (ev. 2 - ANEXO428, fl. 60).

Ainda, com base na conversa transcrita acima entre Derivaldo e
Cido, verifica-se que o valor para "acerto prévio" já estava no patamar de R$
300,00 (trezentos reais) a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por ônibus no
final de novembro.

O réu estava escalado no Posto de Santa Terezinha de Itaipu no dia
08/12/2003, com previsão de saída do turno às 08h00min do dia 09/12/2003.
Ocorre que, no início da manhã do dia 09/12/2003, foi deflagrada a Operação
Trânsito Livre.

A filmagem do dia da deflagração da Operação Trânsito Livre
encontra-se anexada no evento 1065 (VÍDEO8-VÍDEO12).

Conforme declarado pela testemunha de acusação DANIEL SEGÓVIA
(e.509, DEPOIM_TESTEMUNHA2 - pertencente ao Comando de Operações
Táticas da Delegacia da Polícia Federal em Brasília), que participou do
cumprimento do(s) mandado(s) de prisão e busca e apreensão realizado(s) no
Posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, foram encontrado valores em
espécie (dinheiro) e papéis no lixo com anotações de numeração de placas de
veículos (muito mencionadas em diálogos interceptados de
"batedores"/intermediadores/guias).

Na manhã do dia 09/12, no Posto de STI, foi apreendido em poder do
réu R$ 2.000,00 (dois mil reais), que estava em sua jaqueta, R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) que estava em seu bolso da calça, R$ 1.700,00 que estava no
porta-luvas do seu carro (Fiat) e R$ 210,00 que estava em sua carteira. 

Cumpre destacar que, na mesma ocasião, também foi localizado
o valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais) dentro do veículo
do PRF TRIPODE. 

Questionado a respeito da origem desses valores, o réu respondeu
em seu interrogatório criminal (e.510, AUTO_QUALIFIC31) que os valores
referiam-se a um saque que tinha realizado no dia 5 no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para pagamento de suas contas. Tal atitude causa estranheza,
uma vez que a busca e apreensão foi realizada 4 (quatro) dias após o referido
saque e, ainda, não haveria motivo para o valor estar "fora da casa" do réu,
ainda mais espalhado da forma como foi encontrado (gaveta do Posto, calça,
jaqueta, porta-luvas do carro).

Conforme declarado pelo réu, a quantia de R$ 2.000,00 estava na
gaveta do Posto de STI e, quando ele percebeu a chegada dos policiais com a
ordem de prisão, imediatamente retirou o dinheiro da gaveta e o colocou
no bolso de sua jaqueta. Ou seja, não se justifica o réu guardar dinheiro em
uma gaveta do Posto da PRF que era compartilhada com os seus colegas de
serviço e que poderia ser acessada por outras pessoas que ingressassem no
referido posto, ainda mais sabendo que tinha o seu carro disponível no local
para guardar esse valor. Tal fato só vem a reforçar a origem ilícita do referido
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valor.

O réu, ainda, alegou que usaria R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor
que estava em seu poder na manhã do dia 9 (Posto STI) para pagar um
empréstimo que havia feito com um colega (Neide Bul Scharts, Transportadora
Internacional de Cargas), mas, ao ser indagado a respeito do contrato, informou
que não tinha.

Também foi localizada a quantia de R$ 10.900,00 em dinheiro
na residência do réu cuja origem não restou comprovada.

Após cumprimento dos mandados de prisão/busca e apreensão
(e.02, ANEXO456, p.23-24), também cumprido na residência do réu, o valor
total em dinheiro encontrado na posse do réu foi de R$ 20.060,00 (e.2,
ANEXO456, p.23).

Quanto aos fatos que lhe foram imputados no âmbito criminal, o réu
alegou desconhecê-los. E, ao ser questionado a respeito dos demais réus,
afirmou conhecer o Policial Civil Adilson José Cavalheiro da Delegacia da Polícia
Civil em Santa Terezinha de Itaipu (que também é réu, mas em ação
desmembrada), mas alegou desconhecer os réus particulares, como o batedor
Derivaldo.

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Além do mais, a decisão proferida no Processo Administrativo
n. 00190.012615/2007-73 (e.489, RELT32-33) corrobora no tocante ao
envolvimento do réu no esquema criminoso relatado nos autos.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
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138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF SERRANO, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 45 (quarenta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Importante
destacar que o PRF SERRANO, na condição de supervisor, tinha que
manter conduta compatível com a moralidade administrativa, servindo
de exemplo para os demais integrantes das equipes. Nesse sentido, levo
em consideração a conduta praticada pelo réu e a função que ele exercia (três
meses como supervisor e dois meses como motorista).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu  WILMAR
SERRANO DOS SANTOS pela prática de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
nos termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº
8.429/92, nos termos da fundamentação, condená-lo:

a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 45 (quarenta e cinco) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se apenas os valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.
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Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

2.2.4.30 WILLIAN COSTA CAMPOS (PRF COSTA CAMPOS)

Conforme Relatório dos PRF's lotados em Foz do Iguaçu - 5ª
Delegacia da 7º SPRF/PR - emitido em 06/06/2003 e juntado à fl.02 do
Procedimento Administrativo MPF PRM/FI/PR nº 1.25.003.000203/2003-01,
Willian Costa Campos encontrava-se lotado na citada Delegacia desde julho de
1994 (e.02, ANEXO482, p.05).

O Ministério Público Federal imputou ao réu Willian Costa Campos  a
prática dos seguintes fatos:

PRF COSTA CAMPOS (Sem apelido e telefone 45-9975-3439 ou 9964-0492)
- NOS DIÁLOGOS, O BATEDOR "BOI" REFERE-SE AO PRF COSTA CAMPOS COMO SENDO
"GENTE BOA", SENDO, POIS, INTERCEPTADO NA PISTA DO POSTO DE PRF QUANDO
PASSAVA PARA INFORMAR QUE IRIA FAZER RETENÇÃO DE ÔNIBUS. A LIGAÇÃO POSTERIOR
REVELA QUE O BATEDOR "BOI" VAI VER SE CONSEGUE PASSAR COM DUAS ONÇAS (DUAS
NOTAS DE CINQUENTA
REAIS).                                                                                                    
- A GUIA DE TURISMO CLECY E O BATEDOR DERIVALDO CONVERSARAM ACERCA DE UMA
OPERAÇÃO. DERIVALDO INSISTE DIZENDO QUE FALOU COM O PRF DOUGLAS E O PRF
COSTA CAMPOS, E QUE ELES FALARAM QUE POR ENQUANTO ESTÁ TUDO QUIETINHO.        
                   
- DERIVALDO PERGUNTA SE A NAMORADA (MARINALDA) VAI TRABALHAR HOJE, ELA DIZ
QUE SIM, QUE ESTÁ NA PONTE, CONTA QUE FALOU COM OS 'MENINOS" (PRF'S), E QUE
ELES FALARAM QUE NÃO TEM NADA A VER, É SÓ CUIDAR DIREITINHO, MAS QUE NÃO TEM
ÍNDICE DE OPERAÇÃO NENHUMA", QUE TINHA O PESSOAL DE SANTA CATARINA, QUE FOI
EMBORA HOJE, QUE TEM O PESSOAL DO MATO GROSSO E UM PESSOAL DE BRASÍLIA MAS É
DA COORDENAÇÃO GERAL QUE ESTÁ ATÉ COM CARRO PARTICULAR, E QUE O DOUGLAS E
O COSTA CAMPOS FALARAM QUE NÃO TEM NADA A VER, QUE É SÓ ELES TOMAREM
CUIDADO, QUE SE DEPENDER DELES (PRF'S) ELES NÃO MEXER COM NINGUÉM. ENTÃO, A
NAMORADA DE DERIVALDO DIZ QUE VAI MANDAR SÓ UM POUQUINHO DE COISA, E
DERIVALDO DIZ QUE ESPERA UMA LIGAÇÃO DELA.          
- O BATEDOR DERIVALDO CONVERSA COM O GUIA DE TURISMO TONINHO (NÃO
IDENTIFICADO), O QUAL DESEJA ACERTAR A PASSAGEM DO ÔNIBUS, DIZENDO QUE TEM
UNS ONZE CARROS E QUE JÁ REPASSOU AS PLACAS NO POSTO DE PRF. APÓS RESOLVER
DAR UMA OLHADA NO POSTO DE PRF EM SANTA TEREZINHA, DERIVALDO AFIRMA QUE
COM O PRF DOUGLAS NÃO TEM ERRO, E TAMBÉM AVISA QUE ESTÁ LÁ O PRF COSTA
CAMPOS - GENTE BOA PARA CARAMBA.                                              
- O PRF HIRATA (ZOINHO) DIZ AO BATEDOR DERIVALDO QUE NÃO VAI DAR PARA JOGAR
AGORA, PORQUE ESTÁ SUJO, MAS O ZOINHO VAI AUTORIZAR A ARRANCADA. O RESTO DA
EQUIPE É O PRF DOUGLAS, COSTA CAMPOS E
PEDRO.                                                                                                                         
- O BATEDOR DERIVALDO E A GUIA CLECI CONVERSAM SOBRE O POSTO MÓVEL
DERIVALDO DIZ QUE O POSTO MÓVEL NÃO TEM NADA A VER, TRANQUILIZANDO, JÁ QUE
ELES ESTÃO ENSINANDO "OS PIÁS" (PRF'S), COMO FUNCIONA O NOVO RADAR. ELE (PRF),
WILIAN (PRF COSTA CAMPOS) AVISOU QUE FUTURAMENTE SERÁ INSTALADO EM SÃO
MIGUEL, MAS QUE ELE FICOU DE AVISAR O DERIVALDO, PARA "OS LATÃO" (PARA OS
ÔNIBUS) PASSAREM DEVAGAR. QUE ALÍ ELES (PRF'S) NÃO TÊM COMO "TIRAR" A MULTA,
PORQUE ELA VAI DIRETO PARA A CENTRAL EM CURITIBA.

O réu apresentou defesa prévia (fls.1189-1297) e contestação (e.02,
CONTES360). Posteriormente, requereu produção de prova testemunhal
(e.1240, 1314, 1894 e 1897, 2092). Encerrada a fase de instrução (e.2446), o
réu apresentou alegações finais (e.2423), defendendo a improcedência da ação,
diante da inexistência de conduta ímproba. O interrogatório criminal do réu foi
anexado no evento 510 (AUTO_QUALIFIC32).

No âmbito criminal (Ação Penal nº 2004.70.02.000139-0/PR), perante
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o juízo de primeiro grau, o réu  foi absolvido, nos termos do artigo 386, II, CPP
(e.899, INF6).

Ainda, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
não foram localizados valores na posse do réu.

Passo, então, à análise das imputações atribuídas ao réu neste feito.

De acordo com a escala de serviço, o PRF COSTA CAMPOS prestou
serviço no Posto de Santa Terezinha de Itaipu nos meses de:

a) junho e julho de 2003 à disposição da Delegacia da PRF em Foz do Iguaçu
b) agosto e novembro de 2003 na Ponte Internacional da Amizade
c) setembro de 2003 (dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29) no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu, na função de auxiliar, juntamente com os PRF's FRACARO, PAMPOLINI,
ALECSSANDRO e supervisor HIRATA;
d) outubro de 2003 (dias 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28) no Posto de Santa Terezinha de Itaipu,
na função de auxiliar, juntamente com os PRF's MAGALHÃES, TOZZI, DOUGLAS e ROBSON.
e) dezembro de 2003 (dias 3, 7, 11, 15, 19, 23 e 27) no Posto de Santa Terezinha de
Itaipu, na função de motorista, juntamente com GASPARINI, MIQUELÃO, FREITAS, RENATO
e supervisor ROGERIO.
Obs: no mês de novembro, o réu estava de férias entre os dias 17 a 30/11/2003

No dia 24/7/2003, o réu estava à Disposição da Delegacia da PRF
em Foz do Iguaçu e, em conversa entre os PRF's VANAT e MAGAL, foi
mencionado que o réu estava na viatura do grupo de policiamento especial
(GPE).

VANAT X MAGAL (...) 24/7/2003   18:36:47   24/7/2003 18:39:37 00:01:60
PRF Vanat pergunta sobre a listagem do cabeça chata, PRF pede a inicial do documento
dele, PRF Vanat fala que é 8382, PRF diz que já foi feito duas notificações para regularizar.
PRF Vanat pergunta se tem alguma outra e PRF Magal diz que sim, que são 5754. 6324,
6333, 6641 e que este é do pomba e que o outro já foi para Corbélia e diz que a
notificação que ele fez era por problema de jogar latinha fora. PRF Vanat diz que o Douglas
está indo com o carro particular e já deve estar chegando lá, e com a viatura do "GIPE"
(como eles chamam a GPE) está o Costa Campos, o Ura e o Gulgul. PRF Vanat está em
Medianeira. (EV. 422 - ANEXO8, p. 21).

Esses dois PRF's, que estavam no Posto de STI, ainda conversaram
entre si às 18h46min e 18h59min - e.2, ANEXO425, p.74-75) e mencionaram a
respeito de listagem, notificação e cautela na presença da Polícia Federal. E,
ainda, citaram os PRF's Douglas, Costa Campos, Uraci (Ura), mas sem justificar
a relação deles com o conteúdo da conversa ("PRF Vanat diz que o Douglas está
indo com o carro particular e já deve estar chegando lá, e com a viatura do "G

No entanto, com base nas provas anexadas aos autos, é possível
concluir que a conversa das 18h36min tratava da negociação da passagem de 5
(cinco) ônibus, pois mencionaram a numeração de 5 (cinco) placas de veículos,
sendo que uma foi atribuída a uma pessoa identificada como "cabeça chata"
(placa 8382) e as demais ao "pomba" (5754, 6324, 6333 e 6641). Ainda houve
menção a "jogar latinha fora" pratica utilizada por alguns guias e passageiros
para pagar o valor do "acerto" com PRF's colocavam o dinheiro dentro de
latinha ou garrafinha de água (forma de camuflar a entrega do dinheiro). 

Como foi mencionado o nome do PRF COSTA CAMPOS é possível que
ele tenha participado, mas não ficou clara a forma como ele participou, já que
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ele não estava escalado no posto (trabalhou na viatura à disposição da
delegacia).

No dia 01/9/2003, o réu prestou serviço no Posto de Santa Terezinha
de Itaipu, na companhia dos PRF's FRACARO, PAMPOLINI, ALECSSANDRO e
supervisor HIRATA.

DERIVALDO X "NAMORADA" (...) 01/09/2003 19:12:39  (...) Derivaldo avisa que está feio,
diz que o "zoinho" (PRF Hirata) conversou com Derivaldo e este disse que o primeiro que
vier ele (PRF Hirata) vai pegar, porque já estão esperando lá embaixo (para fazer a
fiscalização) e disse para Derivaldo guardar o seu sagrado e fiel (referindo-se a um bom
ônibus, carregado, que Derivaldo esteja escoltando), Hirata falou para deixar ele pegar um
e depois eu garanto que não pego os teus, deixa vir um bobo e eu (PRF Hirata) pegar aí
você passa os teus. (Evento 422 - ANEXO3, p. 184).
DERIVALDO X VALÉRIA (...) 01/09/2003 19:51:57 (...) Derivaldo avisa que os meninos(PRF)
pediram para levar o papel adiantado com o n° porque um eles vão engatar, Valéria passa
o n° da placa BWD 0735, lá é 200, Derivaldo diz que é sem chance (acertar por um menor
valor) e que o Dário também vai deixar. (Evento 422 - ANEXO3, p. 163).
DERIVALDO X DÁRIO (...) 01/09/2003 19:53:55 (...) A valeria vai levar o $ para ele e Dário
passa o n° da placa dele DWL 6427. (Evento 422 - ANEXO3, p. 163).
DERIVALDO X EMERSON (...) 01/09/2003 22:11:22  (...) Derivaldo avisa que está em casa e
comenta que os caras (PRFs) jogaram limpo com ele (avisaram que estavam pegando).
Derivaldo pergunta se Emerson vai para o Céu, Emerson falou que só vai amanhã,
Derivaldo diz que vai com ele, Derivaldo avisa que pode trabalhar sossegado que hoje não
vai trabalhar mais ninguém, Emerson comenta se ali (Posto PRF) é aquele pessoalzinho lá,
Derivaldo confirma que é gente fina até demais, é o cara de coruja (?) e o estressando(?).
(Evento 422 - ANEXO3, p. 172).

Observa-se que Derivaldo, em conversa com a sua namorada à
época, mencionou ter conversado com o PRF HIRATA a respeito de uma
operação surpresa que estava prestes a iniciar para apreensão de ao
menos um ônibus naquela noite (19h12min), o qual garantiu que os de
Derivaldo seriam poupados, mas que ele teria que levar a lista com as placas
dos veículos adiantado (e.422 - ANEXO3, p. 184).

No dia 05/9/2003, Derivaldo conversou com "Boi" a respeito de
outra operação surpresa que seria realizada pelos PRF's, sob o comando do
HIRATA, e que não era para Derivaldo e "BOI" mandarem ônibus:

DERIVALDO X BOI (cita Hirata) (...) 5/9/2003    12:48:13 (...) Derivaldo chama Boi para
trabalhar e Boi diz que não é para Derivaldo ir e nem falar para ninguém, diz que o "Japa"
avisou que é para sair da área e ficar quietinho. Segundo Boi, Hirata disse que "cinco
dedos" irão trabalhar e que não é para Derivaldo e Boi trabalharem pq quem irá levar são
eles (PRF's) e que já tem uns mocozados atrás do Paradão. Resumindo Segundo Boi, PRF
Hirata disse: "para nós não trabalhar que eles vão trabalhar hoje à tarde". Derivaldo diz
que beleza e que irá se organizar para o começo da noite e que agora irá sair de área, irá
desligar o telefone daqui à pouco.  (Evento 422 - ANEXO4, p. 205).

Depois, observa-se que Milton Lopes Vaz ("Careca") também ficou
sabendo da operação pelos policiais:

DERIVALDO X CARECA (...)  5/9/2003 16:04:01 (...) Careca avisa que passou na frente e a
Mara(Mareia) está lá mas não tem nada de anormal, parece que é o Zóinho(PRF HIRATA)
que está dentro e não quis nem receber o negócio(Lista ônibus) porque disse que por
enquanto não adianta (pois terão que pegar alguns ônibus, como descrito nas ligações
anteriores). (Evento 422 - ANEXO8, p. 63)
CARECA X DERIVALDO (...) 5/9/2003  16:29:36  (...) CARECA alerta derivaldo para uma
viatura da PRF que acabou de subir, Derivaldo diz que esta sim é a perigosa e que a de
antes, com o negócio em cima está com o japa (PRF Hirata). (Evento 422 - AP_INQ_POL5,
p. 91).

Às 19h34min, Milton avisou Derivaldo a respeito da retenção de dois
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ônibus e da intenção dos PRF's de pegarem mais dois.

DERIVALDO X CARECA (...) 5/9/2003  19:34:34   (...) Careca avisa que pararam 2
(ônibus) e eles(PRF) pediram para os batedores mandarem mais dois ônibus que
aí eles liberam, mas Derivaldo não tem nenhum para queimar.  (Evento 422 -
AP_INQ_POL5, p. 91)

No dia 17/9/2003, o réu prestou serviço novamente no Posto de
Santa Terezinha de Itaipu, na companhia dos PRF's FRACARO, PAMPOLINI,
ALECSSANDRO e supervisor HIRATA, e foi citado em uma conversa entre
"BOI" e uma pessoa não identificada:

BOI X HNI (cita Costa Campos) (...) 17/9/2003 08:43:05 (...) HNI pergunta se Costa
Campos (PRF) é gente boa. Boi diz que sim. HNI diz que ele (Costa Campos) correu
para a pista e "parou nos aqui" dizendo que irá fazer retenção. Boi diz "fala eu, ai, fala
eu" HNI diz que irá conversar com ele (Costa Campos) Boi diz que é para dizer que: "O
Vaqueiro (Boi) falou que é para deixar eu descer para nós voltar logo". HNI diz que falará.
(Evento 422 - ANEXO6, p. 99)
BOI X HNI (Costa Campos) (...) 17/9/2003 08:47:47 (...) HNI pede Boi bater um fio
(telefonar) para lá (Posto da PRF) porque tem uma tranqueira querendo empombar e que
"ele" (PRF Costa Campos) está querendo fazer a retenção. Boi pergunta se ele está
sozinho ou se está junto com a GPE. HNI diz que está sozinho e quem está lá não é da
GPE. Boi não falará no telefone, diz que irá subir até lá e que demorará uns quinze
minutos. Boi diz que é para HNI ir até onde o PRF está e não deixar "ele" continuar. Boi
pergunta se HNI falou que trabalhava com ele (Boi). HNI diz que falou e que "ele" não quis
dar nem idéia. Boi diz que já esta indo e que é para HNI ir conversando. HNI diz que
tentará agilizar. (e. 422, ANEXO6, p. 100)
BOI X HNI (Costa Campos e Belon) (...) 17/9/2003 09:05:10 (...) HNI diz que está quase
resolvendo. Boi não entende e pergunta o que HNI disse. HNI diz que está quase
resolvendo, diz que o Belon(PRF) chegou agora. Boi diz que já está chegando. HNI pede
para Boi fazer de conta que não foi chamado. HNI diz que vai ver se consegue passar com
duas "onças" (duas notas de cinquenta reais). (e. 422, ANEXO6, p. 100)

No início do turno, um homem não identificado ligou para Antônio
Carlos ("BOI") para saber se o PRF COSTA CAMPOS era "gente boa", pois
este havia abordado o seu ônibus e determinado a sua retenção, e Antônio
Carlos respondeu que sim. 

Nota-se que essa pessoa (interlocutor) tentou liberar o ônibus
sozinha, sem êxito, motivo pelo qual retornou a ligação para "BOI" solicitando a
ajuda deste. "Boi", então, disse que estava a caminho do posto. Alguns minutos
depois, HNI ligou para Antônio para dizer que já estava resolvendo e que ia
tentar a liberação do veículo "passando duas onças", ou seja, R$
100,00 (cem reais).

Não restou comprovada a retenção/apreensão do referido veículo,
até porque, conforme ofício da 7ª Superintendência do Departamento de PRF
em Curitiba, nenhum ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de
Foz do Iguaçu no período de 14/9/2003 a 01/12/2003 (e.02, ANEXO457, p.71-
73).

Às 13h07min do dia 17/9, Derivaldo comunicou Antônio Carlos
("BOI") a respeito de uma conversa que teve com o PRF Hirata e demais
PRF's do posto sobre uma operação que estava para iniciar ("operação
24 hs, com três turmas"), em virtude de uma denúncia (Evento 422 - ANEXO4,
p. 207):

BOI X DERIVALDO (PRF HIRATA) (...) 17/9/2003    13:07:00 (...) BOI pergunta para
DERIVALDO se vai ter algum movimento pela cobra (Cascavel), daquele carro que vem lá
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do outro lado do governo. DERIVALDO diz que não que não tem não, e que ele não
atendeu o telefone porque ele estava junto com o zóinho (PRF Hirata) e com a galera toda
ali (posto da PRF). O menino (PRF) confirmou para ficar quieto aguardar segunda ordem,
que o que atrapalha é o Careca tá, que ele as vezes escancara, e tão queimado porque
não tá pulando ninguém. DERIVALDO fala que vai ter uma operação de 24hs, com três
turmas, só para "fuder com nóis" com eles (batedores), e que a pessoa que falou ficou 40
mim contando tudo. DERIVALDO diz que a pessoa ia contar "ia avisar o número de notas
fiscais que iam ser tiradas (ônibus que iam ser pegos) e "depois nóis vinha" (só sairiam
depois da operação). (Evento 422 - ANEXO4, p. 207).

Às 15h44min, o PRF Silas, que não estava de serviço, ligou para o
PRF Pampolini solicitando apoio aos PRF's escalados no Posto da PRF de Santa
Terezinha de Itaipu , para passagem dos veículos do batedor Sílvio Machado
(e.02, INIC2, p.120-121). Na ligação, PRF PAMPOLINI avisou que as viaturas
estavam a caminho da Receita Federal e, por isso, pediu a SILAS para falar com
o PRF FRACARO que, por sua vez, disse que "estava tranquilo" (e.422,
ANEXO7, p.193-194). O réu estava escalado no referido posto.

PRF PAMPOLINI X PRF SILAS (...) 17/9/2003 15:44:10  (...) PRF Silas fala que o Machado tá
em sua casa e que estão subindo duas. PRF Silas fala que o Machado está em sua casa e
que estão subindo duas bestas dele. Pede para PRF Pampolini dar uma força para ele. PRF
Pampolini diz que o pessoal está descendo agora com as viaturas para a Receita. PRF Silas
diz que não tem problema porque o deles está indo agora. PRF Pampolini pede para PRF
Silas falar com o chefe da equipe. PRF Silas pede para chamá-lo ou então o Alexandro. PRF
Pampolini diz que ele foi na viatura. Pede para falar com PRF Fracaro. PRF Silas diz que o
Machado está em sua casa. PRF Francaro diz que tranquilo e depois fala com ele mais
tarde. PRF Silas diz que então está bom, só não passará suas letras.(e.422, ANEXO7,
p.193-194)

Seguem outras ligações telefônicas interceptadas nesse dia:

SANDRA X PRF DUARTE (...) 17/9/2003 15:38:07 (...) PRF Jacob atende a ligação. Sandra
pede para falar com PRF Duarte. Ela diz que é a Sandra, irmã do Mauro, que havia
conversado com ele no sábado (ligação realizada no sábado 13/09 -10:56:55 • anexa ao
relatório 05/03) a avisa que pegaram o ônibus dela no Mosquiteiro (Posto da PRF de Santa
Terezinha). Não há nada irregular. Elas saíram sem informação (batedor) e estava lá a
Polícia Federal e pergunta se PRF Duarte nào pode dar uma mãozinha. PRF Duarte
pergunta se não tem cigarro nem cd. Ela responda que náo. PRF Duarte fala sobre o
combate a pirataria e ela diz que lá não tem. Comenta que o bagageiro não tem cigarro.
PRF Duarte pergunta quem pegou ele (ônibus) e ela responde que nào sabe, mas qua foi
no Mosquiteiro (PRF Santa Terezinha). PRF Duarte pede para falar com Francaro e
pergunta onde ela está. Ela responde que está em Curitiba. Pede para ligar no 5411478,
mas que não pode haver nada de pirataria. . (EV. 422 - ANEXO8, p. 24).
DERIVALDO X HNI (provavelmente PC) (...) 17/9/2003 16:19:56  (...) Usuário sem
cadastro junto a TIM Celular.
Derivaldo conta que estava no Paradão com Emerson ("Viadinho"). Ai chegou uma viatura
do 4º (Delegacia de Polícia de Três Lagoas) com um "veião barbudão" e aquele menino
que trabalhava em Santa Terezinha, o Clodir. Comenta que por causa do carro Volvo que
Emerson comprou do João - Material de Construção de Três Lagoas e que está com a placa
de São Paulo, foi levado (para Delegacia). Por esse motivo, Emerson ligou chorando para
Boi para ir até lá porque querem "engatar" ele lá. HNI diz para ele dar um pulo lá ver o
que está acontecendo e diz que é para falar com o Dirlei, superintendente que é amigo
dele. (EV. 422 - ANEXO8, p. 188).
BABALOO X HNI (...) 17/9/2003 17:15:27  (...)  HNI avisa que pararam ele ali e Babaloo
avisa para dizer que é cunhado dele. HNI pede para esperar e outra pessoa começa fatar
ao telefone. Babalu: Fala meu filho! Policial: Fala. Babalu E daí, é meu cunhado (risos).
Policial: Cunhado? Babalu: É! Policial: Vamo leva para delegacia. Babalu: Não libera (risos).
(...) Policial: Putz. Cê vem acertar então? Babalu Não, deixa quieto, depois eu dou um jeito
com vc de tomar uma cerveja. (...) (E.422, ap_inq_pol5, p.176)
BABALOO X HNI (...) 17/9/2003 17:15:27  (...) MNI explica que liberaram. Babaloo
pergunta o que falaram e se encheram o saco. MNI diz que ele falou que não pode dirigir
sem carteira e por isto que ligou. (E.422, ap_inq_pol5, p.177)

O réu também trabalhou no Posto de STI nos dias 9, 13 e 21/9/2003
e, para melhor compreensão dos fatos nesses dias, bem como do dia
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05/9/2003, transcrevo as seguintes conversas:

DERIVALDO X BABALOO (...) 5/9/2003  17:38:35  (...) Babaloo quer saber como estão as
coisas. Derívaldo diz que está ruim. Babaloo pergunta se Derivaldo vai subir agora e ele
responde que não. Pergunta se o pessoal subiu e Derivaido responde que faz horas, desde
das trés horas, duas e meia por aí. Babaloo pergunta se estão lá no Barraco (modo como
referem-se a Medianeira). Derivaldo responde que não. Fala que estão na casa (maneira
como tratam o Posto da PRF), um pouquinho para baixo. Despedem-se. (EV. 422 -
ANEXO8, p. 175).
DERIVALDO X HOTEL TULIPA (...) 5/9/2003 22:51:14  (...) Derivaldo (ao fundo) comenta
que "11 carros aqui, os onze 150,00, os caras ali é foda, o Boi tem mais jeito para gritar
com os caras lá (Posto PRF). Ontem mesmo fui com o Edivaldo lá e engoli uns sapos, o Boi
disse que se fosse ele não pagava nada, eu (Derivaldo) não vou peitar os caras (PRF) lá e
me queimar com os caras". Derivaldo avisa para o Nelson pedir para a Ivone e o Renato
saírem. (EV. 422 - ANEXO8, p. 166).
DERIVALDO X EMERSON (...) 9/9/2003 13:29:48 (...)  Emerson pergunta onde Derivaldo
está, Derivaldo diz que está em casa (posto PRF), Emerson não entende e pergunta se
Derivaldo vai lá levar o babadinho (acerto na PRF), este diz que está saindo da casa (posto
PRF) agora, Emerson agora entende e diz que pensou que Derivaldo estava falando de
sua casa verdadeira e não da casa(posto da PRF). Derivaldo brinca e diz que ali (posto
PRF) é a sua casa, pois ele mora lá. Derivaldo diz que aqui está o oriental (PRF Hirata) e
mais uns outros.  (EV. 422 - ANEXO8, p. 64).
DERIVALDO X HNI (provavelmente PC) (...) 9/9/2003 13:33:01 (...) Derivaldo pergunta so
PC está em casa ou trabalhando. PC avisa que está na firma e deu uma passadinha ali.
Derivaldo questiona: ''se sabe daquele negrinho que eu te falei, igual do nosso amigo lá, o
Doblo pretinho (carro Fiat Doblo) está subindo ali, está passando o EDI e está indo para a
nossa cidade ai (Santa Terezinha)". PC pergunta so ele está vindo e Derivaldo diz que esta
indo em sentido a eles(Delegacia) ali e fala que ele sabe qual que é, aquele que ele havia
dito que sai com os negócios lá do Alvorada (mercadorias do Hotel Alvorada). Igual ao que
o Zoinho comprou aquele novo lá. Os dois concluem com beleza e beleza. (EV. 422 -
ANEXO8, p. 187).
DERIVALDO X EDIVALDO (CÉU AZUL) (...) 13/9/2003 00:33:15 (...) Edivaldo diz que está
no Posto Bonachão e que está quebrado, diz que está perto do "barracão", diz que está
esperando o mecânico que está vindo de Foz. Derivaldo (a antena registra como estando
em Céu Azul) pergunta a Edivaldo como ele fará aqui no último lugar. Edivaldo diz que
está avisando porque ele não irá passar agora lá (PRF em Céu Azul), pois irá demorar.
Derivaldo diz que irá esperara Catarina passar "aqui" (Céu Azul) e irá até onde Edivaldo
está. (EV. 422 - ANEXO8, p. 163).
EMERSON X MM (BELLON) (...) 13/9/2003 03:05:54  (...) Emerson pergunta onde MNI está
e ela diz que está no pedágio. Emerson pergunta se MNI já sabe (o que fazer) quando
chegar em Céu. MNI pergunta quem está lá (no posto da PRF) Emerson diz é o Belon (PRF)
a aquele pessoal loirinho que ele já havia falado- MNI pergunta o que e para falar e
Emerson diz que é para dizer que o número dela já está lá. Emerson diz que nâo vai nem
parar porque ele já deixou o número (da placa) dela lá. MNI diz que quando passar lá
ligará para Emerson e o mesmo recomenda cuidado em São Paulo para MNI. (EV. 422 -
ANEXO8, p. 8).
BABALU X JOÃO CAPONGA (CÉU AZUL) (...) 13/9/2003 05:39:11 (...) 
Babalu pede para falar com João Caponga. João atende a Babaiu pergunta se ele irá
passar
antes das oito (horário provável de troca de equipe) em Céu Azul pois ele irá deixar pago.
João calcula tempo ãe viagem e então decide sair às seis e meia. (EV. 422 - ANEXO7, p.
16).
DERIVALDO X EDIVALDO (cita PRFs) (...) 13/9/2003 14:16:43 (...) Derivaldo manda sair e
avisa que já pagou lá (fez o acerto), diz que o Japonês levou lá (posto PRF) pro Alemão la
(PRF Jacob). Qualquer coisa é para Edivaldo dizer que o fulano já mandou a pessoa ligar
aqui (Posto PRF) é dele, já mandou o negócio aqui (dinheiro e placa do ônibus). Edivaldo
pergunta se pode falar o nome de Derivaldo e este confirma que sim, diz que não quer
falar no telefone e fale para Edivaldo piocwar pessoalmente aquele alemão, aquele do
cabelo arrepiado la (PRF Jacob). Derivaldo diz que não quer falar o nome dele não, diz
para Edivaldo falar que o fulano ja mandou pelo chefe aí, que é dela, e qualquer coisa é
para Edivaldo ligar que Derivaldo fala no telefone com ele (PRF Jacob), e se ele perguntar
quanta que é você (Edivaldo) diz que nâo sabe. pois o carro é dele (de Derivaldo). (EV.
422 - ANEXO7, p. 190).
DERIVALDO X PRETO (...) 13/9/2003 15:58.40  (...) Preto diz que tem uma "placa" e quer
saber se leva para Derivaldo ou se leva "lá" (Posto da PRF) e põe no nome dele
(Derivaldo). Derivaldo diz para levar "lá". Preto pergunta para quem é para entregar "lá".
Derivaldo diz que é para levar "lá" e dizer que "eu (Derivaldo) mandei por junto com os
meus oito", diz que é só falar isso, diz, também, que "qualquer um que... é só parar na
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pista que os caras vai vim ali na porta e aí você dá devagarzinho e fala que fui eu que
mandei pra por junto com os meus oito". Derivaldo pergunta se Preto entendeu e então
despedem-se. (EV. 422 - ANEXO8, p. 177).
PRF DUARTE X MAURO IPLINSKI (...) 13/9/2003 16.56:55 (...) Mauro Iplinski quer saber
quem è o responsável pelo Posto e Duarte responde que é ele. Mauro Iplinskí (Curitiba) diz
que é amigo pessoal do ex-Superintendente da 7* Região Hélio Cardoso (oue atualmente
está em Brasília e inclusive até tentou ligar em seu celular, mas está dando foca de área).
Fala que está com um problema, que é amigo deles e precisa de uma cooperação.
Comenta que sua irmã comprou um ônibus e tem um problema na documentação
(transferência). Ela (sua irmã) ligou e disse que o "soldado Hirata. que é do seu posto aí"
pegou o ônibus, reteu e disse que irá prender. Mauro fala para no máximo autuar, mas
liberar porque ela eslá com o ônibus cheio, o ônibus é Unitur (ou algo parecido). Está vindo
de Foz do Iguaçu e está cheio. Mauro Iplinski mora perto da Polida Federal (três quadras),
na Rua Atílio Sório, no Alto da XV. Diz que é rotariano e conhece o Hélio de uma loja
maçónica. Duarte fala que também é da casa. Mauro pede a colaboração da Duarte.
Duarte diz que vai interferir. Mauro pede para Duarte anotar o seu o cel 041 9135 7095 e
se coloca a disposição de Duarte, pode contar com ele em Curitiba. O ônibus já está no
posto e Mauro pede para avisar sua irmã para a mesma ligar para ele que ele quer lhe dar
um puxão de orelha. (EV. 422 - ANEXO8, p. 24).
BOI X IARA (cita PRF Alexandro) (...) 13/9/2003 19:19:33 (...) Iara diz que um cara trancou
ela na Policia Rodoviária. É um magrão alto e pede para Boi dar um jeito, pois o cara (PRF)
está apertando ela. Boi pergunta se ela foi molhar a mão dele (PRF) e Iara diz que ele
(PRF) não quis nem assunto com ela. Boi pergunta o que que ele quer e Iara diz que não
sabe, diz que ele (PRF) está olhando, diz que vai lá ver e pede para Boi falar com o nego
(Outro passageiro do ônibus). Nego pergunta se não é um conhecido do Boi e ele diz que
conhece todos ali (posto da PRF) e pergunta (para alguém que está ao seu lado) quem é o
magrão alto que está ali no posto. Nego avisa que não sabe quem é e pede para Boi ligar
e talar com ele (PRF) para libera-los. Boi avisa que é o Alexandro (PRF) um bobalhão, mas
gente boa. Diz para Nego ir na casinha (posto PRF) e dar uns cinquentão. Boi avisa que
eles (PRFs) não estão trabalhando, deixe eles (PRFs) "fuçarem", eles (PRFs) não estão
fazendo nada, se falarem que vai para a Receita, não vai, é mentira, é tudo conversa,
pode ficar tranquilo, não tem perigo de nada, é só pressão deles. Nego pergunta porque
ele (Boi) não liga para eles (PRFs) e Boi diz que se ligar para eles (PRFs) é pior ainda,
porque se eu {Boi) falar que informo a vocês (Guies) eles (PRFs) vão querer meter a faca,
porque ali é carro de batedor. Nego pergunta se PRF não é amigo do Boi. Boi diz que sim.
mas são Polícia né, é amigo se levar os números na frente (dar a placa e acertar o
pagamento antes com os PRFs no Posto), ai e amigo *mas vocês não me deram o número
aí ou vou bater de frente com o cara, é foda!, mas fica tranquilo que é só pressão dos
caras (PRFs), ninguém ta mexendo com nada hoje". Nego pergunta se não dá para Boi ir
no posto. Boi diz que pode ir, mas se ele falar que está acertando eles (ônibus), eles
(PRFs) vão querer saber porque Boi não pagou. Nego pede para dizer que não está
informando, só foi lá para ajudar. (EV. 422 - ANEXO7, p. 191).
BABALOOX GILSON (PRF Pampolini) (...) 21/9/2003 19:30:23 (...) Lúcia pede para chamar
Eduardo (Hotel Arco Iris). César fala ao telefone e Babaloo diz que já este em Cascavel.
Gilson pergunta como está aqui no Mosquito(Posto PRF) e Babaloo avisa que está
tranquilo. Gilson diz que está uma confusão danada aquele negócios de mercadorias, está
cheio para caramba. Babaloo pergunta se ele vai demorar muito e Gilson avisa que dez
minutos. Babaloo diz para ele vir embora então e avise que lá embaixo está o Pampolini
(PRF). Gilson pergunta se é em Céu Azul e Babaloo responde que é em Santa Tereza, ali
no mosquiteiro. Gilson pergunta se Babaloo quer falar com Eduardo. Ele responde que
não.  (EV. 422 - ANEXO8, p. 23).

Como se vê, no mês de setembro de 2003, só houve menção
expressa ao nome do réu no dia 17/9/2003. Todavia, nos outros dias, ficou
demonstrada a ocorrência de "acertos", bem como o envolvimento de PRF's do
Posto de Santa Terezinha de Itaipu no esquema criminoso em questão.

Na escala do dia 20/10/2003, o réu também prestou serviço no
Posto de STI, mas agora na companhia dos PRF's PRF's MAGALHÃES, TOZZI,
DOUGLAS e ROBSON, e foi citado em quatro conversas de Derivaldo
(14h01min, 14h05min, 15h07min e 23h43min).

Segue a transcrição de conversas interceptadas nesse dia:

DERIVALDO X LAÉRCIO (operação) (...) 20/10/2003 07:40:01 (...) Deriva do pergunta se
ele consegue falar com alguém no ônibus, LAÉRCIO diz que eles vão ligar para ele, daqui a
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pouco DERIVALDO pede para náo falarem o nome dele "Derivaldo" porque ele falou com o
chefe do posto, e o chefe falou pelo amor de Deus não podemos fazer nada, não deixe
ninguém falar que você vem aqui acertar aqui não, que os caras vem tudo de fora.
LAÉRCIO fala que ninguém vai falar nada DERIVALDO diz que fatou com o OSSOLA (PRF)
Ele falou que é difícil, que é o pessoal de fora que está mexendo nisso aí, e que eles nem
tem como fazer, que vai depender da boa vontade do cara. LAÉRCIO repete que ninguém
vai falar nada nào (dos acertos) DERIVALDO diz que se puder fazer alguma coisa ele faz,
se nào der ele nào tem como fazer porque é tudo de fora. Desligam o telefone. (EV. 422 -
ANEXO7, p. 44).
DERIVALDO X IVONE1DE (caso Ivoneide) (...) 20/10/2003 11:36:30 (...) Derivaldo avisa
que está tendo uma operação (Posto PRF) com um pessoal de Mato Grosso e Santa
Catarina ate quinta, mas ele dá um jeitinho para ir embora Ivoneide avisa qua às duas
horas ela estará pronta e Derivaldo combina de ir ao Hotel neste horário para pegar o
negócio (dinheiro). (EV. 422 - ANEXO7, p. 111).
DERIVALDO X PALETA (...) 20/10/2003 13:44:31 (...) DERIVALDO pergunta como estào as
coisas, PALETA avisa que so alegria, DERIVALDO pergunta se tem alguém na "casa", de
estranho (policiais que vieram de fora). PALETA diz não, DERIVALDO diz que vai chegar ali
agora, e pergunta quem está na casa, PALETA informa que é o "CARECA" (PRF),
DERIVALDO não entende, PALETA repete que é o CARECA que "ta" bem na entradinha, e
arremata dizendo que é o FREITAS (PRF), aquele pessoalzinho (PRFs conhecidos). (e. 422 -
ANEXO7, p. 44).
DERIVALDO X CLECI(...) 20/10/2003 14:01:48  (...) DERIVALDO pergunta se ela vai
trabalhar, ela diz que sim mas que tá com medo da operação, DERIVALDO diz que falou
com os meninos (PRFs) do posto, e eles falaram que está tranquilo, e explica que o
pessoal de Santa Catarina foi embora hoje onze horas, CLECI diz que um conhecido que
passa muamba, de Matelândia, ligou para ela, contando que passou por ali, e falou com os
guardas, e eles disseram que tem um pessoal de Brasília trabalhando hoje e vai pegar os
Turismo (muambeiras), DERIVALDO duvida que o pessoal de Brasília ia contar para
alguém o que vai fazer, CLECI afirma que a fonte é segura porque ele traz muamba todo
dia e deve conhecer os rodoviários, DERIVALDO insiste dizendo que falou com o DOUGLAS
e o COSTA CAMPOS  (PRFs), e que eles falaram que por enquanto está tudo quietinho,
mas vocês tem que cuidar o povo de Santa Catarina foi embora, caí o pessoal do Mato
Grosso e de Brasília, este de Brasília está com um Corsa Verde escuro, sem placa é Polícia
Rodoviária mas anda a paisana, mas a princípio lá no posto eles não comentaram se vão
trabalhar à tarde ou não, por isso DERIVALDO afirma que vai tirar um de goiânia do hotel
Líder, CLECI diz que tem pouca coisa e vai juntar com a Inês, porque mandou umas
mercadorias ontem, DERIVALDO diz que só vão se for 100% de garantia, falam
amenidades e CLECI fala que viu uma movimentação da PRF fora do normal, que eles
revistaram Linha um por um, DERIVALDO diz que o DOUGLAS falou que a receita não
trabalhou e que a PRF ficou "ensebando" para morder alto, DERIVALDO avisa ao fim que
vai ficar na estrada ate a noite, que qualquer coisa é para ela ligar.(E. 2 - ANEXO 427, p.
24)
DERIVALDO X NAMORADA (...)  20/10/2003 14:05:40 (...) DERIVALDO pergunta se a
namorada vai trabalhar hoje, ela diz que sim que está na ponte, conta que falou com os
meninos, e que eles falaram que nào tem nada a ver. é só cuidar direitinha, mas que não
tem "índice de operação nenhuma", que tinha o pessoal de Santa Catarina, que foi embora
hoje, que tem o pessoal do Mato Grosso e um pessoal de Brasília mas é da coordenação
geral que está até com carro particular, e que o DOUGLAS e o COSTA CAMPOS , falaram
que não tem nada a ver. que é só eles tomarem cuidado, que se depender deles (PRFS)
eles nào mexer com ninguém, NAMORADA diz que vai mandar só um pouquinho de coisa,
DERIVALDO diz que espera uma lígaçáo dela (EV. 422 - ANEXO7, p. 79).
DERIVALDO X MÁRCIO X ZÉ (...) 20/10/2003 14:07.46 (...) DERIVALDO avisa que está
tranquilo, que ele avisou porque o pessoal de Foz estava fazendo um arrastão de
documento na chegada, (operação) DERIVALDO garante a volta, Derivaldo trata alguns
assuntos com o MÁRCIO e depois fala com o ZÉ que pergunta porque o pessoal do
MOSQUITEIRO e de CÉU AZUL está anotando a placa de carros (ônibus), DERIVALDO avisa
que os nosso são acertados, explica que os canos que não estão no acerto estão sendo
todos multados em 185 UFIR, ZÉ pergunta que todos os carros que não estão na relação,
vai para multa. DERIVALDO diz que: "os nossos eles anotam só por...o nosso é acertado"
(repare que são apenas anotados e não multados), mas diz que todos eles vão para multa,
porque são carros de comboio, por Direção Perigosa e Risco de Acidente, multa sem
abordagem, DERIVALDO diz que contou 97 multas no sábado à noite, só no posto. ZÉ
pergunta que todos são anotados mas os da caderneta, eles... (não multam) DERIVALDO
explica que todos são anotados, mas os nossos depois que passam nós mesmos já
riscamos, depois fala que os PRFs riscam na frente deles e falam "vou riscar aqui para
depois vocês náo se queixarem". Os outros eles (PRFs) fazem a multa e depois de 20 dias
chega na casa da pessoa. ZÉ fala que então está tudo bem. (e.422 - ANEXO7, p. 110).
DERIVALDO X PEREIRA (...)  20/10/2003 14:30:11 (...) Derivaldo avisa que está normal.
Pereira pergunta sobre pessoal de Brasília e Derivaldo diz que não tem nada haver que
eles não estão na estrada e ele passou no Mosquiteiro(Posto PRF) agora. Pereira insiste
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que tem um pessoal de Brasília e Derivaldo diz que passou agora no Posto PRF e falou com
o Douglas(PRF) e está tudo bem. Pereira insiste que tem alguma coisa e Derivaldo diz que
deve ser então informação de batedor, pergunta se é o Carequinha e qualquer coisa pede
para ligar para ele. (E. 2 - ANEXO 427, p. 26)
DERIVALDO X HNI (...) 20/10/2003 15:07:32 (...) DERIVALDO fala que sujou agora, mas
vai dar para jogar, pois o Zoinho (Hirata) vai autorizar a arrancada, o restante da equipe é
Douglas. Costa Campos (...)  Derivaldo conversou com o Hirata e este não vai nem
levantar a mão, tudo sob as ordens de Derivaldo. (EV. 422 - ANEXO7, p. 46).
DERIVALDO X IVONEIDE (caso Ivoneide) (...) 20/10/2003 17:27:25 (...) Derivaldo avisa
que falou com os meninos da casa agora (Posto PRF) e eles falaram que é das 21 às 22
horas para sair. (E. 2 - ANEXO 428, p. 63)
DERIVALDO X CAVALHEIRO (...) 20/10/2003 18:24:22 (...) Cavalheiro avisa que está
quebrado e Derivaldo diz que o jogo (sair com os ônibus) só das 21 às 22 horas. (E. 2 -
ANEXO 427, p. 40)
DERIVALDO X BETE (...) 20/10/2003 20:04:21 (...) Bete avisa que vai subir amanhã e
Derivaldo diz que pode vir que está tranqüilo e Bete comenta que uma amiga dela voltou
e tem uma operação feroz, mas Derivaldo diz que pode vir que tem uma operação, mas
está tranqüilo, mas o certo é o Carlão mandar acertar ali, porque os que são conversado
eles olham a placa e passa direto, pois o Carlão paga só para o Derivaldo não para os PRF,
então o dia que pegarem um carro o dele será fort candidato.  Bete pergunta quanto é
para pagar os PRF e Derivaldo diz que é RS 200,00 mas é bom não falar no telefone. Bete
diz que está no telefone de casa e Derivaldo diz que então é tranqüilo, mas fala com ela
pessoalmente quando ela vir.
POSTO DE SANTA TEREZINHA (...) 20/10/2003 21:01:58 (...) PRF: Policia Rodoviária
Federal - Posto de Santa Terezinha - Boa Noite. HNl Boa Noite. Sujeira. PRF: (risos). HNl:
Você que é o chefe dessa "bosta" ai? PRF Ammmm? HNl: Você que é o chefe dessa
"bosta" ai? PRF: É. HNl; Entáo manda esses cara (referindo-se aos PRFs de outras regiões
em operação) embora aí que nós estamos precisando trabalhar. PRF Entáo tá bom, beleza.
HNl: Os caras estão ai ainda. PRF Nào, eles foram jantar. HNl Não tem mais ninguém?
Dois? PRF: Não, não tem mais eles vão ficar no QAP.. HNl: Mas vão ficar pegando.. PRF: Ah
não sei, cara, com sinceridade eu não sei. HNl: Fala para eles. que né, é um dois, né PRF
Tá, Tá bom então. HNl. Tá bom? PRF Ta bom. HNl: Qualquer coisa manda falar comigo.
PRF: Tá bom, beleza, sujeirao. HNl: Falou. PRF. Tá tchau. HNl: Tá coisando nada aí não.
PRF: Tá bom (risos) HNl: Viu, não tá um dois ai. PRF: Não, não. HNl: Então tá. PRF: Tá
Tchau. (e. 422, ANEXO7, p. 131).
DERIVALDO X NINA (PRF DOUGLAS) (....) 20/10/2003 22:11:06 (...) Derivaldo avisa Nina
que vai ter de esperar mais um pouco porque conversou com Douglas, mas pede que ela
não fale para ninguém o que ele falou. Derivaldo fala da seguinte forma "eles desceram,
liberou, só que na hora que começar a sair os carros daí eles vão pegar dois carros, aí ele
(Douglas) falou segura os sagrados aí para segurar". Pede para Nina ficar tranqüila e não
passar essar informação dos dois para ninguém porque dá o maior comentário. No
momento certo ele avisa. (E. 2 - ANEXO 427, p. 25)
DERIVALDO X IVONEIDE (caso Ivoneide) (...)  20/10/2003 23:15:26 (...) Derivaldo pede
para esperar que eles(PRF) não querem garantir e vão pegar ainda hoje dois carros. Os
"caras" (PRFs) mandaram segurar o deles. Ivoneide diz que quer ir com segurança e
Derivaldo diz para ficar tranqüila.(E. 2 - ANEXO 428, p. 63)                              
DERIVALDO X NINA (...) 20/10/2003 23:23:55 (...) Derivaldo diz que o Rogério e o
Douglas falaram que o "ele pode mexer", mas eles (PRFs) vão pegar dois e não querem
garantir os do Derivaldo. Então ele não vai arriscar. (E. 2 - ANEXO 427, p. 25)
DERIVALDO X NINA (PRF DOUGLAS) (...) 20/10/2003 23:40:24  (...) Inicialmente tratam
de assuntos pessoais. Após Derivaldo comenta que conversou com Douglas (PRF) ele falou
para puxar um por um (ônibus) até o Paradão e que eles (PRF de Santa Catarina) vão
pegar dois carros. Comenta que eles desceram para o Hotel, mas pediram ele (Douglas)
ligar, para o inspetor, para pegar ali no mosquiteiro (Posto Sta. Terezinha). Derivaldo fala
que disse para o Douglas que manda, mas os dele é conversado e não pode nem pensar...
(serem pegos). Tem receio dos caras pegarem na saída. Douglas disse que lá embaixo é
outro estória. Derivaldo disse que sozinho não manda e que tem 20 (vinte) carros (ônibus)
para sair. Aí ele (PRF Douglas) falou que pode mandar, só que Derivaldo não irá confiar.
Pede para esperar mais meia hora. Derivaldo diz que sabe que todos estão loucos para
irem embora, mas não irá colocar ninguém em risco. (E. 2 - ANEXO 427, p. 25)
DERIVALDO X TONINHO (...) 20/10/2003 23:43:54 (...) Derivaldo diz que conversou com
o Douglas(PRF) agora ali e ele falou o seguinte, só que está informação não pode vazar,
vai ficar entre nós dois, ele falou que vão pegar dois carros e eu perguntei e os
conversado e ele(PRF) falou que os nosso são os nosso, só que não vai ser eles que vão
pegar vão ser os outros e eles tem medo que o pessoal (outra equipe PRF) suba atrás para
pegar, de sugeriu para nós puxar um por um até o Paradão e depois que estiver todo
mundo aqui para nós ir lá e dar o aviso para ele e mandar ripa todo mundo junto, só que
os outros batedores não querem e Derivaldo sozinho não quer fazer isto. Derivaldo diz
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que tem uns quinze carros e pergunta se ele está no estacionamento do Dário e Toninho
confirma que sim e quer acertar, mas Derivaldo diz que já deu as placas lá(Posto PRF), diz
que o Douglas não tem erro não e sugere ele ir na frente e deixar a placa lá para passar
batido. Toninho resolve ir até o lá( Posto PRF) e Derivaldo avisa que é o Douglas, o Costa
Campos e o Robson, tudo gente boa para caramba, só não toca no nome do Derivaldo e
nem que ele deu esta parada e diz que qualquer coisa ele vai com Toninho lá na PRF. (E. 2
- ANEXO 427, p. 25)
DERIVALDO X NINA (PRF DOUGLAS) (...) 21/10/2003 00:28:55   (...) Derivaldo diz que
puxará um por um até o Paradão, daí para frente será um tiro só (todos juntos). Irá puxar o
Dário e o Toninho até o Paradão, conversou com Douglas (PRF) e fará da forma que o ele
mandou. Repete puxará o Dário e o Toninho. Depois virá o Geni e a Valéria. Depois daqui
para frente o Paulo e sairemos direto. Nina pergunta do Wilson. Derivaldo fala que ele
também. Nina pergunta se é um por um. Derivaldo diz que é para não vir aquele tumulto
porque o Douglas (PRF) pediu e é para não queimar o filme de ninguém. Derivaldo
conversa com outra mulher e diz que o menino (Douglas) garantiu que não tem problema.
Derivaldo diz que ele (Douglas) não quer tumulto. Fala que eles (outros PRFs da operação)
estão no Flotel de Trânsito do Porto Meira. Alerta que não é para esquecer de se reunirem
lá no Paradão e que de lá ele dá o toque. (E. 2 - ANEXO 427, p. 26)
DERIVALDO X HOTEL SALVATI (caso Etna) (...) 21/10/2003 00:41:26  (...) Derivaldo
manda Etna vir para Paradão.(E. 2 - ANEXO 428, p. 61)
DERIVALDO X ETNA (caso Etna) (...)  21/10/2003 00:44:32  (...) Derivaldo manda vir para
o Paradão "rapidinho" juntar com a turma e deixa claro que carro que é conversado é
conversado, o cano que não é acertado ele não vai comprar briga depois. Etna diz que
pode acenar com Derivaldo. Ele diz que está falando lá dos homens (PRF) e que o dele
(Derivaldo) ela já acertou. Etna pergunta se quer que acerte alguma coisa com Derivaldo
para ele acenar com eles (PRFs). Derivaldo diz que não, porque nao acena direto o carro
de Etna e eéaté ruim. Derivaldo pede para ela ir até o Paradão e que lá eles conversam.
(E. 2 - ANEXO 428, p. 62)
DERIVALDO X ETNA (caso Etna) (...)  21/10/2033 00:51:30   (...) Etna avisa que estão
pegando no pedágio e avisa que a Deltur (ônibus RS) está no Hotel e Derivaldo diz que
não, para ela vir rápido se não vai ficar sozinha para trás. Garante que é a hora de ir
embora e que no pedágio não tem nada, para ela vir embora que ele garante. (E. 2 -
ANEXO 428, p. 62)
EMERSON X MNI (está na lista) (...) 21/10/2003 01:08:15 (...) MNI avisa que está
chegando nos (inaudível) e Emerson avisa que se pararem (Posto PRF) é para avisar que é
dele, é do Bambi e vai embora. Fala que o Vanderlei está para trás MNI pergunta pelos
homens armados na pista e Emerson avisa que e nosso(PRF acertados). (EV. 422 -
ANEXO7, p. 103).
DERIVALDO X MNI (caso Ivoneide) (...) 21/10/2003 01:11:18 (...) Derivaldo pergunta MNI
(Régia) onde ela está e MNI (Régia) avisa Que já passou o "mosquiteiro" (Posto PRF). MNI
(Régia) pergunta se está beleza e Derivaldo diz que está "cem por cento". Ivoneide pega o
telefone e pergunta para frente como está e Derivaldo fala que está "cem por cento"
Despedem-se e Derivaldo diz que até segunda. (EV. 422 - ANEXO7, p. 113).
DERIVALDO X RÉGIA (caso Ivoneide) (...) 21/10/2003 01:19:32 (...) Régia comenta que
estão indo para a Receita Federal. Foram pegos pela Polícia Federal. Derivaldo pede para
Régia dizer para Ivoneide nâo comentar que trabalham com batedor porque esses caras
(federais) estão para derrubar parada. (EV. 422 - ANEXO7, p. 113).
DERIVALDO X ETNA (caso Etna) (...) 21/10/2003 01:32:09    (...) 
Etna diz que está parada com eles (PRF) e não tem jeito. Derivaldo diz que viu ela parada
ali e manda ela chorar e dizer que vem duas vezes por semana. Comenta que passou uns
cinquenta carros, um comboio e diz que a Polícia Federal deve estar passando ali onde ela
está agora Derivaldo diz que não tem como falar porque nào pode falar que tem batedo,
senão vai complicar para ele e para ela, porque eles vão pensar que a gente nào acertou,
que a gente está dando um nó neles. Etna pede para fazer alguma coisa por eles e
Derivaldo avisa que vai passar a Policia Federal por ela agora e manda eia tentar dar um
dinheiro para eies (PRFs) e dar um jeito. (EV. 422 - ANEXO7, p. 117).
ETNA X DERIVALDO (caso Etna) (...) 21/10/2003 01:39:35 (...) Etna diz que foi liberada e
que não pegaram dinheiro, mas está com medo de ser pega no Pedágio. Derivaldo diz
para Etna ír embora porque não tem nada a ver porque a Federal está com outro ônibus .
Derivaldo diz que pode ir que garante. Etna pergunta se eles não estão no Pedágio.
Derivaldo fala que não e que pode ir que ele garante. (EV. 422 - ANEXO7, p. 118).
DERIVALDO X GENÉSIO (caso Etna) (...) 21/10/2003 02:36:59 (...) Derivaldo fala que
estava conversando com os guardas e não deu para atender a ligação. Genésio fala que
tudo bem e havia imaginado. Avisa que passou Santa Tereza e pergunta pelo ônibus da
Etna que caiu Derivaldo explica que ela não acerta (paga antecipado para PRF), vai na
"tora" e os Rodoviários(PRF) seguraram ela ali (Posto PRF) uns quarenta minutos, ela e um
outro carro. Daí a Polícia Federal chegou com um Pálio, passaram e viram ela ali no
Posto(PRF) com os guardas (PRFs) conversando Explica que então que eles (PFs) foram

Processo 5013105-33.2012.4.04.7002, Evento 2471, SENT3, Página 121



devagarzinho e pegaram ela no pedágio Levaram-na para a Receita(Federal) e mandaram
a Receita fiscalizar. Derivaldo diz que ela ligou chorando e ele falou que nâo tem culpa
porque nâo é acertado (PRF) e se fosse tinha passado num tiro só. Fala que ela vem
arriscando na sorte para não pagar 200 pila a mais (R$ 200,00 valor que seria pago aos
PRFs). Despedem-se. (EV. 422 - ANEXO7, p. 119).
DERIVALDO X IVONEIDE (caso Ivoneide) (...) 21/10/2003 04:40:27 (...) Ivoneide avisa que
está saindo e pergunta onde Derivaldo está. Ele responde que está em Santa Terezinha.
Alega para Ivoneide que pegaram mais quatro ônibus em Cascavel/PR. Derivaldo diz que
está com dinheiro de Ivoneide na mào e pergunta se não pode devolver na próxima
viagem porque o pessoal deve estar revoltado. Ivoneide alega que teve um cara que
ajudou o pessoal, tirou os trens e esse pessoal precisa do dinheiro para dar para ele.
Derivaldo levará o dinheiro para o pessoal no Tamburi (Posto). Ivoneide repete que precisa
do dinheiro para dar para o cara que ajudou, diz que é um "polícia". Derivaldo pergunta o
que alegaram sobre a fiscalização do ônibus. Ivoneide responde que disseram que ó rotina
e que de agora em diante è para esperar por isso. Derivaldo pergunta se foi a Receita
Federal ou a Polícia Federal. Ivoneide explica que foi a PF, mas que levou para RF e eles
deram cota zero. Mas diz que tinha um rapaz que estava lá, da Polícia, daqueles que
vigiam, que ajudou e agora saiu. Prometeu de ligar e terão de dar uma grana para ele, só
que eles não tem. Derivaldo está com o dinheiro e irá devolver. Ivoneide diz que estão
escoltando outro carro. Derivaldo diz que deve ser o Chakiná ou Barbara Bella. Ivoneide
alega que tem de desligar porque o policial ficou de ligar para falar com eles. Derivaldo
pergunta que policial e Ivoneide responde que é aquele prestou ajuda a eles. Derivaldo diz
que irá esperar por Ivoneide no Tamburi e pede para que seja rápida porque tem de
durmir em virtude de amanhã ter ônibus cedo (nove horas). (EV. 422 - ANEXO7, p. 114).

No dia 20/10/2003, os batedores e sacoleiros ficaram preocupados
com a realização de uma operação na rodovia, pois tiveram ciência de que
havia policiais de outras regiões (Santa Catarina, Mato Grosso, Brasília) em Foz
do Iguaçu. Ainda, em várias conversas telefônicas interceptadas nesse
dia, Derivaldo mencionou o nome do PRF DOUGLAS como um de seus
contatos na PRF e que este agente público lhe repassou informações
fidedignas de que não estaria havendo operação. 

Nesse ponto, entendo oportuno destacar que o PRF DOUGLAS é
padrinho de casamento do réu, não sendo crível aceitar que o réu
desconhecesse as condutas ilícitas que vinham sendo praticadas por DOUGLAS,
um dos PRF's mais envolvidos no esquema criminoso em questão, até porque,
à época dos fatos, mantinham contato fora do horário de serviço, conforme bem
declarado pelo réu em seu interrogatório criminal (e.510, AUTO_QUALIFIC32,
p.03).

Às 14h01min do dia 20/10/03, em conversa com CLECI, Derivaldo
mencionou ter conversado com os PRF's DOUGLAS e COSTA CAMPOS , que lhe
garantiram que a rodovia estava tranquila, sem fiscalização (e.422, ANEXO8,
p.84). Finalizou dizendo que os PRF's estavam criando embaraço, pois queriam
um valor elevado a título de propina ("a PRF ficou ensebando para morder
alto"). Tais informações foram confirmadas por Derivaldo em conversa com a
sua namorada às 14h05min ("falou com os meninos ... só cuidar direitinho ...que
o DOUGLAS e o COSTA CAMPOS, falaram que não tem nada a ver ...").

Às 14h57min, em conversa com EMERSON, Derivaldo comentou que
tinha 20 (vinte) ônibus para "acertar" e que, em virtude da quantidade,
tentou obter um de brinde, mas que a proposta não foi aceita pelo PRF
DOUGLAS, que insistiu em receber "3 pau"  (R$ 3.000,00 reais, R$ 150,00
por ônibus - e.422, ANEXO8, p.86-87).

Às 15h07min, em conversa com homem não identificado (HNI),
Derivaldo disse que deu um problema, mas que daria para trabalhar. Mencionou
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que o PRF HIRATA ia autorizar a saída dos ônibus e não ia abordar e que o
restante da equipe era DOUGLAS e COSTA CAMPOS (e.422 - ANEXO7, p. 46). 

Mais tarde (17h27min e 18h24min), em conversa com IVONEIDE e
CAVALHEIRO, Derivaldo disse que falou com os PRFs ("meninos") e que a saída
foi autorizada entre as 21h00min e 22h00min (e. 2, ANEXO 428, p. 63; e.
2, ANEXO 427, p. 40).

Por volta das 22h00min, em conversa com Nina, Derivaldo relatou
ter conversado com o PRF DOUGLAS e que este solicitou que Derivaldo
segurasse a saída dos ônibus, sem avisar os demais batedores, pois a equipe
pretendia "pegar" dois carros (20/10/2003, 22h11min e 23h23min - e.422,
ANEXO8, p.84).

Em outra conversa interceptada às 23h40min (e.422, ANEXO8,
p.84), ficou demonstrado que estava para iniciar uma fiscalização de ônibus na
BR 277 por uma equipe da PRF de Santa Catarina, com o auxílio da PRF de Foz
do Iguaçu, e que pretendiam pegar dois ônibus.

Extrai-se das conversas que os PRF's do Posto de STI não queriam
garantir a livre passagem dos ônibus de Derivaldo (e. 2, ANEXO 427, p. 25) e
este ficou com receio de autorizar a saída dos ônibus (20). Após muita conversa
com o PRF Douglas, este propôs que Derivaldo organizasse a saída dos ônibus
sem chamar a atenção dos PRF's que estavam na operação. A solução foi a
reunião dos ônibus no Posto de Combustível Paradão e, após saída de um a um,
sem tumulto, sem comboio (20/10/2003, às 23h43min; e 21/10/2003, às
00h26min - e.422, ANEXO8, p.84 e 86).

Também ficou demonstrado que houve pagamento de propina para a
passagem dos ônibus pelo Posto de Santa Terezinha de Itaipu no final da noite
do dia 20/10/2003 (Derivaldo x Toninho - e.422, ANEXO8, p.84; ANEXO 427, p.
25).

Na conversa, Derivaldo deixou claro a TONINHO que ele poderia se
dirigir sozinho até o posto da PRF de STI para promover o "acerto", pois os PRF's
que lá estavam eram "tudo gente boa", e avisou que eram os PRF's DOUGLAS,
COSTA CAMPOS e ROBSON (Derivaldo x Toninho - e.422, ANEXO8, p.84; ANEXO
427, p. 25).

Em seu interrogatório criminal, o réu negou todos os fatos que lhe
foram imputados (e.422, AUTO_QUALIFIC32).

Destaco que cabe ao réu fazer prova dos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito do autor, em observância ao art. 333, inc. II,
do CPC/73 c/c art.373, II, do CPC/15, o que não restou demonstrado nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo réu não teve o condão de
alterar o entendimento deste Juízo no que diz respeito a sua participação no
esquema criminoso.

Embora reste evidente que o ilícito praticado gerou enriquecimento
ilícito e dano ao Erário, no caso, não foi possível aferir/mensurar os valores
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acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu ou mesmo o valor do dano
causado ao Erário, uma vez que boa parte das provas foram colhidas em sigilo a
fim de garantir a continuidade da investigação e, quando da deflagração da
operação, poucos valores em espécie foram encontrados em poder dos agentes
públicos sem origem declarada e poucas mercadorias foram apreendidas,
considerando a grandiosidade do esquema apresentado, que perdurou por
anos.

As apreensões dos veículos descritos nos documentos anexados no
evento 02 (ANEXO454, p.40-64; ANEXO457, p.71-73; ANEXO478, p.37-44)
revelam uma pequena proporção do dano causado ao Erário, com a entrada de
grande quantidade de produtos sem fiscalização/autorização/aprovação dos
órgãos competentes e sem pagamento dos tributos devidos para fins de
importação e comercialização no mercado interno, além de drogas, cigarros,
armamentos e munições (e.02, ANEXO426, p.22-28; e.422, ANEXO8, p.134, 137-
138, 145;  e.422, ANEXO10, p.06-07, 25).

Lembro que só na Operação Comboio foram apreendidos
aproximadamente 300 (trezentos) ônibus de compristas que frequentavam
semanalmente esta região fronteiriça para turismo de compra no exterior (PY).

Concluo, portanto, que o PRF COSTA CAMPOS, no exercício de cargo
público, cometeu ato de improbidade administrativa, pois atentou contra os
princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade ao Estado Brasileiro, quando deveria zelar
pela segurança pública e reprimir a criminalidade. Isso porque a conduta por ele
perpetrada foi de extrema gravidade, com afronta direta à dignidade da função
pública por ele exercida, escondendo-se por de trás do aparato institucional
voltado ao combate do crime na fronteira, para facilitar o
contrabando/descaminho, o que impede que o agente, após tal fato, prossiga
atuando no referido cargo público.

Assim, como não se aplica o princípio da insignificância nos casos de
grave ofensa à moralidade administrativa (TRF4, AC 5003842-
25.2013.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos
autos em 04/09/2017), entendo que, nos termos do art. 11, I e II, c/c art.12, III,
da Lei nº 8.429/92, impõe-se a aplicação da pena de perda da função
pública (cargo de Policial Rodoviário Federal), caso ainda esteja em atividade.

Quanto à multa civil, fixo-a em 20 (vinte) vezes a
remuneração auferida pelo réu à época da deflagração da operação
(dezembro de 2003), descontando-se  apenas valores a título de imposto de
renda e contribuição previdenciária, pois tinha o dever de exercer com zelo sua
função, combatendo com veemência as irregularidades/ilicitudes no seu
ambiente de trabalho, não compactuando com a prática de ilícitos. Nesse
sentido, levo em consideração a conduta praticada pelo réu.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para  fim de condenar o réu WILLIAN
COSTA CAMPOS pela práticade IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos
termos do art. 11, I e II, e como decorrência do art.12, III, da Lei nº 8.429/92,
nos termos da fundamentação, condená-lo:                                          
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a) à perda da função pública de Policial Rodoviário Federal, caso ainda esteja
em exercício/atividade; e

b) ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes a remuneração
auferida pelo réu à época da deflagração da operação (dezembro de 2003),
descontando-se  apenas valores a título de imposto de renda e contribuição
previdenciária.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo INPC,
desde o evento danoso, e sofrerá a incidência de juros moratórios, no patamar
de 1% ao mês, tendo por termo inicial a presente data.

Traslade-se cópia da presente decisão  para os processos
ns. 5008261-35.2015.404.7002, 5000407-87.2015.4.04.7002 e 5005451-
87.2015.4.04.7002, 500  8254-43.2015.404.7002, 5006137-45.2016.404.7002
e 5002671-04.2020.4.04.7002.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto
no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Havendo recurso de apelação e/ou adesivo, o apelado será intimado
para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.

Sentença assinada, publicada e registrada eletronicamente. Intimem-
se.

Documento eletrônico assinado por SERGIO LUIS RUIVO MARQUES, Juiz Federal na Titularidade
Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do
código verificador 700008614855v28 e do código CRC 366220ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SERGIO LUIS RUIVO MARQUES
Data e Hora: 20/5/2020, às 12:57:35
 

1. TV RECEITA. Curta metragem: Comboio Nacional. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?
v=UKJoWgTqQvk>. Acesso em: 17 out.19.
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