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1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

AUTOS n. 5346357-94.2020.8.09.0051
NATUREZA: AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
ACUSADOS: CÍCERO DE SOUZA SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA, DIASSIS
OLIVEIRA DE BARROS, DJALMA COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA SILVA
SOUZA E JÚNIOR, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, GILVANICE
GOMES DOS SANTOS, INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE
CAROLINE MEDINA DA SILVA, MANOEL DA SILVA FEITOSA, MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e THYAGO SANTA CRUZ SILVA
INCIDÊNCIAS PENAIS: ART. 35, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISOS IV, V E VII, DA LEI
N. 11.343/06; ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISOS IV, V E VII, DA LEI N.
11.343/06; ART. 1°, “CAPUT”, DA LEI N. 9.613/98 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03

SENTENÇA
I – RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, com base
nos inclusos autos de Inquérito Policial, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de CÍCERO DE
SOUZA SANTOS como incurso nas sanções do art. 1°, “caput”, Lei n. 9.613/98, por três
vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; CLEMENTE CÉSAR SILVA pela suposta
prática dos crimes previstos no art. 1°, §1°, inciso II, da Lei n. 9.613/98; DIASSIS
OLIVEIRA BARROS como incurso nas sanções do art. 35, “caput”, c/c art. 40, incisos IV
e V, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 33, “caput”, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n.
11.343/06; DJALMA COSTA BISPO FILHO pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 35, “caput”, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 1°, “caput”, da
Lei n. 9.613/98; EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR como incurso nas sanções
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do art. 35, “caput”, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 33, “caput”,
c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 1°, “caput”, da Lei n. 9.613/98,
por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; GABRIEL FELIPE RODRIGUES
DE AGUIAR pela suposta prática dos fatos objetivamente puníveis previstos no art. 35,
“caput”, c/c art. 40, incisos IV, V e VII, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 33, “caput”, c/c art.
40, incisos IV, V e VII, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 1°, “caput”, da Lei n. 9.613/98, por
sete vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; art. 12 da Lei n. 10.826/03, por duas vezes,
na forma do art. 71 do Código Penal; GILVANICE GOMES DOS SANTOS e MANOEL
DA SILVA FEITOSA como incursos nas sanções do art. 35, “caput”, c/c art. 40, incisos IV e
V, ambos da Lei n. 11.343/06; INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO e JOYCE
CAROLINE MEDINA DA SILVA como incursas nas sanções do art.1°, “caput”, da Lei n.
9613/98, na forma do art. 71 do Código Penal; MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 35, “caput”, c/c art. 40, incisos IV,
V e VII, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 33, “caput”, c/c art. 40, incisos IV, V e VII, ambos
da Lei n. 11.343/06; art. 1°, “caput”, da Lei n. 9.613/98, por sete vezes, na forma do art. 69
do Código Penal; art. 1°, “caput”, da Lei n. 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal
(Ingrid e Joyce); art. 12 da Lei n. 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código
Penal; e THYAGO SANTA CRUZ SILVA como incurso nas sanções do art. 1°, §1°, inciso
II, da Lei n. 9.613/98; art. 1°, “caput”, da Lei n. 9.613/98, ambos na forma do art. 69 do
Código Penal, narrando “ipsis litteris”:
“I- DAS IMPUTAÇÕES
I.1. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Pelo menos no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2018 até o dia 04 de
junho de 2020, na região metropolitana de Goiânia, em Mato Grosso do Sul e Distrito
Federal, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR, DJALMA COSTA BISPO FILHO, GILVANICE GOMES
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DOS SANTOS, EURÍPEDES DA SILVA E SOUZA JÚNIOR, MANOEL DA SILVA
FEITOSA e DIASSIS OLIVEIRA BARROS, agindo de forma livre e consciente, em
unidade de desígnios, com estabilidade e em caráter permanente, associaram-se para o fim
de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo
delito foi praticado com emprego de arma de fogo, caracterizando, ainda, o tráfico entre
Estados da Federação e entre estes e o Distrito Federal, sendo que o custeio da prática do
crime se dava pelos denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL
FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR.
I.2. DO TRÁFICO DE DROGAS
Em 25 de julho de 2019, na cidade de Aparecida de Goiânia, os denunciados
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR, DIASSIS OLIVEIRA BARROS, DJALMA COSTA BISPO FILHO e
EURÍPEDES DA SILVA E SOUZA JÚNIOR, com Romilson Carlos Rosa –falecido-,
agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, adquiriram e transportaram
1.382 (mil trezentos e oitenta e duas) porções, com massa bruta total de 1.177,05 kg (mil
cento e setenta e sete quilogramas e cinco decigramas), substância identificada por
Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por “maconha”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na prática desse crime, os denunciados
agiram com o emprego de arma de fogo, ao passo que MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL
custearam o delito. DJALMA, por seu turno, realizou a guarda da droga.
I.3. DA LAVAGEM DE DINHEIRO
(a) Em data não precisada, porém anterior ao dia 04 de junho de 2020, na região
metropolitana de Goiânia, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, agindo com THYAGO SANTA CRUZ
SILVA e CLEMENTE CÉSAR SILVA, todos com unidade de desígnios, ocultaram e
dissimularam a propriedade da Fazenda Gamelas e Porções 2 (Rodovia GO-139, KM 40, à
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esquerda 03 KM, Silvânia-GO), proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes de tráfico
de drogas empreendidos pelo grupo, fato ocorrido em meados de outubro de 2019.
Nas mesmas circunstâncias acima, CLEMENTE CÉSAR SILVA negociou e,
posteriormente, transferiu a Fazenda Gamelas e Porções 2 (Rodovia GO-139, KM 40, à
esquerda 03 KM, Silvânia-GO a terceiros, e estes a THYAGO SANTA CRUZ SILVA, para
ocultar e dissimular a utilização do bem por parte de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, que o adquiriu com valores
provenientes do tráfico de drogas.
(b) Em data não precisada, porém anterior ao dia 04 de junho de 2020, na região
metropolitana de Goiânia, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS,
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, DJALMA COSTA BISPO FILHO,
agindo com EURÍPEDES DA SILVA E SOUZA JÚNIOR, todos com unidade de desígnios,
ocultaram e dissimularam a propriedade do veículo VW UP, placa PSA 0805, proveniente,
direta ou indiretamente, dos crimes de tráfico de drogas empreendidos pelo grupo.
(c) Em data não precisada, porém anterior ao dia 04 de junho de 2020, na região
metropolitana de Goiânia, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS,
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E
JÚNIOR, agindo com terceiro identificado apenas por “Leandro Ricardo”, todos com
unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a propriedade do veículo VW Golf, placa
NGZ 0748, proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes de tráfico de drogas
empreendidos pelo grupo.
(d)Em data não precisada, porém anterior ao dia 04 de junho de 2020, na região
metropolitana de Goiânia, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, agindo com CÍCERO DE SOUZA
SANTOS, todos com unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a propriedade dos
veículos Volvo FH12 380, 4x2, cor branca, placa NFZ-4540; Carreta SR Guerra, graneleiro,
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cor cinza, placa QBL-8341; Carreta SR Guerra, graneleiro, cor cinza, placa QBL-8331,
provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de tráfico de drogas empreendidos pelo
grupo.
(e) Em data não precisada, porém anterior ao dia 04 de junho de 2020, na região
metropolitana de Goiânia, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, agindo com THYAGO SANTA CRUZ
SILVA, todos com unidades de desígnios, ocultaram e dissimularam a propriedade do
veículo Toyota Hilux, placa NGO 8900, proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes de
tráfico de drogas empreendidos pelo grupo.
(f) Em datas não precisadas, porém anteriores ao dia 04 de junho de 2020, na região
metropolitana de Goiânia, as denunciadas INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO
e JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA, agindo com MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS, todos com unidades de desígnios e agindo em continuidade delitiva,
ocultaram e dissimularam a origem de valores provenientes, direta ou indiretamente, dos
crimes de tráfico de drogas empreendidos pelo grupo.
I.4. DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(a) Em 04 de junho de 2020, na Fazenda Gamelas e Porções 2 (Rodovia GO-139, KM
40, à esquerda 03 KM, Silvânia-GO),o denunciado MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS possuía e mantinha sob sua guarda, 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, quais
sejam, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, marca CBC, modelo 651, de calibre nominal
32 e numeração de série 128314e 01 (uma) arma de fogo, tipo carabina, marca Taurus,
modelo circuit judge, de calibre nominal .380 ACP e numeração de série KIM 32713,
acompanhada de 01 (um) carregador, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, cujos artefatos estavam aptos ao funcionamento, conforme Laudo de
Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo registrado sob o RG 29685/2020 –
SEBAL/ICLR, acostado às fls. 1098/1102 (mov. 01, arq. 62), assim agindo configurou-se o
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concurso material de ilícitos penais.
(b) Em 04 de junho de 2020, na residência situada a Rua do Atum, qd. 56, lt. 17, casa
02, Jardim Atlântico, Goiânia-GO, o denunciado GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca
Taurus, modelo PT 938, de calibre nominal .380 ACP e numeração de série KIM32713,
acompanhada de 01 (um) carregador, bem como 21 (vinte e um) cartuchos de calibre
nominal .380 Auto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujos artefatos
estavam aptos ao funcionamento, conforme Laudo de Caracterização e Eficiência de Armas
de Fogo registrado sob o RG 29685/2020 –SEBAL/ICLR, acostado às fls. 1098/1102 (mov.
01, arq. 62), assim agindo em continuidade delitiva.
II–DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
As investigações levadas a efeito no Inquérito Policial n. 30/2019, que tramitou perante
a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC),iniciaram-se após denúncia
anônima, realizada por um colaborador não identificado, acerca de tráfico de drogas
realizado pelos proprietários da loja de veículos denominada “Mega Motos”, cujos nomes
seriam Marcus e Gabriel, com um terceiro, denominado Thyago, proprietário da loja
“Prime Motos”. A notitia criminis informava que indigitadas pessoas organizavam
mensalmente o deslocamento de carregamentos de drogas de Mato Grosso do Sul até
Aparecida de Goiânia, bem como que os valores obtidos com a prática eram “lavados” por
meio de veículos.
Foi inicialmente instaurada a Verificação Preliminar de Informação n. 07/2019, pela
Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), com base em Relatório Policial
Preliminar elaborado por equipe própria, que anotava a prática de tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro por parte de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, GABRIEL
FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e THYAGO SANTA CRUZ SILVA, com outros
indivíduos até então não identificados.
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Durante as diligências para verificar a veracidade da denúncia, a equipe policial se
direcionou até as lojas e constatou que não possuíam grande movimentação de entrada e
saída de clientes. Discriminaram, também, que se tratavam das empresas MEGA MOTOS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ 20.883.911/0001-11 situada na Av. Pedro
Luís Ribeiro, qd. 02, lt. 02, conj. Bela Morada, Aparecida de Goiânia, e PRIME MOTOS,
situada na Av. Independência, qd. 38, lt. 20, bairro independência, Aparecida de GoiâniaGO, de propriedade, respectivamente, dos denunciados MARCUS VINÍCIUS/GABRIEL e
THYAGO.
Outrossim, além das passagens policiais dos indigitados, foram angariadas
informações no sentido de que eram proprietários de residências de alto padrão, localizadas
em condomínio fechado de Aparecida de Goiânia, que tinham vinculação com condomínio
de bangalôs em Caldas Novas, bem como possuíam diversos veículos, revezando o uso entre
eles. Foi elaborado Relatório de Investigação Criminal contendo os contatos telefônicos dos,
até então, investigados, seus endereços e veículos.
O Inquérito Policial foi, então, instaurado por meio de Portaria no dia 09 de maio de
2019.
A partir daí, houve representação por medida cautelar de interceptação telefônica,
tombada sob n. 2019.0056.0652(autos físicos), perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de
Aparecida de Goiânia/GO, tendo sido regularmente deferido, no dia 21 de maio de 2019,
ação controlada e a quebra dos sigilos das Estações de Rádio Base (ERB), telefônico,
telemático e interceptação telefônica dos contatos declinados na representação inaugural.
Durante a implementação da medida em seu 1º período, detectou-se que os
investigados, notadamente por intermédio de GABRIEL, estabeleceram contato com
MANOEL DA SILVA FEITOSA, que, consoante apurado, foi preso pela Polícia Rodoviária
Federal aos 05 de fevereiro de 2018, em Mato Grosso do Sul, na ocasião em que
transportava aproximadamente duas toneladas de maconha. Registrou-se que o DDD
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utilizado por MANOEL pertencia à região daquele Estado, pormenorizando que a referida
unidade federativa é geralmente buscada por traficantes, ante ao baixo custo dos
entorpecentes lá comercializados.
Captou-se áudios entre os investigados e terceiros referentes à comercialização de
drogas ilícitas e empréstimos de consideráveis quantias pecuniárias. Ainda, discorreram
sobre uma propriedade rural pertencente a GABRIEL e MARCUS VINICIUS, os quais
também são proprietários de um apartamento em Caldas Novas, utilizado para festas e
ostentação.
Em 17 de junho de 2019, o mesmo Juízo prorrogou as medidas que estavam em curso,
com inclusão de novas linhas telefônicas. No 2° período de interceptação telefônica,
constatou-se viagem de GABRIEL para as cidades de Sinop e Lucas do Rio Verde, ambas
em Mato Grosso. Ainda, a existência de quantia pecuniária devida por “Marquinhos” a
MANOEL (motorista preso em MS). Também verificaram pedido de ajuda formulado por
DJALMA, vulgo “Baiano”, a MARCUS VINICIUS, quando da soltura daquele, após ter
sido preso em Brasília.
Sequencialmente, o 3° período de interceptação foi deferido em 12 de julho de 2019.
Certificou-se que o montante de droga (duas toneladas) que MANOEL transportava no
Estato do Mato Grosso do Sul aos 05 de fevereiro de 2018, quando foi preso em flagrante
delito, pertencia a MARCUS VINICIUS e GABRIEL. A hierarquia entre o trio foi
claramente demonstrada por MANOEL ao se referir aos integrantes da dupla como
“patrões”. Não apenas isso, o elo de confiança estabelecido entre eles para o desempenho
do ofício criminoso é constatado nas “ajudas” em dinheiro prestadas pela dupla ao
motorista.
Ainda no mesmo período, pormenorizou-se as funções de THYAGO e DJALMA, vulgo
“Baiano”, na execução dos crimes. Discorreram que o primeiro figura como operador
financeiro do grupo, realizando diversas movimentações e empréstimos, enquanto o segundo
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atua na parte operacional, sendo incumbido de organizar, armazenar e distribuir a droga.
Em continuidade, em 21 de agosto de 2019, prorrogou-se novamente as medidas
investigativas que estavam em curso. Nessa senda, no 4º período, constatou-se que
MANOEL utiliza o caminhão Volvo modelo 260, placa IOV-0932, pertencente a MARCUS
VINICIUS e GABRIEL. Em certa oportunidade, o aludido automotor permaneceu
estacionado em frente à residência do coautor DJALMA, vulgo “Baiano”, revelando o
estreito relacionamento entre eles.
Apurou-se que DJALMA e a esposa GILVANICE se hospedaram no apartamento
outrora mencionado, localizado em um parque recreativo de Caldas Novas. Não apenas isso,
após requisição feita à administração do condomínio, angariou-se que 05 (cinco) dos
hóspedes que permaneceram no imóvel em 2019 já foram presos ou investigados por tráfico
de drogas.
Ainda nesse período, vislumbraram que a fazenda situada em Silvânia era, na prática,
de propriedade de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, tendo sido levantado que THYAGO
figurava como o proprietário junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
A partir de então, houve a declinação de competência pelo Juízo de Aparecida de
Goiânia, haja vista a criação da Vara Especializada, por meio da Lei Estadual n° 20.254/18
e Decreto Judiciário n° 2026/2019, com competência única estadual quanto aos delitos de
lavagem de capitais, bens e valores, também sob investigação.
O 5° período, então, foi implementado em 21 de outubro de 2019. A essa altura da
investigação, constatou que a movimentação financeira entre MARCUS VINÍCIUS,
GABRIEL e DJALMA alcançava padrões elevados, inclusive com dívidas dos primeiros
com o último no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Dentre outras
constatações, verificou-se conversas entre THYAGO e seu genitor CLEMENTE, cujo teor
confirmou que MARCUS VINICIUS e GABRIEL são os reais proprietários da fazenda
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registrada em nome do primeiro.
Sequencialmente, o 6° e último período da interceptação telefônica foi deferido e
resultou ulteriormente no pedido de prisão temporária, sequestro e expedição de mandados
de busca e apreensão, distribuído sob n. 2020.0022.0325, regularmente deferidos.
Deste modo, ao longo de 12 (doze) meses de investigação foram implementadas
interceptações telefônicas (no total de seis representações deferidas), que, em conjunto com
as

demais

diligências

investigativas

empreendidas

pela

Autoridade

Policial

e

pormenorizadas nos relatórios que instruem a cautelar n. 2019.0056.0652, ensejaram a
deflagração da Operação Barcelona, no dia 04 de junho de 2020.
Então, na fase ostensiva do procedimento policial, procedeu-se ao cumprimento de 06
(seis) decretos prisionais temporários; ao sequestro da valorosa propriedade rural
denominada Fazenda Gamelas e Poções II, situada na cidade de Silvânia/GO; a apreensão,
em síntese, de 03(três) armas de fogo e munições eficientes; de veículos possivelmente
adquiridos com o ganho econômico proveniente do tráfico de drogas, os quais também eram
utilizados para a perpetuação da prática criminosa; e de documentos relativos às atividades
ilícitas, inclusive, a de lavagem de capitais.
Restou, nestes termos, desbaratada uma associação para o tráfico, vocacionada à
prática de mercancia de entorpecentes interestadual de maneira estruturada e armada, bem
como ulterior lavagem de capitais, mediante aquisição de bens móveis e imóveis em nome de
terceiros. Evidencia-se, outrossim, que o grupo delitivo utilizava sua estrutura de veículos de
carga para o transporte de drogas até o Estado de Goiás, parte vendida neste Estado e parte
encaminhada para Estados do norte e nordeste do Brasil.
Veja-se:
II.1 –Da Associação para o Tráfico
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Como anunciado, pelo menos no período compreendido entre o mês de fevereiro de
2018 até o dia 04 de junho de 2020, na região metropolitana de Goiânia, em Mato Grosso
do Sul e Distrito Federal, os denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS,
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, DJALMA COSTA BISPO FILHO,
GILVANICE GOMES DOS SANTOS, EURÍPEDES DA SILVA E SOUZA JÚNIOR,
MANOEL DA SILVA FEITOSA e DIASSIS OLIVEIRA BARROS, agindo de forma livre e
consciente, em unidade de desígnios, com estabilidade e em caráter permanente,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06, cujo delito foi praticado com emprego de arma de fogo, caracterizando,
ainda, o tráfico entre Estados da Federação e entre estes e o Distrito Federal, sendo que o
custeio da prática do crime se dava pelos denunciados MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR.
O grupo criminoso adquiria constantemente fartas porções de drogas no Estado do
Mato Grosso do Sul, as quais eram transportadas para a região metropolitana de
Goiânia/GO, sobretudo na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, para revenda. Apenas
durante o período das investigações, estima-se que a associação para o tráfico
comercializou mais de 02 (duas) toneladas de maconha.
Em Aparecida de Goiânia/GO, o grupo criminoso possuía como base a residência
situada a Rua Sevilha, qd. 13, lt. 19, casa 02, Residencial Três Marias, Aparecida de
Goiânia-GO, denominada “bunker”, isto é, local destinado ao armazenamento e guarda dos
entorpecentes adquiridos pelo grupo. O local, de propriedade de Luiz Augusto Ferreira de
Souza Bernardes era locado por GABRIEL, sendo que DJALMA era quem cuidava do
ambiente com as drogas.
Com efeito, os elementos indiciários colhidos demonstram que a associação para o
tráfico possuía estrutura organizada, de modo que seus integrantes agiam com estabilidade
e permanência na prática da traficância ilícita de entorpecentes.
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Os denunciados MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL figuravam como líderes do grupo
delitivo, ao passo que DJALMA e DIASSIS compunham o núcleo organizacional e
logístico, de maneira a viabilizar as aquisições e transportes de carregamentos de maconha
até a região metropolitana de Goiânia/GO. Por fim, para que os carregamentos viessem de
outros Estados da Federação, mormente de Mato Grosso do Sul, atuavam os motoristas de
caminhão MANOEL, EURÍPEDES JÚNIOR e Romilson –falecido–que efetivamente se
deslocavam com a droga pela via rodoviária.
A liderança exercida por MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL extrai-se de diversos
elementos indiciários.
Os áudios interceptados durante as cautelares demonstram que MARCUS VINÍCIUS
e GABRIEL, em típico exercício de comando, concentravam a renda ilícita obtida com a
prática dos tráficos de droga e, em razão disso, custeavam a cadeia criminosa, organizando
o pagamento dos demais comparsas pelas atividades delitivas empreendidas no grupo.
Também eram eles quem adquiriam a frota de veículos utilizados nos transportes dos
entorpecentes.
Além disso, ambos eram denominados pelos demais do grupo de “patrões”, o que
demonstra, com ainda mais segurança, a liderança exercida.
Durante a investigação, restou demonstrado, também, que MARCUS VINÍCIUS e
GABRIEL eram os proprietários dos entorpecentes trasladados pelo grupo e, em eventuais
prisões em flagrante dos motoristas, forneciam-lhe apoio e aparato para que os asseclas
permanecessem no grupo mesmo do interior dos presídios, inclusive com pagamento de
advogados e telefones celulares nos estabelecimentos prisionais.
Além do custeio e suporte ao grupo delitivo, MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL
combinavam o transporte e adquiriam as drogas, fazendo uso principalmente de recursos em
aplicativos (WhatsApp, p.ex.) e de ligações telefônicas.
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Frise-se que era GABRIEL o responsável também pela locação do imóvel situado a
Rua Sevilha, qd. 13, lt. 19, casa 02, Residencial Três Marias, Aparecida de Goiânia-GO,
onde as drogas eram guardadas (bunker) e ficavam sob vigília constante de DJALMA.
Aliás, na atividade da associação para o tráfico, ganham especial relevo as condutas
de DJALMA, que é considerado como “braço direito” dos líderes. DJALMA integrava o
núcleo logístico operacional, sendo responsável por organizar diretamente o traslado do
entorpecente –designando os motoristas responsáveis pela condução dos caminhões –, bem
como a distribuição das drogas a outros traficantes. Por vezes, ele próprio buscava as
drogas a serem distribuídas e comercializadas pelo grupo.
A sua esposa GILVANICE, ciente do funcionamento do grupo, também se associou aos
demais, agindo colateralmente ao marido DJALMA. Era ela quem recebia os pagamentos
de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, além de dar suporte para que DJALMA continuasse
na atividade delitiva enquanto preso, entregando entorpecentes do grupo para os
compradores.
Anota-se que GILVANICE se incluía como beneficiária da dívida de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), advinda da distribuição dos lucros por MARCUS VINÍCIUS e
GABRIEL. Também questionava sobre os entorpecentes do grupo e foi incumbida de obter e
efetuar a venda de 100 (cem) quilos de drogas de MARCUS VINÍCIUS, a pedido de um
companheiro de cela de DJALMA, quando este esteve preso.
Na mesma ordem de ideias, DIASSIS integrava o núcleo logístico, com mais atuação
na gestão da atividade. A sua atuação envolvia essencialmente a organização, com aluguéis
de caminhões, deslocamento com membros do grupo que realizariam o transporte das
drogas advindas de outros Estados, sobretudo de Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
DIASSIS era também proprietário de um galpão, situado a Rua 37, qd. 55, lt. 16,
Condomínio das Esmeraldas, Goiânia-GO, que abrigava os caminhões carregados com
maconha em Goiás, para que posteriormente seguissem viagem para a distribuição da
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droga. Embora tivesse um sócio na propriedade do galpão, apenas DIASSIS era
responsável pelo local e só ele tinha as chaves.
Outrossim, para transporte das drogas, efetuado de maneira mais contundente por
meio de caminhões na via rodoviária, os denunciados MANOEL e EURÍPEDES JÚNIOR e
Romilson–falecido –entram em cena. Eles compunham o núcleo operacional, sendo
responsáveis pelo traslado dos entorpecentes em diversos Estados da Federação. Frise-se
que, no desempenho desta função, eles contavam com auxílio de DJALMA e DIASSIS,
inclusive para o deslocamento até o local em que o entorpecente seria carregado.
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL pagavam-lhes pelo transporte da droga a ser
distribuída pelo grupo, de modo a efetuar a divisão dos lucros obtidos de maneira espúria.
Reafirma-se, também, o suporte conferido em caso de prisões com os entorpecentes que
pertenciam ao grupo, resultantes de ações policiais isoladas.
Anote-se que EURÍPEDES JÚNIOR e GABRIEL inclusive adquiriram um caminhão
em sociedade(placa HBN 0857).
A associação criminosa, para angariar e distribuir os entorpecentes em diversos
Estados, sobretudo Mato Grosso do Sul, e no Distrito Federal, armava-se. Os
caminhoneiros, integrantes do núcleo operacional, realizavam os transportes munidos de
armamentos bélicos, o que inclusive resultou em trocas de tiros com equipes policiais,
culminando com a morte de um integrante no dia 25 de julho de 2019 (Romilson).
O fato de a associação para o tráfico ora tratada agir com o emprego de arma se
extrai não só pelo fato de que os integrantes dos núcleos logístico operacional se muniam de
tais armamentos. MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL detinham as armas de fogo usadas
pelo grupo.
Em reforço à imputação de associação para o tráfico interestadual mediante emprego
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de arma de fogo, durante os 12 (doze) meses de investigação, foram efetuadas as seguintes
diligências policiais isoladas, que geraram feitos próprios:
-MANOEL foi preso no dia 06 de fevereiro de 2018, em Campo Grande/MS, com 02
(duas) toneladas de maconha alocadas em caixas d’água transportadas em caminhão; a
prisão gerou o IP n. 79/2018 –DENAR –MS, bem como a ação penal n.000597818.2018.8.12.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Campo Grande (TJMS); as
drogas eram de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL;
-DJALMA foi preso em Ceilândia/DF, com quantidade “razoável” de maconha e
pequena porção de crack. Referida prisão deu ensejo ao Inquérito Policial n. 552/2019,
perante a 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia –Setor O). A partir das provas obtidas em
referido procedimento investigatório, foi oferecida denúncia em face de DJALMA, nos autos
tombados sob n. 0724964-80.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2ª Vara de Entorpecentes
do DF (TJDFT); as drogas eram de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL;
-GABRIEL foi preso em flagrante em 18 de junho de 2019 com 27 munições calibre 38
deflagradas, uma cápsula de munição calibre 32 deflagrada, uma pistola marca Taurus
calibre 380, modelo 938, n. KIM 32713, com um carregador contendo 15 munições do
mesmo calibre. Estes fatos originaram o APF n. 389/2019 e o IP n. 416/2019, na 4ª DP
Distrital de Aparecida de Goiânia, com ação penal própria.
Além desses fatos, também houve a apreensão de quase 02 (duas) toneladas de
maconha no dia 25 de julho de 2019, conforme abordar-se-á a seguir.
II.2 –Do Tráfico de Drogas
Conforme mencionado, a associação para o tráfico custeada por MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL, seguindo o mesmo modus operandi utilizado nas ações criminosas
que envolvia a aquisição e transporte de entorpecentes do Estado do Mato Grosso do Sul até
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a região metropolitana de Goiânia/GO, organizou o traslado do carregamento de quase 02
(duas) toneladas de maconha pela via rodoviária, cuja droga foi interceptada pela Polícia
Militar do Estado de Goiás (ROTAM) em 25 de julho de 2019, consoante RAI n. 11276227.
Com efeito, a primeira parte da execução do delito envolveu o aluguel de um caminhão
–onde a droga seria acondicionada para traslado até Aparecida de Goiânia –, bem como a
organização do destino do caminhão no Estado de Goiás, para posterior distribuição do
entorpecente. O custeio das despesas, como ocorria normalmente no grupo, deu-se por
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL.
O aluguel do caminhão VW 8150, cor branca, placa GYC-9623 foi realizado por
Romilson Carlos Rosa–falecido –, que contou com auxílio direto de DIASSIS e
EURÍPEDES JÚNIOR, junto aos proprietários do veículo, Robson Gontijo de Souza e
Juliana Araújo do Carmo, a pretexto de execução de serviços de pintura de sinalização em
asfalto.
No início de julho de 2019, Romilson procurou Robson Gontijo de Souza para
negociar o aluguel do caminhão, quando estava em um veículo Monza, cor vermelha, placa
GLI 6801, com DIASSIS e EURÍPEDES JÚNIOR, este último proprietário do veículo que
ocupavam na ocasião.
O aluguel do caminhão foi efetivado por Romilson, que também se responsabilizou
pelo transporte da droga, realizando a viagem como motorista do grupo.
Durante a viagem de traslado de 1.382 (mil trezentos e oitenta e duas) porções, com
massa bruta total de 1.177,05 kg (mil cento e setenta e sete quilogramas e cinco decigramas)
de maconha, policiais militares do Setor de Inteligência da ROTAM receberam notícia
anônima acerca do transporte da droga e, cientes da característica do veículo que continha
o entorpecente, deslocaram uma equipe operacional para o acompanhamento e abordagem.
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Feito o acompanhamento, constatou-se que o caminhão, no primeiro momento, estava
guardado em um galpão situado na Rua 37, qd. 55, lt. 16, condomínio das esmeraldas,
Goiânia-GO, sob responsabilidade de Romilson, sendo que posteriormente seguiu viagem,
tendo sido efetuada a abordagem em frente a outro galpão na Via primária 03, qd. 15,
módulo 12-16, DAIAG-Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia/GO, o que indica
que a droga transportada era distribuída em determinadas paradas.
Durante a abordagem, houve confronto da Polícia Militar com Romilson, que estava
armado e desferiu disparos contra a equipe. Em revide, o motorista foi alvejado e morreu.
Além de auxiliar no aluguel do caminhão para transporte da droga, DIASSIS também
abrigou, por determinado tempo, o veículo contendo a maconha na Rua 37, qd. 55, lt. 16,
Condomínio das Esmeraldas, Goiânia-GO. Consta que este galpão era de propriedade de
DIASSIS e Frederico Alexandre Carneiro de Oliveira, mas somente o primeiro era
responsável pelo local -que não continha sinais de arrombamento –e, por isso, apenas ele
possuía as chaves.
A ocorrência foi registrada conforme RAI n. 11276227, ao passo que a droga foi
periciada, tendo sido constatado que se tratava de Cannabis Sativa L., vulgarmente
conhecida por maconha.
Logo após a apreensão do entorpecente e falecimento do comparsa Romilson,
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL demonstraram bastante preocupação, com receio de que
a investigação atestasse que eles eram os proprietários da droga apreendida. Tanto é assim
que, no dia 27 de julho de 2020, dois dias depois da ação policial, GABRIEL viajou à
Barcelona (Espanha), permanecendo fora do Brasil por determinado tempo, com o intuito de
embaraçar a aplicação da lei penal.
II.3–Da Lavagem de Bens e Valores
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Como alhures anunciado, os denunciados, sobretudo MARCUS VINÍCIUS e
GABRIEL, que figuravam como líderes da associação para o tráfico em voga, utilizavam-se
dos valores obtidos com a prática dos delitos de tráfico de drogas para a compra de bens
móveis e imóveis, dos quais parte seria utilizada na própria consecução dos crimes. No
entanto, na aquisição de tais bens, os denunciados utilizavam-se dos nomes de interpostas
pessoas, com a finalidade de ocultar e dissimular as suas origens espúrias, o que configura
o crime de lavagem de bens e valores.
Dito isto, em primeiro lugar, tem-se que a Fazenda Gamelas e Porções 2 (Rodovia GO139, KM 40, à esquerda 03 KM, Silvânia-GO, estava registrada em nome de THYAGO, isto
após o pai CLEMENTE negociar o bem com MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL e,
posteriormente, transferir o imóvel ao filho com o intuito de ludibriar a real propriedade da
fazenda. Com efeito, o imóvel rural pertencia de fato a MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL,
sendo que o propósito de mantê-la em nome de terceiro era a dissimulação da real
propriedade e a proveniência ilícita do bem, adquirido com valores advindos da traficância
ilícita.
A ciência dos valores ilícitos recebidos a título de “pagamento” pela venda da
propriedade se extrai não somente dos áudios captados nas cautelares, como também pelo
fato de que CLEMENTE e THYAGO, sabedores da atividade criminosa de MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL, recebiam depósitos advindos de diversas pessoas, completamente
estranhas ao suposto negócio jurídico, em quantias fracionadas e sem qualquer padrão.
Registra-se, por exemplo, depósitos oriundos de pessoas diversas de MARCUS
VINICIUS e GABRIEL, de cidades de outros entes federativos (ex.: Breves/PA,
Castanhal/PA, Salinópolis/PA, Sobral/CE, Holandeses/MA e Batista Campos/PA) que, como
dito, detinham valores aleatórios (ex.: R$ 6.850,00, R$ 1.910,00, R$ 1.000,00, R$ 8.000,00,
R$ 10.400,00, R$ 5.000,00, e R$ 25.000,00) e nenhuma padronização nos intervalos
temporais (há registro de dois depósitos realizados no mesmo dia –17/04/2019 –, mas em
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cidades e com valores distintos –Breves/PA: R$ 6.850,00 e Castanhal/PA: R$ 1.910,00).
O intuito de forjar a real propriedade do bem fica ainda mais evidente pelo contrato de
arrendamento apreendido no dia da deflagração da operação. Mesmo estando clara a venda
do imóvel, que contava com adornos suntuosos e benfeitorias voluptuárias construídas pela
dupla MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, eles elaboraram tal contrato, que nem sequer
constam a assinatura do “contratante”, novamente com o propósito criminoso ora
narrado(ocultar a propriedade do bem adquirido com quantias ilícitas). Veja-se:

Não bastasse, embora THYAGO tenha dito, em sede extrajudicial, que desconhecia as
tratativas acerca da venda da fazenda, CLEMENTE esclareceu que os depósitos com valores fracionados, dados em pagamento, eram efetuados na conta da pessoa jurídica Prime
Motos –cujo titular é THYAGO –e posteriormente sacados pelo primeiro, ao passo que as
quantias eram-lhe entregues em espécie, novamente em típica atividade criminosa vinculada
à lavagem de bens e valores.
Outrossim, o grupo criminoso contava com aparato de veículos utilizados em suas atipp
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vidades delitivas, tanto para o transporte de drogas, quanto para o deslocamento de seus integrantes. Os veículos, além do mais, eram adquiridos com o dinheiro da mercancia de drogas e, para que a propriedade ilícita fosse ocultada e dissimulada, os bens móveis eram registrados em nome de terceiros.
Em todos os casos, no entanto, o registro dos veículos no DETRAN/GO constam, mesmo com proprietários diversos, o endereço da loja de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL,
Mega Motos Ltda., situada a Avenida Pedro Luiz Ribeiro, qd. 02, lt. 02, Setor Bela Morada,
Aparecida de Goiânia, o que revela a real propriedade dos bens, ora dissimulada e ocultada
com intuito criminoso.
Agindo com este modus operandi, observam-se os seguintes veículos adquiridos por
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, mas registrados em nome de interpostas pessoas e, por
vezes, usufruídos por outros membros do grupo, em típica lavagem de bens:
-VW UP, placa PSA 0805: veículo está registrado em nome de EURÍPEDES, mas era
utilizado por DJALMA, que dividia a propriedade do bem com seus líderes; o endereço informado no DETRAN/GO por EURÍPEDES JÚNIOR é da loja Mega Motos, evidenciando
que os verdadeiros donos eram MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL;
-VW Golf, placa NGZ 0748:veículo está registrado em nome de terceiro individualizado apenas por Leandro Ricardo, mas com endereço da loja Mega Motos no DETRAN/GO,
novamente evidenciando que os donos são MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL; EURÍPEDES JÚNIOR dividia a propriedade do veículo com os líderes (inclusive foi abordado pela
PRF nele com o integrante Diassis);
-Volvo FH12 380, 4x2,cor branca, placa NFZ-4540; Carreta SR Guerra, graneleiro,
cor cinza, placa QBL-8341; Carreta SR Guerra, graneleiro, cor cinza, placa QBL-8331:veículos em nome de CÍCERO (tio de Laíne, esposa de MARCUS VINÍCIUS), mas a propriedade real era de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, tanto que novamente consta o endereço
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da loja Mega Motos no DETRAN/GO;

-Toyota Hilux, placa NGO 8900: veículo em
nome de THYAGO, mas os reais proprietários
eram MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL:
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Além disso, INGRID e JOYCE forneciam suas contas bancárias para que os valores
provenientes do tráfico ilícito de drogas fossem depositados, de modo a novamente promover
a ocultação da origem espúria e, dessa forma, dissimular os verdadeiros destinatários das
quantias, que eram MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL– os quais, frise-se, eram
responsáveis por custear toda a cadeira criminosa.
Primeiramente, INGRID mantinha relacionamento extraconjugal com MARCUS
VINÍCIUS e tinha ciência da sua atividade criminosa voltada ao tráfico de drogas,
recebendo mensalmente valores provenientes de diversas pessoas, que variavam entre
R$6.000,00 e R$ 10.000,00 (seis e dez mil reais), os quais eram fruto da mercancia de
maconha.
Da mesma maneira, JOYCE também fornecia sua conta bancária a MARCUS
VINÍCIUS para depósitos variados de valores que sabidamente eram fruto da traficância
ilícita, com o propósito de promover o branqueamento das quantias, ocultando e
dissimulando a sua real origem.
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II.3–Da Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
Por derradeiro, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na fase
ostensiva da investigação, ocorrido no dia 04 de junho de 2020, foram apreendidas armas
de fogo na Fazenda Gamelas e Porções 2, onde residia MARCUS VINÍCIUS, bem como na
residência de GABRIEL, o que reforça que a associação para o tráfico atuava mediante
emprego de armas de fogo.
Com efeito, o Termo de Exibição e Apreensão de fl. 426 informa que, durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão na Fazenda Gamelas e Porções 2 (Rodovia
GO-139, KM 40, à esquerda 03 KM, Silvânia-GO), onde residia o denunciado MARCUS
VINÍCIUS, foram localizadas, em sua posse e guarda, 02 (duas) armas de fogo de uso
permitido, quais sejam, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, marca CBC, modelo 651,
de calibre nominal 32 e numeração de série 128314 e 01 (uma) arma de fogo, tipo carabina,
marca Taurus, modelo circuit judge, de calibre nominal .380 ACP e numeração de série KIM
32713, acompanhada de 01 (um) carregador.
No mesmo sentido, o Termo de Exibição e Apreensão de fl.450 informa que, durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência situada a Rua do Atum, qd.
56, lt. 17, casa 02, Jardim Atlântico, Goiânia-GO, logradouro de GABRIEL, foi localizada,
em sua posse e guarda, 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 938,
de calibre nominal .380 ACP e numeração de série KIM32713, acompanhada de 01 (um)
carregador, bem como 21 (vinte e um) cartuchos de calibre nominal .380 Auto.
As referidas armas e munições foram periciadas, tendo sido constatado que os
artefatos estavam aptos ao funcionamento, conforme Laudo de Caracterização e Eficiência
de Armas de Fogo registrado sob o RG 29685/2020 –SEBAL/ICLR, acostado às fls.
1098/1102 (mov. 01- arq. 62).”
Do cotejo dos autos, verifico que inicialmente foi solicitada autorização para quebra de
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sigilo de dados, interceptação telefônica e ação controlada, o que foi deferido pelo juízo da 2ª
Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO (decisão acostada aos autos n. 005606592.2019.8.09.0011).
Em função da instalação da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por
Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores e dos
indícios da prática do delito de lavagem de capitais, os autos foram redistribuídos para esta
Unidade Judiciária e prorrogadas as medidas.
Ato seguinte, decretei a prisão temporária de DJALMA COSTA BISPO FILHO,

GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, MANOEL DA SILVA FEITOSA,
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e THYAGO SANTA CRUZ SILVA, bem
como autorizei a busca e apreensão nas residências e empresas dos investigados e ainda
decretei o sequestro de veículos e de uma propriedade rural situada em Silvânia/GO, a qual,
segundo as investigações, embora registrada em nome de THYAGO SANTA CRUZ SILVA,
pertence a GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS (movimentação 1 – arquivos 28 e 29).
Após, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de CÍCERO DE SOUZA
SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA, DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS, DJALMA
COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, GABRIEL
FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, GILVANICE GOMES DOS SANTOS, INGRID
ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA,
MANOEL DA SILVA FEITOSA, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
THYAGO SANTA CRUZ SILVA.
Em seguida, deferindo parcialmente a representação da autoridade policial, converti a
prisão temporária de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR e DJALMA COSTA BISPO FILHO em prisão preventiva
(evento n. 20).
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Tendo em vista a comprovação de que GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR é portador de bronquite asmática, substituí a sua prisão preventiva por domiciliar.
Deferindo representação da autoridade policial, autorizei a utilização provisória dos
veículos apreendidos pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos e pelo Corpo de
Bombeiros Militar, bem como decretei o sequestro dos imóveis de propriedade dos
denunciados GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS (evento n. 80).
Notificados pessoalmente (evento n. 59, 66, 68, 92, 103, 133, 134, 135, 195, 224, 235,
241), os acusados MANOEL DA SILVA FEITOSA, THYAGO SANTA CRUZ SILVA,
DJALMA COSTA BISPO FILHO, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS,
GILVANICE GOMES DOS SANTOS, JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA,
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, INGRID ALESSANDRA FERREIRA
ADORNO, EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, CÍCERO DE SOUZA
SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA e DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS
apresentaram defesa prévia, por intermédio de advogado(s) constituído(s) (eventos 51, 55,
61, 63, 64, 69, 83, 85, 182, 184, 242 do Projudi), sustentando, em síntese, inépcia da
denúncia, ausência de justa causa para deflagração da ação penal e atipicidade das condutas.
GILVANICE GOMES DOS SANTOS requereu a transcrição/degravação das
conversas captadas no curso das interceptações telefônicas.
Seguidamente, o Ministério Público ofereceu ADITAMENTO À DENÚNCIA tão
somente para retificar o erro material constante na exordial acusatória quanto à descrição de
uma arma de fogo, referente ao crime de posse irregular de arma de fogo imputado aos
denunciados GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
ELIAS (evento n. 248).
Após nova manifestação da defesa de GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
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AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS ELIAS (evento 273), a denúncia e o aditamento foram
recebidos no dia 30 de março de 2021. Na oportunidade, REJEITEI a denúncia quanto ao
crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento imputado a GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR, tendo em vista que o denunciado possuía arma de fogo com o
respectivo registro em sua residência, determinando a restituição do artefato, seu carregador e
das respectivas munições ao réu (evento 277).
Enfrentadas as teses defensivas e não vislumbrando hipóteses de absolvição sumária,
determinei o prosseguimento do feito, designando audiência de instrução e julgamento.
Considerando que o advogado de CÍCERO DE SOUZA SANTOS, apesar de
intimado, não apresentou procuração outorgada por referido réu, a fim de não prolongar a
situação prisional dos corréus, determinei o desmembramento dos autos em relação ao
citado acusado.
Posteriormente, CÍCERO DE SOUZA SANTOS sanou referida irregularidade,
apresentou defesa prévia e compareceu à audiência de instrução, acompanhado de advogado
constituído, de sorte que recebi a denúncia também em relação a ele e ordenei o
remembramento do feito (evento 418 do Projudi).
Os acusados EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, CLEMENTE CÉSAR
SILVA, MANOEL DA SILVA FEITOSA, INGRID ALESSANDRA FERREIRA
ADORNO, GILVANICE GOMES DOS SANTOS, THYAGO SANTA CRUZ SILVA,
DJALMA COSTA BISPO FILHO, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS,
DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS, JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR foram citados pessoalmente (eventos n.
322, 323, 327, 330, 331, 347, 364, 365, 412, 415 e 416).
Durante a audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas quinze testemunhas
arroladas na denúncia, a saber, THIAGO TORRES, FILIPE SILVA BANDEIRA, RENATO
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RICARDO RODRIGUES, DANIEL INOCÊNCIO ROSA, ROBSON EUSTÁQUIO, LÚCIO
HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, WENDEL FÉLIX DE LIMA, RODRIGO MICENA
DE OLIVEIRA, JULIANA ARAÚJO DO CARMO, ROBSON GONTIJO DE SOUZA,
FREDERICO ALEXANDRE CARNEIRO OLIVEIRA, LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE
SOUZA BERNARDES, SIMAR MENDONÇA DA SILVA, MARCOS VINÍCIUS SILVA
DE FARIA e VANDERLI RODRIGUES DA COSTA; uma testemunha indicada pela defesa
de EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, DJALMA COSTA BISPO FILHO e
GILVANICE GOMES DOS SANTOS ANDERSON CLEYTON AZEVEDO SILVA (foi
dispensada pelo MP, porém arrolada também por estes réus, que insistiram em sua oitiva);
três testemunhas arroladas pela defesa do acusado DIASSIS OLIVEIRA BARROS,
JOSIMAR AMÉRICO DE SOUSA, LETÍCIA BARROS CAMARGO e WIGUINE
GONÇALVES ALVES; duas indicadas pela defesa do acusado DJALMA COSTA BISPO
FILHO, CARLA CORREIA DA SILVA e EULANE COSTA SOUZA (esta última em
substituição à testemunha ISRAEL DA COSTA SOUTO); três testemunhas elencadas pela
defesa da acusada INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, LORENA MOREIRA
ADORNO (informante – mãe da acusada), JÉSSICA KAROLINE DOS SANTOS e
GIOVANA BORGES LIBERATO; duas arroladas pela defesa do acusado EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA JÚNIOR, PATRÍCIA GOMES DA SILVA (informante – esposa do
denunciado) e BENEDITO FRANÇAS LIMA SFEIR; três arroladas pela defesa da acusada
JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA, THIAGO DE SOUZA SANTOS, JOSEPH
OZÓRIO DOS SANTOS e WENDELL ETERNO TAVARES ANDRADE (informante –
esposo da acusada); cinco arroladas pela defesa do acusado GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO DE LIMA SANTANA VIDAL, DIEGO ARAÚJO
DE MORAIS, HUDSON FERNANDES DA SILVA, ALAELDER RAULLE OLIVEIRA DA
SILVA e WAGNER PEREIRA DA SILVA; cinco arroladas pela defesa do réu MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, PAULO HENRIQUE SOARES, SUELI PEREIRA
SANTOS FERNANDES, DIOGO ALEXSANDER NEPOMUCENO, MAX VALERIO
MENESES DE SANTANA e JANY MARY RODRIGUES (informante – mãe do acusado –
esta última em substituição à testemunha JOVITA QUEIROZ PEREIRA); e duas arroladas
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pela defesa do denunciado CÍCERO DE SOUZA SANTOS, VANDERLEY FERREIRA DA
SILVA e EDUARDO PINTO DE SOUSA, sendo dispensada a oitiva das testemunhas
faltantes (respectivos termos acostados aos eventos 418, 518, 614 e 695).
Os acusados DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS e EURÍPEDES DA SILVA
SOUZA E JÚNIOR deixaram de comparecer às solenidades processuais, embora
devidamente intimados para tanto, motivo pelo qual foi decretada a revelia de ambos, nos
termos do art. 367 do Código de Processo Penal.
Na sequência, CÍCERO DE SOUZA SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA,
DIASSIS OLIVEIRA BARROS, DJALMA COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR,
GILVANICE

GOMES

DOS

SANTOS,

INGRID ALESSANDRA FERREIRA

ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA TAVARES, MANOEL DA SILVA
FEITOSA, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e THYAGO SANTA CRUZ
SILVA foram qualificados e interrogados, tudo conforme gravação audiovisual constante nas
mídias acostadas aos eventos 760 a 766 e 793 do Projudi.
Encerrada a instrução processual, na fase oportunizada pelo art. 402 do Código de
Processo Penal, o Ministério Público nada requereu. De modo diverso, a defesa dos acusados
DIASSIS OLIVEIRA BARROS, DJALMA COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR e GILVANICE GOMES DOS SANTOS requereram a
concessão do prazo de 05 (cinco) dias, para a juntada de documentos, o que foi deferido.
A defesa de DIASSIS OLIVEIRA BARROS requereu, também, a quebra de sigilo
telefônico do referido acusado, relativamente ao terminal n. (62) 99236-8467, que afirmou
estar em nome dele, requerendo fosse oficiado à Operadora Claro solicitando informações
sobre a localização do aparelho (ERB's) entre as datas de 20/07/2019 a 30/07/2019, assim
como a relação de chamadas efetuadas e recebidas por aludida linha no mencionado período.
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Na mesma oportunidade, a defesa de GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS requereu a suspensão do
processo até o cumprimento da decisão proferida nos autos n. 5519762-74, em que o
Ministério Público requereu a quebra de sigilo fiscal dos supraespecificados réus.
Referidos requerimentos foram indeferidos em função de sua total impertinência,
conforme se vê da decisão acostada ao evento 746 do Projudi. As defesas técnicas dos demais
réus nada requereram.
Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação de CÍCERO DE
SOUZA SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA, DIASSIS OLIVEIRA BARROS,
DJALMA COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR,
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, GILVANICE GOMES DOS SANTOS,
INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA
SILVA

TAVARES,

MANOEL

DA

SILVA

FEITOSA,

MARCUS

VINÍCIUS

RODRIGUES ELIAS e THYAGO SANTA CRUZ SILVA, nos exatos termos da denúncia
(evento 813 do Projudi).
A defesa técnica de JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA TAVARES requereu a
absolvição da citada acusada, sob a alegação de insuficiência probatória e atipicidade da
conduta (evento n. 845).
A defesa de INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO também pleiteou a
absolvição da imputada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou prisão domiciliar, sustentando que a ré deu
à luz recentemente e está amamentando, e a concessão do direito de recorrer em liberdade
(evento n. 846).
A seu turno, a defesa de DIASSIS OLIVEIRA BARROS sustentou, preliminarmente,
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nulidade, ao argumento de que o indeferimento da diligência requerida na fase do art. 402 do
Código de Processo Penal com a finalidade de comprovar o álibi do acusado configura
cerceamento de defesa.
No mérito, pleiteou a absolvição do processado, sob a assertiva de atipicidade da
conduta e inexistência de provas de que tenha concorrido para as infrações penais (evento n.
848).
Também em sede de alegações finais, a defesa de MANOEL DA SILVA FEITOSA
pleiteou a absolvição do referido réu, alegando que não há nos autos qualquer notícia de que
o réu tenha envolvimento com associação para o tráfico de drogas em apuração.
Alternativamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal; sua substituição por
restritivas de direitos; a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de
Drogas, em seu grau máximo; o estabelecimento do regime prisional aberto para
cumprimento da pena eventualmente imposta; e a concessão do direito de recorrer em
liberdade (evento n. 849).
As defesas de CLEMENTE CÉSAR SILVA e THYAGO SANTA CRUZ SILVA
postularam a absolvição dos acusados com fulcro no art. 386, incisos III, IV e VII, do Código
de Processo Penal. Em caso de condenação, postularam a aplicação da causa de diminuição
de pena descrita no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/98 (eventos n. 850 e 851).
Em relação a THYAGO SANTA CRUZ SILVA a defesa postulou, ainda, a concessão
do direito de recorrer em liberdade e a liberação dos bens sequestrados, argumentando que
resultou comprovada a licitude destes.
A defesa de GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS sustentou a nulidade do feito, ao argumento de que a
investigação foi deflagrada com base em notícia anônima, sem a realização de diligências
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para averiguar a veracidade dos fatos nela noticiados. Sustentou, ainda, que as decisões que
decretaram a interceptação telefônica e a prorrogação da medida são genéricas e carentes de
fundamentação.
No mérito, pleiteou a absolvição dos réus, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, a
restituição dos bens apreendidos/sequestrados e o direito de recorrer em liberdade (evento n.
852 e 855).
A defesa de GILVANICE GOMES DOS SANTOS, DJALMA COSTA BISPO
FILHO e EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR requereu a absolvição dos
acusados, sustentando que não resultaram provadas a estabilidade e permanência necessárias
para caracterização do crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requereu o
afastamento da causa de aumento de pena tipificada no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06,
sob a alegação de que não ficou comprovado o emprego de arma de fogo para a prática da
traficância.
Requereu, também, a aplicação da pena em seu grau mínimo, a concessão da assistência
judiciária e o reconhecimento da detração para fins de eventual progressão de regime.
No que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, requereu a absolvição de
EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, com espeque no art. 386, incisos II e III, do
Código de Processo Penal.
Quanto a GILVANICE GOMES DOS SANTOS pleiteou a concessão de prisão
domiciliar, sob a assertiva de que possui filhos menores, enquanto que, em relação a
DJALMA COSTA BISPO FILHO e EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR,
requestaram a restituição dos veículos apreendidos, sustentando que a acusação não logrou
êxito em comprovar a ilicitude na aquisição dos automóveis ou o uso reiterado para a prática
de crimes (eventos n. 853, 854 e 856).
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A defesa técnica de CÍCERO DE SOUZA SANTOS, sob a alegação de que resultou
comprovado que o acusado não concorreu para a prática da infração penal, requereu sua
absolvição. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pleiteou a aplicação da pena
em seu patamar mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da execução da pena e o
direito de recorrer em liberdade (evento 857).
Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Presentes as condições que dão suporte ao exercício do direito de ação, bem como os
pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do
feito. O iter procedimental transcorreu dentro dos ditames legais, sendo assegurados às partes
todos os direitos, e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS TÉCNICAS
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO/CERCEAMENTO DE DEFESA
A defesa de DIASSIS OLIVEIRA BARROS sustentou, preliminarmente, a nulidade
do procedimento, ao argumento de que o indeferimento da diligência requerida na fase do art.
402 do Código de Processo Penal com a finalidade de comprovar o álibi do acusado
configura cerceamento de defesa.
Conforme se depreende dos autos, encerrada a instrução processual, a defesa de
DIASSIS OLIVEIRA BARROS requereu a quebra de sigilo telefônico relativamente ao
terminal n. (62) 99236-8467, que afirmou estar em nome do referido réu, a fim de que fosse
oficiado à Operadora Claro, requisitando informações sobre a localização do aparelho
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(ERB's) entre as datas de 20/07/2019 a 30/07/2019, assim como o envio da relação de
chamadas efetuadas e recebidas por aludida linha no mencionado período.
Com o referido requerimento, observo que a defesa de DIASSIS visava comprovar que
mencionado réu estava viajando à época da apreensão de um carregamento de drogas em
Aparecida de Goiânia (julho/2019), supostamente, pertencente à associação criminosa
denunciada.
Todavia, verifico que o possível envolvimento de DIASSIS com o galpão que teria sido
utilizado para o armazenamento das substâncias entorpecentes vinha sendo cogitado desde a
fase investigatória, não se tratando de uma informação nova, cuja necessidade tenha se
originado de fatos apurados durante a instrução processual.
Nesse sentido, destaco, conforme deliberado em audiência, que a fase do art. 402 do
Código de Processo Penal não serve para a produção de provas propriamente ditas, mas
apenas para a realização de diligências – complementares – referentes a fatos novos, dos
quais a defesa não tinha conhecimento antes da instrução processual 1, o que não se
verifica na hipótese vertente.
Destaco, também, que, consoante pontuado naquela oportunidade, o proprietário da
linha telefônica poderia ter solicitado os referidos dados diretamente à empresa de telefonia,
sem necessidade de intervenção judicial. Contudo, além de não ter solicitado a produção da
prova no momento oportuno, constato que a defesa de DIASSIS não comprovou, sequer, que
a linha telefônica de número (62) 99236-8467 realmente pertencia ao suprarreferido réu, do
que se infere a natureza procrastinatória do requerimento.

1“A

fase prevista no art. 402 do CPP não se destina à colheita de prova que poderia ter sido
requerida em tempo oportuno, mas apenas àquela que derive de fato surgido no curso da instrução.”
(TJGO, Apelação Criminal n. 26994-77.2015.8.09.0175, Seção Criminal, Rel. Des. Carmecy Rosa
Maria Alves de Oliveira, DJe de 19/02/2020).
pp

34

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

À luz dessas considerações, não verificando nenhuma ilegalidade na decisão que
indeferiu o requerimento formulado pela defesa de DIASSIS OLIVEIRA BARROS,
RECHAÇO o pleito de nulidade por cerceamento de defesa.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO/PROVA ILÍCITA
A defesa de GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS sustentou, preliminarmente, a nulidade do feito, ao
argumento de que a investigação foi deflagrada com base em notícia anônima, sem a
realização de diligências para averiguar a veracidade dos fatos nela noticiados. Sustentou,
ainda, que as decisões que decretaram a interceptação telefônica e a prorrogação da medida
são genéricas e carentes de fundamentação.
Entrementes, constato que referidas teses defensivas já foram devidamente analisadas
na fase saneadora, por ocasião do recebimento da denúncia e do aditamento desta, estando
configurada a preclusão consumativa (evento 277 do Projudi).
Enfrentadas as teses defensivas, e não havendo outras preliminares ou prejudiciais
suscitadas pelas partes, passo, doravante, à análise meritória.
DOS OBJETOS JURÍDICOS PROTEGIDOS
Os fatos narrados na denúncia amoldam-se às condutas descritas nas normas penais
supostamente infringidas, que rezam:
TRÁFICO DE DROGAS: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
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§ 1º (…) Omissis”.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a
1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”
“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um
sexto a dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as
circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no
desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais
de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de
qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de
reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes
públicos;
IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de
arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o
Distrito Federal;
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de
entendimento e determinação;
VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.
(…)”.

Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas tutelam a saúde
pública, objeto jurídico protegido pelo dispositivo legal suprarreferido.
As condutas supostamente perpetradas subsomem-se ainda ao tipo penal previsto no art.
12 da Lei n. 10.826/2003, que assim dispõe:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: “Art. 12. Possuir ou manter sob
sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
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residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que
seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”
O bem jurídico tutelado pela norma penal em apreço é a segurança pública.
LAVAGEM DE CAPITAIS: “Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
(Omissis)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:
I – os converte em ativos lícitos;
(Omissis)”
No caso da referida lei, o bem jurídico que o legislador visa proteger é a ordem
econômico-financeira, assim como a administração da justiça, uma vez que a prática da
lavagem de capitais impede a recuperação do produto direto ou indireto da infração
antecedente, dificultando a ação do Poder Judiciário.
DA MATERIALIDADE DELITIVA
A materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada por meio dos autos
de exibição e apreensão (fls. 456/458, 461/462, 474/475, 479/480, 485/488, 491, 492,
501/502, 509, 517, 525/526, 530, 536/537, 551 e 554 do PDF I); dos relatórios de análise do
aparelho celular apreendido em poder de MARCUS VINÍCIUS (fls. 763/834 do PDF 02);
relatórios complementares de investigação (fls. 352/396, 856/861, 863/872, 1088/1095 e
1185/1203, – PDF I); do laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo (fl. 1159 PDF
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I); do laudo de transcrição de dados (fl. 1461 do PDF I a fl. 26 do PDF II; do laudo de
constatação das drogas apreendidas (fls. 453/491 do PDF II), do resultado das interceptações
telefônicas autorizadas judicialmente, bem como da prova testemunhal produzida em ambas
as fases da persecução penal.
DA AUTORIA DELITIVA
DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO
DE DROGAS
No concernente ao delito de associação para tráfico de drogas, a autoria delitiva
resultou satisfatoriamente comprovada por meio do robusto acervo probatório, especialmente
dos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases, da prova pericial e documental e
do resultado das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados telefônicos
autorizadas judicialmente, os quais indicam, induvidosamente, que DJALMA COSTA
BISPO

FILHO,

GILVANICE

GOMES

DOS

SANTOS,

GABRIEL FELIPE

RODRIGUES DE AGUIAR, MANOEL DA SILVA FEITOSA e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS se associaram para a comercialização de substâncias entorpecentes.
Os elementos probatórios comprovaram ainda a autoria do crime de tráfico de drogas
imputado a GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS.
De modo diverso, em relação a DIASSIS OLIVEIRA BARROS e EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR, tenho que as provas produzidas durante a fase judicial,
oportunidade em que foram observados o contraditório e a ampla defesa, se mostraram
insuficientes para a prolação de um decreto condenatório em desfavor dos mencionados
acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de
drogas, conforme se verá adiante.
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No que se refere a DJALMA COSTA BISPO FILHO, ressalto que, apesar de seu
nome ter constado inicialmente no tópico referente ao crime de tráfico de drogas, não foi
mencionado na parte descritiva e nem na capitulação da denúncia no que se refere ao aludido
delito, de modo que não poderá ser condenado pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.
Conforme se infere dos relatórios de investigação criminal, no ano de 2019, policiais
civis lotados na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos receberam a notícia de que
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR seriam traficantes de drogas atacadistas e que a loja de propriedade deles (MEGA
MOTOS) era usada para a lavagem do dinheiro obtido com a comercialização de
entorpecentes.
Infere-se, ainda, que, após a realização de campanas, trocas de informações com outros
policiais e colaboradores, consultas em sistemas policiais e outras diligências preliminares
com o fito de apurar a notícia recebida, a autoridade policial constatou que realmente havia
indícios veementes da existência de uma associação para o tráfico de drogas integrada pelos
referidos investigados, de maneira que representou pela interceptação telefônica e quebra do
sigilo telefônico dos referidos indivíduos, que foi deferido judicialmente.
Da análise das conversas captadas logo no primeiro período de interceptação telefônica,
o Delegado de Polícia constatou que GABRIEL FELIPE AGUIAR se comunicava com
MANOEL DA SILVA FEITOSA, que teria sido preso em Mato Grosso do Sul, no ano de
2018, transportando cerca de duas toneladas de maconha em um caminhão.
Constatou, ainda, que MANOEL DA SILVA FEITOSA usava um telefone no interior
da unidade prisional e revelou que seus patrões MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL
FELIPE pagaram os honorários de seu advogado e sempre lhe ajudavam, mas não estava
conseguindo falar com eles após a apreensão de um carregamento de drogas de propriedade
deles. Observe:
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Índice : 47475787
Operação: RG19-0543-THIAGOTORRES-DENARC
Fone do Alvo : 67991392306
Fone de Contato : 62985811759
Data 28/06/2019, Horário : 12:53:11
Transcrição :Manoel e HNI. Manoel diz que está em Campo Grande há um ano e quatro
meses e que vai sair daqui 20 dias. Manoel diz que voltou para o regime fechado mas que
agora está trabalhando. Manoel diz que caiu por tráfico do caminhão. Manoel diz que está
no semiaberto agora. Manoel diz que agora não vai mexer com trem errado mais não.
Manoel diz que este telefone é dele.
Índice : 47499517
Operação: RG19-0543-THIAGOTORRES-DENARC
Fone do Alvo : 67991392306
Fone de Contato: 62996191155ESP0SA
Data : 02/07/2019, Horário: 18:22:31
Transcrição: Esposa reclama da falta de dinheiro. Manoel diz que está esperando. Esposa diz
que Manoel tem que falar para um terceiro tem que mandar o dinheiro pois toda vez ela
que fica se humilhando pedindo dinheiro. Manoel diz que está saindo. Esposa diz que
tomara que saia logo para trabalhar e pegar a carga. Manoel diz para esposa olhar o zap que
ele vai mandar umas coisas.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47703676
Data: 25/07/2019
Horário: 18:12:32
Transcrição: Leila diz que Gabriel mandou R$100,00 reais. Manoel fala que está precisando
arrumar dinheiro para passar para o advogado mas não tem nem para onde correr.
Manoel diz que está muito perto de sair da cadeia. Manoel diz que o Gabriel está com
medo dele e que só quer que ele ajuda para sair da cadeia. Manoel diz que precisa arrumar
esses R$1.000,00 reais para pagar o advogado para sair da cadeia.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47710408
Data: 26/07/2019
Horário: 12:06:49
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Transcrição: Leila diz que mandou mensagem para Marquinho perguntando se ele tinha
R$1.000,00 reais para emprestar mas que ele não respondeu ainda. Leila diz que só quando
Marquinho vai na cidade que ele olha celular
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47715047
Data: 26/07/2019
Horário:17:10:56
Transcrição: Leila diz que Marquinho mandou mensagem dizendo que vai ver com o pai pois
não tem dinheiro para mandar Manoel pressiona Leila para ver se ela arruma o dinheiro.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47716017
Data: 26/07/2019
Horário: 18:20:30
Transcrição: Manoel volta a pressionar Leila para falar com Marquinho para arrumar o
dinheiro. Manoel diz que vence a cadeia dele amanhã.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47741858
Data: 30/07/2019
Horário: 09:38:50
Transcrição: Manoel diz para Leila mandar mensagem para Gabriel pedindo dinheiro. Leila
diz que vai mandar a mensagem.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47744399
Data: 30/07/2019
Horário: 12:36:13
Transcrição: Manoel pergunta se Gabriel não respondeu. Leila diz que não mas que Gabriel
olha o Whatsapp toda hora. Manoel pergunta se Leila tem o Whatsapp da mãe dele (Kelly).
Leila diz que sim. Manoel diz que acha que "esse povo" (Marcus, Gabriel) não vai ajudar em
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mais nada; Leila diz que HNI vai mandar cem reais; Manoel diz que não é pra Leila ficar
falando pra todo mundo; Leila diz que todo mundo está sabendo; Manoel diz que Leila já
ligou um monte de vezes pra eles; Manoel diz que está "pensando" um monte de coisa e
que não quer nem voltar pra CAMELEIRA; Manoel fica nervoso.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47744650
Data: 30/07/2019
Horário: 12:55:44
Transcrição: Manoel diz para Leila perguntar para Kelly se está tudo bem com "eles" lá
(Marcus e Gabriel), que está meio estranho. Manoel diz para pergunta para Kelly se está
tudo bem com o Gabriel e com os meninos. Manoel diz para Leila mandar mensagem para o
Gabriel escrita ("Menino, você vai ajudar ainda?") e que não é para mandar aúdio. Manoel
diz que não sabe se Gabriel e Marcus estão presos, e diz que o número de seu telefone está
na agenda de Gabriel e Marcus; Manoel diz que "aquela carga" (carregamento de drogas)
era deles e depois Manoel se fode mais ainda. Manoel diz para a Leila que não precisa
mandar a mensagem mais. Leila diz que Gabriel está online toda hora; Leila diz que já
conseguiu R$350,00 reais. Manoel diz que está preocupado com esses meninos (gabriel e
marcus) que não responde.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47751352
Data: 31/07/2019
Horário: 07:53:54
Transcrição: Manoel pergunta se Gabriel mandou mensagem. Leila diz que não.
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47754987
Data: 31/07/2019
Horário: 12:47:45
Transcrição: Manoel x Mãe - Manoel diz que está tentando arrumar R$ 1.000,00 pra pagar
advogado Edcarlos; Manoel diz que vai dar mais 3 mil depois; Manoel diz que o advogado
quer mais dinheiro pra mexer no processo; Manoel diz que os "meninos" (Gabriel e
Marcus) estão corridos; Manoel diz que Gabriel e Marcus são seus patrões; Manoel diz
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que os meninos, os patrões estão com probleminhas por lá; Mãe pergunta o que foi;
Manoel diz que quem "mexe com essas coisas" (mexe com drogas) só anda com a "orelha
em pé"; Manoel diz que não conseguiu falar com eles esses dias;
Constatou, também, diálogos de MANOEL falando que havia mais de dez pessoas
presas por causa do tráfico de drogas praticado por MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, e
que os dois estavam sumidos porque a polícia apreendeu “uns negócios” deles, referindo-se a
um carregamento de drogas apreendido pela ROTAM em 25 de julho de 2019 em Aparecida
de Goiânia/GO (RAI n. 11276227).
Nos referidos diálogos, MANOEL também revelou que os acusados MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL pagaram cinquenta e sete mil reais para o advogado dele para que
fosse transferido para Goiânia/GO. Note:
Operação: RG19-0617-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47755056
Data: 31/07/2019
Horário: 12:51:29
Transcrição: Manoel x MNI - Manoel diz que não era pra falar nada com Kelinho; MNI diz
que Kelinho vai mandar dinheiro; Manoel diz que está precisando de ajuda mas não é pra
falar nada pra ninguém; Manoel diz que marcou de mandar dinheiro pro advogado amanhã;
Manoel diz que "os meninos" sumiram; Manoel diz que o processo está facinho de ir
embora; Manoel diz que vai pro semiaberto e depois vai pra Goiânia; Manoel diz que o
problema é o advogado que já ganhou mais de R$ 110.000,00 nesse caso; Manoel diz que
"os meninos" (Gabriel e Marcus) estão sumidos porque tem 10 pessoas presas por causa
deles; Manoel diz que toda hora que ele precisa o GABRIEL E MARCUS mandam dinheiro pra
ele, porém agora estão sumidos; Manoel diz que não pode mandar Leila (esposa) ir na loja
porque os meninos já ajudam em tudo; Manoel diz que os meninos estão sumidos porque
a polícia prendeu "uns negócios ai" (droga); Manoel completa dizendo que não vai contar
por telefone e que depois conta pessoalmente; Manoel diz que os meninos são MUITO
RICOS; Manoel diz que Gabriel e Marcus passaram 57 mil pro advogado Edcarlos Rosa pra
ele ser transferido pra Goiânia.
Com o avanço das investigações, a autoridade policial ainda apurou que, após sair da
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prisão, MANOEL FEITOSA continuou trabalhando em um caminhão de MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE, tanto que ligou para este último para falar sobre a
manutenção do veículo. Note:
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47982933
Data: 30/08/2019
Horário: 14:43:49
Transcrição: Manoel x Loja de Peças - Manoel pede mola mestre do VOLVO VM 260 ano
2008; HNI diz que é R$ 894,97; Manoel diz que vai lá buscar.
Nome do Alvo: Gabriel
Fone do Alvo: 62993828383
índice: 47984509
Data: 30/08/2019
Horário: 17:47:31
Transcrição: Gabriel x Manoel - Manoel diz que está na 24 de outubro e achou a mola por
900 reais; Gabriel pergunta onde Manoel achou por 900 colocada; Manoel diz que era de
outro caminhão; Gabriel manda Manoel comprar e por essa mesmo; Manoel diz que vai
comprar e mandar montar amanhã; Manoel diz pra Gabriel levar o dinheiro pra pagar o
menino que vai montar; Gabriel diz pra comprar a mola agora mesmo;
Operação: RGI9-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47987253
Data: 31/08/2019
Horário: 13:13:45
Transcrição: Manoel x HNI - HN1 diz que está na Ceilándia: Manoel diz que está procurando
os pneus do caminhão; HNI organiza pra terça-feira.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 47991716
Data: 02/09/2019
Horário: 13:58:57
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Transcrição: Manoel x Manique Operadora de transporte. Pediu para falar com Alexandre ou
Sr. Valdi, mas não conseguiu contato e deixou o telefone de contato.
Telefone Manoel: 62991578434
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
índice: 48007158
Data: 05/09/2019
Horário: 14:09:11
Transcrição: Manoel x HNI (cara do guincho). HNI parece que trabalha com guincho para
caminhão, pois ele fala que está com muito serviço e estão todos empenhados com algum
frete. HNI pergunta se Manoel esta no FH e a resposta é que sim. Manoel pede pra ele ir
buscar porque estragou o caminhão, mas antes de fechar pergunta o preço (que é de R$
350) pois ele precisa repassar o preço para os meninos (Marcus e Gabriel).
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
índice: 48008125
Data: 05/09/2019
Horário: 15:58:09
Transcrição: Manoel x HNI (funcionário Gabriel) - Manoel diz que caminhão estragou de
novo; Manoel fala que caminhão é velho e estragou na porta do POSTO ZEMA (próximo a
JC); Manoel diz que não conseguiu falar com ninguém; Manoel explica onde é para HNI;
Manoel diz pra HNI tentar falar com Gabriel; HNI diz que vai passar o telefone para Kelly;
Kelly atende; Manoel reclama do caminhão; Manoel diz que Gabriel mandou levar numa
oficina e depois que saiu já estragou de novo; Kelly pergunta se Manoel tem algum telefone
de mecânico pra ir lá; Manoel diz que tem; Kelly passa o telefine pra HNI (funcionário
Gabriel); Manoel explica pra HNI ir lá onde o caminhão está estragado; Manoel diz pra HNI
sair da Loja Mega Motors MM, pegar o anel viário.
No curso das interceptações telefônicas também foi possível apurar que MANOEL DA
SILVA FEITOSA efetuou ligação para um “compadre” para tentar arrumar um funcionário
para a fazenda adquirida por GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS, ocasião em que acabou
afirmando que trabalhava para eles há 05 (cinco) anos e que GABRIEL teria
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) investidos em caminhões:
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Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 48600617
Data: 12/11/2019
Horário: 20:34:26
Transcrição: Manoel x Cumpadi - Manoel diz que está passando por Brasília; Manoel diz que
o "patrão" dele (Marcus/Gabriel) tá precisando de um funcionário na fazenda; Manoel diz
que os funcionários que estavam na fazenda não estão trabalhando direito; Manoel diz que
a fazenda é enorme e completa dizendo que é fazenda de gente rico; Manoel diz que a
fazenda é "dos meninos" donos do caminhão que ele está dirigindo; Manoel diz que eles
perguntaram se o "Cumpadi" não tem interesse em trabalhar lá; Manoel diz que lá está em
obras e que tem uma mansão; Manoel diz que só a casa do vaqueiro tem três guarda
roupas; Manoel diz que na fazenda tem quatro motos pra andar; Manoel diz que tem uma
caminhonete pro vaqueiro usar; Manoel diz que se Cumpadi tiver interesse no trabalho
amanhã ele vai com Marcus conversar com Cumpadi pessoalmente; Cumpadi pergunta
onde fica a fazenda; Manoel diz que é perto de Anápolis;
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 48600731
Data: 12/11/2019
Horário: 20:48:39
Transcrição: Manoel x Cumpadi - Manoel diz que está passando Planaltina e a ligação caiu;
Manoel diz que Marcus está fazendo uma mansão em volta da represa; Manoel pergunta se
a mulher de Cumpadi sabe cozinhar; Manoel diz que o patrão dele não entende de fazenda
e que a fazenda tem muito pau brasil, que tem até hidromassagem; Manoel diz que eles só
compram gado e que estão com 300 vacas; Manoel diz que Cumpadi tem que ir lá conhecer;
Manoel diz que "os meninos" são muito bons e que ajudam os funcionários; Manoel diz que
falou com o patrão que o Cumpadi entende de vaca; Manoel diz que passou cinco dias na
fazenda; Manoel diz que Markinho (Marcus Vinicius Rodrigues Elias) é um dos patrões e que
ele fica na fazenda só andando de cavalo e andando de moto em cima dos morros; Manoel
diz que Gabriel mora em Goiânia e diz que Gabriel foi quem ligou; Manoel diz que Gabriel só
vai fim de semana; Manoel diz que fica a critério do Cumpadi dar a resposta; Cumpadi diz
que está gostando de trabalhar onde ele está; Cumpadi pergunta sobre o salário; Manoel diz
que o salário é 2 mil para o vaqueiro e mil para a esposa; Manoel diz que vai mandar os
audios que Gabriel mandou; Manoel diz que os meninos são gente boa e que ninguém anda
a pé; Manoel diz que os meninos deram carros para os funcionários, diz que deu um Meriva
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para o vaqueiro; Manoel diz que deram um peugeot para o tratorista; Manoel diz que deram
uma moto para um menino, filho de um funcionário; Manoel diz que eles criam peixes
apenas pra comer; Manoel diz que a fazenda é perto de Silvânia e que são 27 km de estrada
de chão.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 48614809
Data: 14/11/2019
Horário: 11:43:52
Transcrição: Manoel x MARCUS (NAO É O INVESTIGADO) - Manoel diz que seus patrões
ficaram nervosos com a história do fim do negócio de carregar peixe; MARCUS fala para
Manoel por o rastreador no caminhão que ai não vai faltar carga; Manoel diz que tentou
explicar para Gabriel a situação; Manoel diz que Gabriel "ficou grilado" e reclamou bastante
com Manoel; Manoel diz que segunda feira vai mandar botar o rastreador no caminhão;
MARCUS diz que "câmara fria" sem rastreador ele não quer; MARCUS fala sobre motorista
de Gabriel chamado Cícero; Manoel diz trabalhar com Gabriel há cinco anos.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: MANOEL
Fone do Alvo: 67991392306
Índice: 48615002
Data: 14/11/2019
Horário: 11:53:23
Transcrição: Manoel x MARCUS - Manoel diz que acabou de conversar com Gabriel por uns
cinco minutos e explicou tudo sobre a questão dos caminhões fazerem frete para Rondônia;
Manoel diz que Gabriel falou que vai avisar os motoristas que há a possibilidade de fazerem
viagens para Rondônia; MARCUS fala que é para eles organizarem o trabalho para os três
caminhões "nove eixos" e para o "câmara fria"; Manoel diz que Gabriel tem dois milhões
de reais investido em caminhões; Manoel diz que também falou com Marcus Elias sobre o
problema.
No que diz respeito ao acusado DJALMA COSTA BISPO FILHO, as interceptações
revelaram que ele trabalhava para MARCUS VINÍCIUS e que os reparos do veículo por ele
utilizado (um C-4), que era cadastrado no Detran no endereço da loja MEGA MOTOS (de
propriedade de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL), era tratado com GABRIEL. Segue
ligação do dono de uma oficina que ligou na loja de GABRIEL para falar sobre o referido
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carro:
Operação: RG19-0467-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gabriel Felipe Rodrigues de Aguiar
Fone do Alvo: 62993828383
Índice: 47283525
Data: 28/05/2019
Horário: 14:00:33
Transcrição: Eduardo (da oficina) x MNI. Eduardo pergunta por Gabriel. MNI diz que ele não
está em Goiânia hoje; Eduardo diz que é sobre um C-4 do rapaz que trabalha com o irmão
do Gabriel (Djalma Filho – Baiano). MNI diz que ele FOI NO INTERIOR E DEIXOU O CELULAR
NA LOJA. Combinam de resolver amanhã.
Operação: RG19-0467-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gabriel Felipe Rodrigues de Aguiar
Fone do Alvo: 62993828383
Índice: 47291238
Data: 29/05/2019
Horário: 11:36:20
Transcrição: Gabriel x Eduardo V8 - Querem conversar sobre carro do Baiano que está na
oficina; Gabriel pergunta se é o C4; Eduardo diz que sim e conversa sobre reparos no carro.
Constatou-se, igualmente, que um funcionário da loja MEGA MOTOS mencionou que
DJALMA COSTA BISPO FILHO, o qual é possuidor de registros criminais, teria deixado
R$9.000,00 (nove mil reais) para GABRIEL FELIPE:
Operação: RG19-0467-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gabriel Felipe Rodrigues de Aguiar
Fone do Alvo: 62993828383
Fonte contato: 62991758090
Índice: 47337747
Data: 04/06/2019
Horário: 14:07:20
Transcrição: Kelsio x Gabriel - Kelsio diz que o Baiano deixou nove mil reais lá; Gabriel diz OK
Ainda por meio das interceptações telefônicas, descobriu-se que, após a prisão de
DJALMA, vulgo BAIANO, por suposta prática de tráfico de drogas em Ceilândia/DF, sua
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esposa GILVANICE GOMES entrou em contato com LAINI e INGRID, esposa e amante
de MARCUS VINÍCIUS, respectivamente, para questionar se era verdade a informação
sobre a prisão, ensejo em que afirmou que seu marido foi a Brasília a mando de MARCUS
VINÍCIUS:
Índice: 47489113
Operação: RG19-0543-THIAGOTORRES-DENARC
Fone do Alvo: 62991511051
Fone de Contato: 62982278190
Data: 01/07/2019
Horário: 07:24:46
Transcrição: MNI e LAINI. MNI diz que o Djalma foi para Brasília e a Polícia Federal pegou
ele. MNI pede para LAINI verificar com o “Compadre” (Marcus) se realmente foi verdade.
LAINI diz que vai dar um jeito de falar lá na fazenda
Índice: 47488973
Operação: RG19-0543-THIAGOTORRES-DENARC
Fone do Alvo : 62981307904
Fone de Contato : 04162982278190
Data : 01/07/2019, Horário : 02:46:50
Transcrição :Gilvanice x Ingrid - Gilvanice chama Ingrid de LAINI e depois pede desculpa;
Ingrid pergunta se é a mulher do "Baiano" (Djalma); Gilvanice diz que sim; Gilvanice diz que
não sabe o que aconteceu mas que Baiano foi pra Brasília fazer "alguma coisa" pra "você
sabe quem" (Marcus Elias); Ingrid diz que sabe quem (Marcus); Gilvanice diz que Djalma
mandou audio dizendo que a Policia Federal prendeu ele; Ingrid pergunta se Gilvanice tá
tentando falar com Marcus; Gilvanice diz que o número de Marcus já mudou; Ingrid diz que
não está com Marcus mais; Gilvanice comenta sobre a briga entre Laíne e Ingrid; Ingrid
afirma novamente que não está mais namorando Marcus; Gilvanice diz que está tentando
falar com Marcus; Gilvanice diz que Baiano não sabe escrever e só sabe mandar audio;
Gilvanice diz que alguem pegou o telefone dele e escreveu que estava preso na Federal;
Gilvanice diz que achou estranho e comenta de carro que estava com Ingrid; Gilvanice diz
que está tentando falar "na roça" mas não consegue.
Em outro diálogo interceptado, nota-se que INGRID foi flagrada conversando com sua
mãe sobre o carro de MARCUS VINÍCIUS que estava com ela e que ele pediu para entregar
para DJALMA ir a Brasília, um dia antes da prisão deste:
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Índice : 47487182
Operação: RG19-0543-THIAGOTORRES-DENARC
Fone do Alvo : 62981307904
Fone de Contato : 62981881145
Data : 30/06/2019, Horário : 16:26:24
Transcrição :Ingrid X mãe - Ingrid está dormindo com "Guilherme"; falam sobre festa da
noite anterior; Ingrid diz que foi à feira com o "Guilherme"; a mãe a repreende por isso; diz:
"Você estava andando na feira com o Guilherme!? ir) meu Deus! Vocês dois tá arriscando
demais."; a mãe diz: "...pro Marcus botar alguém pra te seguir, é daqui pra ali."; a mãe quer
saber sobre quem vai pegar o carro de Marcus que está na casa dela; Ingrid fala que
Marcus mandou mensagem de madrugada perguntando se o carro chegava em Brasília;
Ingrid diz que "Baiano" entrou em contato com ela e a mesma disse que ele poderia
buscar o carro quando quisesse; Falam sobre Marcus e sobre veículo que Marcus ia passar
pra Djalma. Djalma foi preso posteriormente.
Após a soltura de DJALMA, GILVANICE foi novamente foi flagrada conversando
com LAINI, esposa de MARCUS VINÍCIUS, oportunidade em que pediu para ela avisar
para o marido mandar alguém buscar DJALMA na porta da Delegacia de Polícia, porque ele
havia sido liberado:
Índice : 47497895
Operação: RG19-0543-THIAGOTORRES-DENARC
Fone do Alvo : 62991511051
Fone de Contato : 62982278190
Data : 02/07/2019, Horário: 14:25:45
Transcrição :MNI chama LAINI de "cumade". MNI diz a LAINI que ligaram de Brasília agora, e
disseram que liberaram o Djalma. MNI diz que ligou para o "cumpade" (Marcus) para
mandar alguém para buscar ele lá, na porta da delagacia. MNI diz que não conseguiu, e
pergunta se LAINI pode ligar para o "cumpade" para mandar alguém ir lá buscar o Djalma.
LAINI ri, e manda MNI pagar a sua promessa
DJALMA também foi surpreendido em diversos diálogos negociando entorpecentes, o
que corrobora os indícios de que ele era um dos distribuidores de drogas da associação
criminosa. Note:
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
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Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47947603
Data: 25/08/2019
Horário: 19:05:03
Transcrição: Baiano x HNI - Baiano pergunta onde HNI está; HNI diz estar quase chegando
em casa; Baiano diz: "Deixa eu te falar...tu vai me dar as minhas grama e meia e aqueles 150
real aí."; HNI diz que não tem mais; Baiano briga com HNI e diz que quer o produto dele
agora.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47948120
Data: 25/08/2019
Horário: 21:25:12
Transcrição: Baiano x HNI - Baiano pede o número do "Negão" e "cinquenta real" para HNI;
Baiano cobra dinheiro de HNI e cobra drogas que deixou para que HNI guardasse. HNI diz
que não pode conversar agora pois está muito ruim; Baiano ameaça HNI.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 47959167
Data: 27/08/2019
Horário: 14:16:41
Transcrição: Baiano x Gilvanice - Baiano diz que é pra Gilvanice esperar na porta pois um
menino vai dar dinheiro pra Carina e diz que é 7500 reais.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47959258
Data: 27/08/2019
Horário: 14:22:07
Transcrição: Baiano x Carina (cumadi) - Baiano diz que um menino em um carro preto vai
passar na casa dela pra entregar um dinheiro; Carina pergunta se é agora; Baiano diz que é e
que é um fiesta preto; Baiano diz que é R$ 7.500,00.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
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Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47963267
Data: 27/08/2019
Horário: 22:24:57
Transcrição: Baiano x HNI - Baiano diz que 11 horas estará em casa; HNI quer buscar
maconha com Baiano; HNI diz que hoje está "tenso" sair na rua; HNI pergunta quanto tem
com Baiano; Baiano diz que tinha 300 gramas porém vai ficar 250 gramas pois ele tirou um
pedaço.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47968814
Data: 28/08/2019
Horário: 15:41:07
Transcrição: Baiano x HNI - HNI pergunta quanto de droga Baiano quer; Baiano diz que quer
10 e pergunta se é da boa; HNI diz que é; Baiano diz que vai acreditar em HNI e que HNI
sabe como é o "menino lá" (cliente de Baiano); Baiano diz que vai tomar banho e ir; HNI diz
que é pra Baiano deixar o dinheiro; Baiano diz que vai levar; HNI diz que vai pegar mais 10,
total de 20; Baiano diz que pode ser; Eles combinam de fazer a compra e venda as 16:40.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47988186
Data: 31/08/2019
Horário: 20:23:17
Transcrição: Baiano x HNI - HNI pergunta se pode pegar "o trem"(droga) com o "homem"
agora; Baiano diz que pode, "só cinco", e pergunta se tem como HNI trazer; HNI diz que vai
levará.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
índice: 47992579
Data: 02/09/2019
Horário: 17:51:21
Transcrição: Baiano x Traficante. Traficante pergunta se ele vai buscar pois o cara já está no
Buriti (Shopping). Traficante informa que a água boa dele é só depois das sete e meia.
Baiano pergunta se ele não tem dela. Traficante informa ter somente da outra mercadoria.
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Baiano diz que vai encostar lá e vai ver qual é o melhor.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47994965
Data: 03/09/2019
Horário: 12:06:52
Transcrição: Baiano x HNI - Baiano pergunta se tem como HNI pegar "os cremosim"; HNI diz
que precisa da autorização de outra pessoa pra poder pegar; Baiano diz que é para HNI ir
até onde está o produto a ser buscado (droga) enquanto Baiano vai ligar na pessoa que
autoriza; HNI diz não dá certo pois se for assim "o cara" vai passar o produto já "dolado";
HNI diz que não dá certo de fazer assim e ir para a casa de Baiano com o "bagulho", não.
Ainda sobre as atividades criminosas perpetradas por DJALMA, em outros diálogos
interceptados, foi possível verificar que ele contava com o auxílio de JOÃO PEDRO, vulgo
“PEZÃO”, para a comercialização das substâncias ilícitas:
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47996288
Data: 03/09/2019
Horário: 17:25:00
Transcrição: Baiano x Pezão - Pezão diz que o moleque deu 80 coco; Pezão diz que Baiano
tirou 10 pro COROA; Baiano diz que não tirou nada pro COROA; Baiano diz que só tirou o do
Pezão e cita 10 gramas; Pezão diz que o moleque disse que deu 80; Baiano acha ruim e diz
que Pezão já vacilou com ele; Baiano diz que só tirou um pedaço e que se tiver só 80
gramas, então Pezão está devendo 20 gramas pra ele; Baiano diz que é bandido e que não é
otário; Baiano diz que se tiver só 80gramas é pra trazer o "bagulho" (droga) pra trás; Baiano
diz que é pra Pezão se virar e arrumar os outros 20gramas; Baiano diz que ensinou Pezão ser
bandido homem, porém Pezão está vacilando; Baiano diz que vai passar a "visão" (conselho)
pro Pezão; Baiano diz que deu oportunidade para Pezão, porém Pezão está vacilando;
Baiano diz que vai pegar um carro hoje e que se sair hoje vai dar muito murro em Pezão.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
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Índice: 47996313
Data: 03/09/2019
Horário: 17:32:19
Transcrição: Baiano x Pezão - Baiano diz que vai mandar número de Alexander; Eles
discutem por causa de dívida de Pezão; Baiano diz que deu 100 gramas de "Óleo" (crack) e
que Pezão acabou com tudo; Baiano diz que Pezão acabou com 04 peças e que Pezão é um
desgraçado; Baiano fica nervoso por causa de HNI; Baiano diz que é pra Pezão fazer o
"corre" do dinheiro agora e completa dizendo que é 300 reais.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47996991
Data: 03/09/2019
Horário: 20:15:24
Transcrição: Baiano x Pezão. Baiano diz para Pezão pegar o dinheiro primeiro. Baiano diz pra
pegar o trem (40,00 reais) de droga. Aos 1'50" Pezão diz que o povo falou que quando ele
saiu de Uber o povo (policia) passou olhando sua casa e subiram a rua olhando pro
"barraco". Baiano diz que lá de boa, que "querendo pegar nois".
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47997010
Data: 03/09/2019
Horário: 20:18:36
Transcrição: Baiano x Pezão: Baiano reclama que Pezão ainda não pegou a droga. Pezão diz
que pra pegar precisa do dinheiro antes para pagar os caras. Baiano briga com Pezão e fala
pra ele falar pro cara entregar na casa dele que ele paga quando chegar.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47997245
Data: 03/09/2019
Horário: 21:30:13
Transcrição: Baiano x HNI: HNI fala que Manei saiu de lá e esqueceu de dar dinheiro para ele
e pede para Baiano ligar para Manel e pedir para ele deixar dinheiro pra ele.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
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Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47997264
Data: 03/09/2019
Horário: 21:35:09
Transcrição: Baiano x Pezão: Pezão fala que foi buscar a droga e esqueceu de pagar os caras.
Pezão fala que esqueceu que o dinheiro estava no bolso. Baiano fala que Pezão é muito
burro e precisa levar logo o dinheiro pros caras. Pezão fala que já vai acelerar lá de bicicleta.
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 48009120
Data: 05/09/2019
Horário: 17:53:59
Transcrição: Baiano x Pezão: Pezão fala que está indo buscar a bicicleta dele no Cidade Vera
Cruz. Baiano fala que uma pessoa que devia drogas vazou e deixou um carro com som já
negociado com outra pessoa. Baiano manda Pezão ir em uma pessoa buscar a parada
(droga) bem rápido. Pezão fala que não tem como andar com isso de bicicleta. Baiano
manda Pezão ir de UBER.
Em determinada conversa interceptada, DJALMA ainda foi surpreendido falando para
um indivíduo não identificado que “investiu” R$ 10.000,00 (dez mil reais) em um
carregamento de drogas, mas, devido às operações nos estados de fronteira, a mercadoria
aguardaria o melhor momento para a viagem:
Operação: RG19-0748-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62981942307
Índice: 47950914
Data. 26/08/2019
Horário: 12:36:51
Transcrição: Baiano x HNI - Baiano diz estar no Garavelo arrumando as chaves de seu carro:
HNI para Baiano: "Tu assistiu o . fantástico na Record ontem?"; Baiano pergunta por quê;
HNI diz para Baiano que assim ele vai ,ficar rico mesmo pois do Paraguai se trás (maconha) a
cinquenta reais; Baiano ri e, logo após, diz que chega aqui a "150", "300"(reais): Baiano diz:
"Botei dez mil ai pra vir..só pra vir junto. Tá ligado!?"; HNI diz que assim fica fácil ganhar
dinheiro; Baiano diz que não é bem assim, não; Baiano diz que é um gasto "da porra" pra
pp

55

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

trazer a droga; HNI diz que estava mostrando que está tudo fechado; Baiano diz que por isso
está com medo de perder seus 10 mil; Baiano diz que já tem uns dias que a carga está lá
para ser trazida; Baiano diz que o pessoal está "ajeitando" pra ver como vai fazer pra trazer:
HNI pergunta: "Você já foi lá hoje? No cara?": Baiano diz: "Passei lá, lava movimentado e eu
fava sem camisa. Na hora que fui buscar as meninas na escola"; Baiano diz: "Eu vou ali na
casa do cara conversar um negócio da minha aliança ali.., e uns negócio de Brasília ali.";
Falam sobre casa pra comprar perto da casa da mãe de Baiano: Baiano diz que vai na casa
com sua mãe, vai deixar o carro em sua mãe e ir a pé até a casa.
As interceptações telefônicas ainda demonstraram que DJALMA COSTA BISPO foi
novamente preso no curso das investigações, desta vez, pela suposta prática dos delitos de
sequestro e porte de arma de fogo, ocasião em que captado áudio dele falando para a esposa
GILVANICE que deu sorte de não ter sido surpreendido em poder de um carregamento de
drogas que estava aguardando, que era dele, de MARCUS e GABRIEL.
Na referida oportunidade, DJALMA ainda pediu a GILVANICE que ameaçasse a
vítima para que esta mentisse na Delegacia de Polícia durante sua oitiva e, inclusive, falou
que mataria FLÁVIO e PEZÃO, porque acreditava que tinha delatado para a polícia:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48527708
Data: 03/11/2019
Horário: 10:50:36
Transcrição: Gilvanice x Djalma (preso) - Conversam sobre a reforma da casa; Djalma pede
número do telefone do Bola e de Pezão; Djalma diz que esse número que está falando é de
outra pessoa; Djalma diz que é para colocarem pressão na vítima do sequestro para ele
falar a versão que ele disse para os Policiais Militares; Djalma cita o Tenente Lucas; Djalma
pergunta se no vídeo dá pra ver ele chegando em casa e guardando a pistola; Djalma
pergunta se dá para ver ele jogando a pistola debaixo do pneu; Gilvanice diz que não da pra
ver na filmagem; Bola 8152-4348 / Pezão 9101-9254; Djalma fala que deu sorte pois os PM's
queriam matá-lo; Djalma diz que tem que arrumar uma garagem fora da família para
guardar seu carro pois estão querendo "chipar" o carro dele para depois encontrá-lo; Djalma
pede o número de seu irmão; Djalma ameaça: "fala para o Douglas que ele vai perder o
irmão dele"(16"); Gilvanice passa o número 8110- 9360; Djalma manda recado para
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"Júnior" que teria o entregado pra polícia; Djalma fala em matar outro detento se tal
detento não for "batizado"; Djalma diz para Gilvanice trocar o chip e o "rádio"; Djalma diz
que explicou tudo para ela na carta que enviou; Djalma diz que é para colocar a "comadre"
(LAINI) para cadastrar outro chip para Gilvanice; Djalma instrui Gilvanice a pagar as despesas
com o cartão dele; Djalma diz: "O Flávio eu vou estourar a boca dele no meio da avenida.
..vai ser no meio da avenida..."(34'30"); Gilvanice fala sobre o tratamento dos PM's (36');
Gilvanice pergunta sobre "buraco" que viu Djalma fazer e colocar "aquelas coisas" que ele
tinha comprado(411 O"); Djalma diz que estava tudo dentro da caixa, junto com a balança e
"eles" pegaram tudo; Djalma diz que não ficou preocupado pois não havia resíduos de droga
nos objetos; Gilvanice diz que os policiais não apresentaram tais objetos na delegacia.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Fone contato: 62992558872
Índice: 48528554
Data: 03/11/2019
Horário: 13:42:46
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma diz que os áudios (WhatsApp) não estão indo
devido à rede estar ruim; falam sobre colocação de cerca e câmeras de vigilância na casa;
Djalma fala sobre uma camionete que deveria ter chegado e, segundo ele, deu sorte que
tal camionete não chegou (310"); Gilvanice fala que "Pezão" comentou sobre o assunto da
camionete em relação a "Marcus" (Marcus Elias) e em relação a "Gabriel"; Djalma disse que
se tivesse pegado a camionete eles (PMs que o prenderam) teriam o matado com a
camionete carregada (de drogas) naquela casa do "Vera" (setor Vera Cruz?)(3'30");
Gilvanice diz que a camionete "deles" (Marcus e Gabriel) veio; Djalma diz que veio pra
Brasília e que ele tem "uns 5 mil na mão deles"; (parece que Marcus depositou 3 mil na
conta de Gilvanice após o ocorrido - 4'25"); Djalma diz que falta passarem 15 mil para ele ;
Gilvanice fala que Marcus e Gabriel iriam entrar em contato com ela; Djalma diz que
"Marcus" falou com ele e disse que a metade do "rádio" que Djalma está falando é de
"Marcus"; Djalma disse que Marcus falou que era para Djalma "encostar" de dia no
cunhado de Marcus que é para eles usarem o mesmo telefone; Gilvanice disse que vai
esperar Marcus ligar pois Gabriel comprou um telefone para ele e está aguardando para
"chamar ela no Zap"(6'20"); Gilvanice diz que conversou com Marcus através do telefone
de Gabriel; Djalma diz que Pezão ficou contrariado por Djalma não tê-lo botado na última
carga (de drogas) (10'40"); Djalma diz que Pezão não quis assumir a pistola no quarto DP;
Djalma diz que tem 50 mil da última carga, diz que é para Gilvanice deixar isso claro para
"compadre Bené"(13'30"); Djalma diz que se aparecer comprador para o carro dele, é para
GILVANICE vendê-lo e disse que não quer mais esse carro (2110").
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Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48539195
Data: 04/11/2019
Horário: 19:25:11
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma fala para Gilvanice ir até a distribuidora e colocar
"vinte real" de crédito nesse número da Claro[(62)99255-8872] pois este é seu número
agora; Djalma diz que "comprou esse radinho"; Djalma diz que é pra ela colocar logo o
crédito pois ele vai "baixar o Zap" e "chamá-la" logo em seguida.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48539975
Data: 04/11/2019
Horário: 21:32:00
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice diz estar chateada pela prisão de Djalma; Djalma
diz para ela não ficar triste pois pior seria se ele estivesse com a camionete (Carregada de
drogas); Djalma diz que foi Pezão que o "caguetou" (delatou); Djalma diz: "vou arrancar a
cabeça dele. Fica de boa.".
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48540125
Data: 04/11/2019
Horário: 22:03:22
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice fala de amenidades relacionadas à reforma da
casa; Djalma fala de "cabeção"(provavelmente o pedreiro e cliente de Djalma); Djalma diz
que para ele ficou 1400 e ficou devendo 250 gramas de "braw"(maconha).
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48540139
Data: 04/11/2019
Horário: 22:06:27
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice fala sobre "Bola" que ficou de levar a filmagem da
prisão de Djalma para a advogada e, no entanto, sumiu com a filmagem; Djalma diz: "deixa
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eu te falar uma coisa.., deixa eles que nóis vai pegar eles tudo...não esquenta não"(1'40");
Djalma pergunta se seus dois relógios ainda estão lá; Gilvanice disse que estão.
Nas auscultações também foram captadas conversas de GILVANICE comentando com
DJALMA que MARCUS VINÍCIUS tinha sido abordado pela polícia militar, que levou até
cães para farejar o carro em que ele estava, oportunidade em que DJALMA afirmou que se
os “homi” o estavam seguindo, imagina MARCUS VINÍCIUS, e que este lhe devia
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Nos supracitados diálogos, DJALMA ainda comentou que precisaria pagar os 100 kg
de drogas que um tal de BOIADEIRO mandou. Comentou também que aprendeu na cadeia
como lavar o dinheiro de procedência ilícita e pediu a GILVANICE que mostrasse a casa de
PEZÃO para o DOIDO, alcunha atribuída a MARCUS VINÍCIUS:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48540545
Data: 04/11/2019
Horário: 23:47:02
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice fala sobre HNI que enviou áudio falando que,
junto com "Marcus", foi abordado por carros da policia que levaram até cães para farejar
o veiculo em que eles estavam; Djalma diz; "os homi tava seguindo eu... imagina ele...";
Gilvanice disse que depois que ouvir os áudios vai repassar para Djalma; Djalma diz que
"Marcus" mandou vários áudios no telefone de seu cunhado, que está preso junto com
Djalma; Djalma diz que "Marcus" lhe deve 55 mil; Djalma pede para Gilvanice lhe enviar o
número de Marcus; Gilvanice diz que vai enviar
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48540595
Data: 05/11/2019
Horário: 00:02:59
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice fala que sua internet "pulou"; Gilvanice diz que
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vai visitar o Djalma no dia 15 utilizando uma Identidade falsa(6'33") mesmo pra levar uma
procuração para Djalma assinar; Djalma disse que "doido" fica confiando no dinheiro do
Marcus e Djalma desconfia que Marcus não vai pagar o "Boiadeiro"; Djalma disse que
ainda precisa pagar o "Boiadeiro", os 100 KG que ele mandou; Djalma diz que falta pagar 23
mil reais ainda.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48540623
Data: 05/11/2019
Horário: 00:17:38
Transcrição: Gilvanice x Baiano - Baiano fala que disse pro BOLA que é pra levar "esse
travador" pra arrumar as imagens das câmeras. Baiano falou que se o HNI brincar com ele,
Baiano vai matar ele e vazar daqui, pois ele ja quer vazar mesmo do Goiás; Djalma diz que é
só acabar a condicional que ele volta pra casa dele de boa, "dinheiro eu tenho, poder eu
tenho". Que ele já queria ir embora e agora ficou mais fácil, "sentar do lado dele, mata e
vaza daqui";
Mudança de assunto: (3:20.100)
Baiano pegou uma ideia lá dentro para "o que fazer com o dinheiro dele", que é pra ir num
contador abrir uma empresa e depois ir no banco "Santo Andre" pra conseguir uma
maquininha pra lavar o dinheiro, pra compra cerveja sem NF, pra ir no caminhão proprio e
vem no carro pequeno batendo pra não perder a carga. Que um amigo tem um primo que
trabalha na Coca-cola e é de boa. Baiano que vender o C4, mas Gilvanice disse que não sabe
mexer com isso.
11:34.100 - Gilvanice disse que achou a chave da casa velha. Que ela não sabia do buraco
que o Baiano havia cavado outro dia, Baiano falou que "naquele" dia colocou até o balde
branco la dentro do buraco e ela não viu. Baiano então chega a conclusão que por ter
deixado o "buraco" aberto por muitos dias foi o vacilo dele, e que quem fechou o buraco foi
o "Pezão", nessa hora Baiano deduz que quem o entregou "foi o Pezão que derrubou
tudinho" e fala pra Gilvanice mostrar a casa do Pezão para o "Doido".
No referido período de interceptações também foram captados áudios em que
DJALMA perguntou para GILVANICE se GABRIEL mandou o dinheiro, bem assim
conversas de GILVANICE comentando com sua concunhada TATI que havia cinquenta mil
nas mãos do compadre, referindo-se a MARCUS VINÍCIUS:
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Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48540687
Data: 05/11/2019
Horário: 01:49:12
Transcrição: Gilvanice x Baiano - Baiano disse que Pezão está vendendo maconha na alta;
Gilvanice pergunta "e o Pezão, ta pegando (as drogas) na mão de quem?"; Gilvanice disse
que o "noiado" perguntou para ela pelo número do Marquinho (Marcus). (3:58.100)
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48547361
Data: 05/11/2019
Horário: 17:10:05
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice confirma que não consegue fazer a transferência
de 4 mil na lotérica; Djalma diz para Gilvanice fazer a transferência de 4 mil na agência
amanhã de manhã; Gilvanice diz que vai ao Garavelo amanhã de manhã e transfere; Djalma
diz: "O Gabriel mandou o outro dinheiro..."(1'28"); Gilvanice pergunta: "E o doido já
conversou hoje com você?"; Djalma diz que hoje não mas que precisa falar com ele; Djalma
diz que falou para HNI pegar Uber ir até a casa de "Alexandro" pegar "as coisas" de Djalma
depois ir até a própria casa de HNI, "pegar o resto" e levar para a casa de Gilvanice.
Chegando lá Gilvanice paga o Uber (3'); Gilvanice diz: "Eu só vou pagar o Uber se chegar as
duas coisas na mão. Se for só uma vai se arrombar na porta com o Uber, viu. Já vou logo
avisando."; Djalma diz que o que está na casa de "Alexandro" é um "som".
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
índice: 48550859
Data: 06/11/2019
Horário: 08:08:18
Transcrição: Gilvanice xTati - Falam sobre a mãe de Djalma; (Tatiane é sua concunhada,
casada com irmão de Djalma); falam sobre a questão de um dinheiro que está escondido e
que a mãe de Djalma quer saber onde está; Gilvanice afirma que tal dinheiro está escondido
perto de casa (37'); Gilvanice diz que esse dinheiro só se pega com ela (40'); Gilvanice diz
que tem mais dinheiro pra receber, diz que tem 50 mil "na mão do cumpadi" (Marcus) e
mais pra receber "na mão dos povo"(42'); Tati pergunta sobre uma "carga" que teria sido
pega em Guapó(4327"); Gilvanice diz que a casa em que mora está em seu nome (51');
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Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48553982
Data: 06/11/2019
Horário: 12:03:56
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Falam sobre a questão do cartório; Gilvanice está na
advogada de Djalma; Gilvanice diz que está com o CD com as imagens da casa de Djalma;
Gilvanice diz que "bebezinho" está doido para ajudar Djalma, disse que vai atrás de
"Marquinho"(Marcus) e de Gabriel(9'35");
Conforme se verá nos diálogos abaixo, também captados durante as interceptações
telefônicas, GILVANICE e DJALMA conversaram sobre o tráfico de drogas praticado pelo
último em parceira com MARCUS VINÍCIUS, momento em que DJALMA mencionou
que, com sua prisão, MARCUS empurraria todas as cargas de BENÉ para Brasília e pediu
para GILVANICE falar para MARCUS VINÍCIUS conversar com BENÉ sobre cinquenta
quilos de fumo que restaram em Brasília para trazerem para Goiânia.
A acusada GILVANICE, na ocasião, disse para DJALMA que ele deveria ter se
registrado em algum trabalho, ao que ele pediu que ela falasse com os “meninos”, referindose a MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, para que resolvessem a situação. Na ocasião,
DJALMA ainda falou que no dia que comprou seu telefone na cadeia ligou para MARCUS
VINÍCIUS e explicou como se deu sua prisão e disse para GILVANICE que ela tinha que ir
na festa de aniversário de VALENTINA, filha de MARCUS.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
índice: 48555996
Data: 06/11/2019
Horário: 14:26:27
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma conversa com outros presos ao fundo; Gilvanice
está comprando roupas para Djalma; Djalma fala com detentos ao fundo da ligação sobre
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enviar maconha para Brasília; Djalma fala que HNI botou Marcus para "dirigir"(administrar)
já para ficar; Djalma fala que Marcus vai "empurrar" todas as cargas de "Bené" pra Brasília;
Djalma diz que quer "cinquenta quilo de fumo" lá pra "ganhar um dinheiro"; Djalma fala
que a droga ainda estava em Brasília; Djalma diz: "O que é ruim, Bené aparta do bagulho. Lá
(em Brasília) só vende a boa"; Djalma diz que depois disso o caminhão passa lá é carrega
tudo para " o Bélem"(a parte ruim da carga vai para Bélem do Pará); Djalma diz: "Manda
Marcus "chegar em"(falar com) Bené pois ele vai falar com eles e pegar "cinquenta quilo de
fumo" pra ganhar dinheiro; Djalma fala sobre Marcus ligar para Bené e ver se tem esses
cinquenta quilos do que restou lá em Brasília; Djalma diz que Bené organiza com Marcus pra
trazer; Djalma diz que está tentando contato com Marcus via Whatsapp para organizar as
negociações; Djalma diz que Marcus negocia, pega o dinheiro e tá "zuando" na roça(6'50");
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48593783
Data: 11/11/2019
Horário: 19:37:20
Transcrição: Gilvanice x Djalma (preso): Falam sobre o caso da prisão de Djalma; Gilvanice
fala sobre o buraco em que Djalma havia escondido os petrechos do tráfico e que foi
revistado pela polícia(51 O"); Gilvanice diz que quem entregou onde era o buraco foram
"Pezão" e "Bola"; Gilvanice fala que Djalma deveria ter se registrado em algum trabalho;
Djalma diz que era só falar com o contador dos meninos (Marcus e Gabriel) para
resolver(7'); Falam sobre o fato de Marcus ter ficado chateado com a prisão de Djalma;
Gilvanice fala sobre a reação de Gabriel à prisão de Djalma (810"); Djalma fala que no dia
que comprou seu telefone na cadeia, pegou o número de Marcus e explicou para ele o
ocorrido. E daí Marcus está na roça até agora(8'50"); Gilvanice diz que Marcus direto estava
lá; Djalma diz que Gilvanice tem de ir ao aniversário de Valentina(filha de Marcus);
Gilvanice diz que "Pezão" tem que "levar de boa"; Djalma diz que não quer nem ouvir falar
em "Pezão" porque senão manda matá-lo(13'30").
No diálogo abaixo, GILVANICE em conversa com a mãe de um traficante de nome
JOÃO comentou que o advogado que acompanhou DJALMA é o advogado do patrão dele, o
DOIDO, referindo-se a MARCUS VINÍCIUS, a quem chamou de MARQUINHO:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
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Índice: 48617052
Data: 14/11/2019
Horário: 14:26:09
Transcrição: Gilvanice x Poliana(mãe de João, que foi preso junto com Djalma e já está solto)
- Poliana pergunta se Gilvanice pode ajudá-la a reaver a identidade de João que teria ficado
com o advogado que acompanhou a confecção do flagrante de Djalma e João; Gilvanice diz
que é o advogado de "doido"(Marcus); Gilvanice diz que o advogado fala que não ficou com
tais identidades mas ela afirma que é mentira, que tal advogado ficou com as identidades;
mãe de João pergunta:"Onde é esse homi que eles trabaio pra ele?"; Gilvanice diz: "O nome
dele é 'Marquinho'"(Marcus Vinicius Rodrigues Elias); Gilvanice diz: "O Marquinhos é o
patrão"(3'48"); Mãe de João pergunta se João está indo à casa de Gilvanice; Gilvanice diz
que ele foi só no começo e depois sumiu; mãe de João diz que João está negociando
drogas pelo Facebook; mãe de João diz que João está de tornozeleira e mesmo assim está
vendendo drogas e está com balança em casa;
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48617712
Data: 14/11/2019
Horário: 15:16:35
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Gilvanice diz que a mãe de "B3" (João) ligou para ela e disse
que B3 está vendendo drogas pelo Facebook; Djalma confirma que deixou a identidade com
o advogado; Djalma diz que se sair e seu nome estiver sujo, Djalma vai furar ele(advogado) e
a casa dele todinha de bala.
Ainda em conversa mantida com GILVANICE, DJALMA pediu que ela entrasse em
contato com MARCUS VINÍCIUS, porque um companheiro de cela queria encomendar 100
kg de drogas:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48548029
Data: 05/11/2019
Horário: 18:14:10
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma diz em códigos para Gilvanice entrar em contato
com "o doido" (Marcus) pois tem um colega de cela que quer fazer a encomenda de "uma
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caixa com 100 garrafas (provavelmente 100kgs de maconha) lá em cima (Mato Grosso do
Sul). Entendeu?"; Gilvanice diz: "entendi."(2'20")
Ainda durante as auscultações, DJALMA COSTA BISPO FILHO comentou com
GILVANICE que MARCUS VINÍCIUS queria lhe dar dez peças de drogas como
pagamento da dívida e que pediria que alguém deixasse os entorpecentes na casa com ela
(GILVANICE) e depois mandaria outra pessoa buscar: Note:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48610805
Data: 13/11/2019
Horário: 22:38:03
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma fala para Gilvanice transferir quatrocentos reais da
conta de Gilvanice para a conta de Djalma(9'); Djalma diz: "O doido parece que quer me
dar dez peças(tabletes de maconha) lá, tá ligado!?"; Djalma diz que vai organizar de
alguém deixar lá na casa de Gilvanice pra depois mandar alguém buscar(11');
O diálogo transcrito abaixo, GILVANICE foi flagrada deixando um recado ameaçador
na caixa de mensagens de BOLA., situação evidenciadora da sua intensa participação nas
atividades do grupo. Note:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48611738
Data: 14/11/2019
Horário: 07:48:25
Transcrição: Gilvanice x Bola - Gilvanice deixa recado na caixa de mensagens de "Bola" com
ameaças; Gilvanice diz que "Bola" pagará caro por ter sumido com o HD retirado do receiver
da casa de Djalma.
Nas conversas a seguir, DJALMA COSTA BISPO demonstrou insatisfação com o fato
de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL não estarem lhe ajudando como pretendia, tanto que
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falou para GILVANICE pedir dinheiro para MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL para pagar
a advogada, bem como para falar que não atuaria mais no crime para eles.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48628444
Data: 15/11/2019
Horário: 19:15:27
Transcrição: Gilvanice x Djalma: Aos 2:40" Djalma fala para Gilvanice falar para eles
(Gabriel e Marcus) que é preciso que eles depositem 6 mil reais para a advogada, mais
5mil reais para Gilvanice pois Djalma tem que pagar as contas dentro da cadeia e que eles
sabem como funcionam dentro da cadeia. Gilvanice fala que mandou mensagem para
Marcus, ele visualizou, mandou um audio e logo em seguida apagou. Gilvanice fala que
Marcus mandou o comprovante (de depósito do dinheiro) logo em seguida. Gilvanice fala
que Marcus mandou 300 reais por transferência. Djalma pede o número de Pop& Gilvanice
passa 981109365. Djalma fala que vai falar com ele se ele topa abrir uma distribuidora de
bebidas. Djalma fala que bota 40 mil nas mãos dele para ele tocar o negócio.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48630174
Data: 15/11/2019
Horário: 23:32:52
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Conversam sobre sobre Marcus Elias e LAINI que lhe
visitaram; Djalma diz que é pra cobrar Marcus pagar o dinheiro todo; Djalma diz que é pra
Marcus mandar o dinheiro todo; Djalma diz que Marcus está lhe devendo 50 mil; Djalma
diz que é pra falar pra Marcus que "vocês" (Marcus e Gabriel) perderam Djalma; Djalma
diz que não vai fazer mais nada pra Marcus e Gabriel; Djalma diz que está insatisfeito com
Marcus porque Marcus não está ajudando ele; Djalma reclama novamente a insatisfação
com Marcus porque Marcus não está ajudando depois que ele foi preso.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48632873
Data: 16/11/2019
Horário: 12:21:56
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Transcrição: Gilvanice x Djalma: Djalma fala sobre depositar o dinheiro para a advogada. Aos
8:30 Djalma começa a reclamar sobre Marcus que não está o ajudando como ele acha que
deveria. Djalma fala para Gilvanice falar para ele que a amizade vai continuar, mas que ele
as coisas dos crime ele não vai fazer mais para ele. Djalma fala que além de tudo Marcus
tem que devolver 10 peças (10 tabletes de maconha).
Apesar de a autoridade policial ter mencionado que GABRIEL FELIPE
RODRIGUES AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS evitavam falar ao
telefone sobre as práticas ilícitas, a interceptação do fluxo das comunicações telefônicas dos
interlocutores acima especificados possibilitou a captação de informações relevantes sobre
referidos processados e suas atividades criminosas.
O resultado das auscultações telefônicas somado aos demais elementos probatórios
adiante detalhados demonstraram, sem um laivo de dúvida sequer, que GABRIEL FELIPE
RODRIGUES AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS durante o período
especificado na denúncia atuaram ativamente na disseminação de substâncias entorpecentes
na região metropolitana de Goiânia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, contando com a
coautoria de MANOEL DA SILVA FEITOSA, DJALMA COSTA BISPO FILHO e a
esposa deste, GILVANICE GOMES DOS SANTOS.
A esse respeito, observo que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, GABRIEL
FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR negou as imputações feitas. Na oportunidade, alegou
que é sócio de seu primo MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS na empresa MEGA
MOTOS há aproximadamente sete anos e possuía um caminhão que estava estacionado nas
proximidades do Posto Aparecidão.
Alegou, ainda, que conheceu MANOEL FEITOSA há um ano, por meio da compra e
venda de um veículo em sua loja, e que, em meados de 2019, este lhe pediu um emprego e
foi contratado para ser o motorista do caminhão mencionado acima.
Afirmou que MANOEL foi preso em Mato Grosso, mas que não era proprietário da
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carga de maconha apreendida com ele naquela oportunidade e nem pagou os honorários
advocatícios do defensor dele, apenas ajudou a esposa do citado réu que o procurou alegando
que estava com dificuldades financeiras.
Declarou que arrendou uma propriedade rural no município de Silvânia/GO, que está
registrada em nome de THYAGO SANTA CRUZ, mas pertence ao pai dele, pelo valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, pelo período de dez anos, mas não sabe dizer o valor
das benfeitorias que realizou no imóvel.
Sobre DJALMA, disse que o conheceu há aproximadamente oito meses, que ele
trabalhou na fazenda em Silvânia/GO, e consumia drogas com MARCUS VINÍCIUS, mas
não era proprietário da droga apreendida com ele por ocasião de sua prisão em Brasília/DF.
Disse, ainda, que se encontrou com DJALMA depois que ele saiu da prisão pelo
delito de sequestro para emprestar-lhe um carro, pois o veículo C4 Pallas que vendeu para ele
apresentou defeito e sua empresa dá garantia de motor e câmbio pelo período de três meses.
Questionado, respondeu que nunca alugou casa no bairro Três Marias, próximo ao
Anel Viário, teve apenas um lote no referido setor, mas acabou perdendo o imóvel, por
problemas com a financeira.
Asseverou que não é dono do caminhão carregado de maconha apreendido pela
polícia em Aparecida de Goiânia, em meados de 2019, e sequer conheceu ROMILSON
CARLOS ROSA.
Respondeu que não conhecia EURÍPEDES JÚNIOR e nem realizou transações
financeiras com ele. Quanto a DIASSIS, disse que o conhecia, mas que ele era mais próximo
de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, e que, inclusive, adquiriu um veículo
deste.
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Declarou que comprou um bangalô em Caldas Novas, no ano de 2018, e o vendeu no
final de 2019, mas ainda não realizou a transferência. Perguntado o motivo pelo qual colocou
seus bens em nome de terceiros, informou que tal fato se deu em razão da separação de
MARCUS VINÍCIUS e LAINI (termo de interrogatório extrajudicial acostado às fls.
567/571).
Na fase judicial, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR acrescentou que
não é verdadeira a alegação dos policiais de que sua loja não tinha movimento, pois chegou a
vender setenta motos por mês e que as vendas somente caíram em razão da pandemia do
COVID-19 e de sua prisão, pois se ausentou da empresa.
Acrescentou ainda que até o ano de 2016, quando MARCUS VINÍCIUS estava bem,
ele era um ótimo sócio, trabalhava bastante, poupava dinheiro, e ambos tinham poder de
gerência na loja, mas como ele teve uma recaída nas drogas, o interrogado passou a
administrar, sozinho, a empresa.
Pontuou que não registrava todos os negócios realizados, porque a maioria das vendas
era parcelada na promissória, pois seus clientes não têm o nome limpo, nem cartão de
crédito, mas que só transferia a propriedade dos veículos depois da quitação. Alegou que
tinha o costume de ceder o endereço de sua loja para os clientes visando facilitar, pois a taxa
de transferência de endereço de uma cidade para outra é mais cara.
Diversamente do alegado na fase administrativa, afirmou que, entre o final de 2018 e
o início de 2019, CLEMENTE e THYAGO, os quais já conhecia há alguns anos,
ofereceram a Fazenda Gamelas e Porções para pagar em um prazo de 2(dois) anos, de acordo
com suas condições, de forma que o interrogado e MARCUS VINÍCIUS adquiriram a
propriedade rural acreditando que conseguiriam um financiamento e, com o próprio aluguel
do pasto, pagariam o imóvel.
Alegou que negociaram a fazenda por R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a qual
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estava registrada em nome de THYAGO, e que a transferência da propriedade seria realizada
quando conseguissem quitá-la, mas pagaram apenas cerca de R$ 630.000 (seiscentos e trinta
mil reais).
Sustentou que os pagamentos eram realizados de várias partes do país, porque, à
medida que recebiam pelos carros vendidos e fretes realizados, pedia aos credores que
depositassem diretamente para CÍCERO, na conta de THYAGO, e enviava os comprovantes
de pagamento para ele e anotava em sua planilha.
Afirmou que fizeram benfeitorias na propriedade rural, no valor de aproximadamente
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Quanto ao bangalô situado Caldas Novas, afirmou que inicialmente adquiriu um
apartamento simples, no valor de cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual, depois de
quitado, foi vendido e entregue como parte da entrada do bangalô, que foi comprado por
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Indagado sobre o fato de pessoas com passagens policiais terem frequentado o imóvel,
afirmou que o bangalô era alugado pela OLX e funcionava como um hotel, e que o locatário
depositava metade do valor ajustado para fazer a reserva e, quando chegavam ao local para
fazer o check-in, pagava a outra metade, o que justificaria a coincidência.
Disse que o veículo Golf, placa NGZ-0748, foi vendido para DIASSIS e, depois de
quitado, foi devidamente transferido.
Quanto ao veículo Volvo e as respectivas carretas, afirmou que estavam em nome de
CÍCERO mesmo e que só forneceu o endereço da loja para que ele realizasse a
transferência, porque não teria como ele voltar para seu estado carregado se as carretas não
estivessem com a placa vermelha, porém não participou da negociação dos referidos
automóveis.
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Disse, ainda, que MARCUS VINÍCIUS intermediou a venda do cavalo mecânico do
caminhão para CÍCERO, mas não sabe nada sobre essa negociação, pois foi particular, sem
vinculação com a loja.
Informou que CÍCERO não prestava serviços para o interrogado, mas fez alguns
fretes de calcário e produtos agrícolas para a fazenda, e que, como MARCUS VINÍCIUS
tinha um dinheiro para receber dele, pagava apenas o diesel e abatia o frete na dívida.
Perguntado o motivo pelo qual a caminhonete Hilux, cor preta, placa NGQ-8900,
estava em nome de THYAGO SANTA CRUZ, respondeu que aludido veículo era de
propriedade de MARCUS VINÍCIUS e foi vendido para CLEMENTE, o qual lhe entregou
o aludido automóvel posteriormente em troca de outro mais novo, mas acabaram enrolando e
não transferiram a propriedade da caminhonete.
Comentou que DJALMA prestou serviços de eletricidade na fazenda, mas quem
ficava na propriedade era MARCUS VINÍCIUS, de modo que desconhece o combinado
entre eles, bem assim a alegação de que DJALMA tinha um crédito de R$ 55.000,00 com o
interrogado e seu sócio.
Afirmou que dava dinheiro para DJALMA buscar MARCUS VINÍCIUS nas bocas
de fumo, pouca quantia, apenas para que abastecesse o carro.
Reafirmou que não tem vinculação com as drogas apreendidas em poder de
DJALMA, MANOEL ou em Aparecida de Goiânia, e que não foi utilizado nenhum veículo
de sua propriedade para o transporte desses entorpecentes.
Reafirmou, também, que não prestava auxílio financeiro aos motoristas quando eram
presos, pagando advogado ou fornecendo dinheiro para que adquirissem telefones na unidade
prisional, ressaltando que conversou com a esposa de DJALMA apenas sobre o carro que
estava na oficina, cujo motor estava na garantia, e teve contato com a esposa de MANOEL
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porque tinha vendido uma moto para o citado acusado e ela precisou vendê-la para custear as
despesas de casa.
Indagado sobre as conversas em que GILVANICE questionava sobre os entorpecentes
do grupo e se incluía como beneficiária de uma dívida de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), advinda da distribuição de lucros entre GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS, disse
que desconhece tal diálogo.
Asseverou que adquiriram o caminhão volvo 260, placa IOV-0932, ficaram com o
veículo por um tempo, o qual era conduzido por MANOEL para levar uns móveis até a
fazenda, todavia, devolveram o automóvel para o antigo proprietário, pois tiveram problemas
com o recibo.
Declarou que não sabe o motivo pelo qual o veículo foi visto na porta de DJALMA,
sustentando que talvez seja porque EURÍPEDES, que já fez alguns fretes para o interrogado,
morava próximo ao mencionado corréu.
Afirmou que EURÍPEDES intermediou a compra de um caminhão do interrogado e
também fez alguns fretes, e que sua ligação com ele era exclusivamente profissional.
Novamente divergindo do que dissera na Delegacia de Polícia, afirmou que alugou um
imóvel no Setor Três Marias, porque viria um motorista de Tocantins para trabalhar em seu
caminhão, mas não deu certo, e, quando viajou para a Espanha, deixou a chave com
MARCUS VINÍCIUS, pois este estava se separando de sua esposa e disse que talvez
moraria no imóvel com INGRID, porém, não sabe se ele deu outra destinação para o local.
Também divergindo do que declarara na fase administrativa, mencionou que possuía,
na verdade, três caminhões, com os quais realizava fretes para várias localidades, os quais
foram adquiridos com os recursos da loja e dividia o lucro com MARCUS. Afirmou que
como não tinha onde deixar os caminhões, eles ficavam estacionados no Posto Aparecidão.
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Pontou que MARCUS VINÍCIUS começou a namorar INGRID na época em que
estava se separando da esposa e que efetuou pequenos depósitos na conta dela (da namorada)
para que MARCUS pagasse suas despesas pessoais, abastecesse e comprasse coisas para a
fazenda, pois ele não usava cartão bancário e nem celular.
Alegou que JOYCE estava vendendo um imóvel que MARCUS VINÍCIUS queria
comprar para montar uma clínica de reabilitação e que ele deu um sinal no negócio, mas não
conseguiu concluir a compra, porém sabe desse negócio apenas por alto.
Afirmou que não sabia que MARCUS VINÍCIUS possuía armas de fogo na fazenda e
que soube, por meio de DJALMA, que os policiais que efetuaram a prisão de MARCUS
VINÍCIUS deram vários comprimidos de CLONAZEPAN para ele, por isso, ele falou coisas
absurdas na Delegacia de Polícia.
Comentou que, mesmo cuidando dos negócios praticamente sozinho, não desfez a
sociedade com MARCUS VINÍCIUS porque gostava muito dele, eram como irmãos e ele já
o tinha ajudado bastante. Note:
“Que é dono da Mega Motos e teve uma transportadora registrada em 2009; é
sócio de seu primo MARCUS VINÍCIUS desde o início da Mega Motos; (…) a
Mega Motos foi constituída em 2013, com capital social de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), vendendo motos; houve evolução patrimonial, pois as
motos aumentaram muito; que morou em Curitiba e teve uma transportadora;
que trabalhou com uma loja que mexia com carros importados e trabalhou
com um público com poder aquisitivo maior, mais exigente; depois que saiu
dessa empresa, montou a Personalité, próximo ao Hospital de Urgências de
Goiás, mas teve problema com sócios; nesse meio termo, MARCUS tinha saído
de clínica de reabilitação e os pais dele o ajudaram a montar essa empresa
Mega Motos; que vende motos, pegando 60% do valor de entrada e faz um
parcelamento próprio, na promissória; (…) era muito organizado e, com sua
experiência, levou motos mais bonitas para a loja, começou a trabalhar com
um público melhor, o que deu uma alavancada grande no negócio; começou
vendendo uma média de doze motos, mas por último chegou a vender setenta
motos no mês; o policial falou que não tinha movimento, mas uma loja de
motos não é igual uma padaria; (…) que vende muito; em 2016 foi o ápice de
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vendas e conseguiu juntar aproximadamente dois mil contratos de compra e
venda; a loja fatura em torno de R$ 80.000,00 por mês; que recebe muita
promissória; depois de 2020 as vendas caíram bastante em virtude da
pandemia e porque foi preso; (…) acredita que nunca faturou menos de
R$50.000,00; sempre teve caminhões; quando fechou a Transportadora HDL
Express ficou trabalhando com caminhões informalmente; nessa empresa, era
sócio com a LUANA e tinha uma renda de cerca de R$ 10.000,00, por mês; (…)
toda movimentação financeira da empresa passava pelo contador; na Mega
Motos, não registrava todas as vendas, porque algumas eram parceladas e
pegava a entrada para comprar motos em leilões; que facilitam muito, porque
a maioria de seus clientes não tem nome limpo, não tem cartão de crédito; que
vendiam e faturavam bem; as atividades que desenvolviam eram lícitas, nunca
mexeu com nada errado, nunca usou drogas; MARCUS sempre deu muito
trabalho para a família; quando MARCUS estava bem, os dois tinham poder
de gerência na empresa; até 2016, ele foi um sócio sem igual, trabalhou
bastante, investiam o lucro e poupavam bastante, mas ele teve uma recaída
nas drogas e passou a ficar muito tempo internado; (…) seu foco é moto, mas
também vende alguns carros para os clientes bons; (…) que faz contratos e só
não tem todos, porque sua loja foi roubada em 2020, ocasião em que foi levado
o cofre e alguns documentos; quando o veículo é parcelado na promissória, só
transfere a propriedade depois da quitação; que tinha o costume de ceder o
endereço para os adquirentes para facilitar para seus clientes, porque o
Detran rouba as pessoas; por exemplo, para transferir uma motocicleta de
uma cidade para outra pagava placa, mudança de domicílio; até então nunca
teve problema com isso; (…) não transferia a propriedade antes de receber do
cliente; não é verdadeira a afirmação que a empresa não tinha movimentação;
que também deixava o endereço da loja para ter controle de multas, porque os
veículos estavam registrados em seu nome ou no nome da sua mãe; (…) quanto
ao veículo UP, placa PSA-0805, MARCUS passou para o pai dele usar na
negociação de uma quitinete e esse carro já foi vendido; esse rapaz quer que
pague o veículo, porque não foi transferido e foi bloqueado; o veículo Golf,
placa NGZ-0748, foi vendido para DIASSIS, nunca foi de posse da loja;
quando comprou esse Golf, ele tinha uma quantidade grande de documentação
e ficou no endereço da loja, mas, depois de quitado, foi transferido; que
também mantém o endereço para localizar os bens em caso de inadimplência;
quanto ao Volvo e as duas carretas que estavam com CÍCERO, só ajudou na
questão da transferência por causa do endereço da loja, para continuar em
Goiás, porque carreta sem a placa vermelha não carrega; as carretas foram
transferidas para o nome de CÍCERO mesmo, só forneceu o endereço; não
participou da aquisição da carreta, mas o cavalo MARCUS intermediou a
venda para ele mesmo, mas não teve acesso, porque foi negócio particular, sem
vinculação com a loja; acredita que MARCUS tem uma quantia para receber
do cavalo mesmo; CÍCERO não prestava serviços para o interrogado;
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CÍCERO já fez alguns fretes de calcário e produtos agrícolas quando estavam
mexendo na fazenda, mas não sabe precisar a quantidade porque MARCUS
ficava na fazenda e o interrogado ficava mais na loja; como MARCUS tinha
um dinheiro para receber dele, pagava apenas o diesel e abatia o frete na
dívida; a caminhonete Hilux, cor preta, placa NGQ-8900 era de propriedade
de MARCUS e foi vendida para o Sr. CLEMENTE; que estavam com uma
Hilux mais nova e o Sr. CLEMENTE se ofereceu para comprar ela, entregando
essa outra caminhonete preta que usou por um tempo pela melhor; essa
caminhonete, placa NGQ-8900, foi transferida para o THYAGO quando
fizeram a venda para o Sr. CLEMENTE; que a caminhonete continuou no
nome do THYAGO porque iam vendê-la, mas foram enrolando e não
transferiram a caminhonete; seu carro era um Audi A5; a outra caminhonete
que venderam para o Sr. CLEMENTE também foi transferida para o nome do
THYAGO e o pai dele que usa; não participou de nenhuma outra negociação
envolvendo essa caminhonete prata; compraram a Fazenda Gamelas e
Porções entre o final de 2018 e o início de 2019; como conheciam CLEMENTE
e THYAGO há muitos anos, eles ofereceram a fazenda e fizeram um preço
legal, dando um prazo de 2 anos para pagar conforme dessem conta; que
tinham o sonho de comprar a fazenda; (…) que negociaram a fazenda por R$
2.000.000,00 (dois milhões); estavam organizando para fazer o financiamento,
porque a fazenda, em época de aluguel de pasto, rende até R$ 7.000,00 (sete
mil reais) por mês, então o próprio aluguel de pasto pagaria a fazenda; não
formalizaram essa negociação; que deram uma entrada, porque eles
precisavam de dinheiro para desfazer uma documentação da empresa deles;
que vinham pagando conforme vinham recebendo os carros vendidos ou os
fretes; que enviava todo comprovante de pagamento para ele e anotava em sua
planilha; quando MARCUS estava bem, também fazia os pagamentos; a
maioria dos depósitos foram efetuados na conta da loja do THYAGO; que
frequentemente pedia para seus credores efetuarem os pagamentos nessa
conta; como não tem CNPJ, era comum os pagamentos serem feitos nas
contas que indicava; tem três caminhões; cada caminhão, quando não
quebra, gera um lucro líquido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que
passaram vários motoristas; os caminhões foram comprados com recursos da
loja e dividia o lucro com MARCUS; que reinvestiam parte do dinheiro na
loja; a fazenda já estava em nome do THYAGO, e continuou registrada em
nome dele porque não terminaram de pagar; quando fizessem a quitação ou
financiamento, fariam a transferência; gastaram R$ 50.000,00 com
benfeitorias no imóvel, mas já tinha um curral muito bom, uma represa e dois
tanques, uma casa e um quiosque de churrasqueira; tudo que foi gasto, usavam
o patrimônio da loja; os pagamentos vinham de várias partes do país, mas
geralmente Nordeste, pois quem recebia o frete de seus caminhões depositava
diretamente na conta dele; que pagaram cerca de R$ 630.000 (seiscentos e
trinta mil); conheceu o THYAGO em uma loja de veículos que trabalhou e se
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tornaram amigos; sua única fonte de renda era o lucro da empresa e dos
caminhões; que frequentaram o Condomínio Aldeia do Lago em Caldas Novas
e a moça que alugou o apartamento ofereceu o imóvel em boas condições de
pagamento; o valor era aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais),
parcelado; depois que quitaram o apartamento, venderam-no e entregaram um
Honda Civic e um pouco de dinheiro como entrada do bangalô; o imóvel foi
comprado por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e também
pertencia ao interrogado e MARCUS; esse bangalô era alugado e funcionava
como um hotel; que aluga na OLX, a pessoa entra em contato, deposita a
metade, faz a reserva e quando chegam para fazer o check-in paga a outra
metade; DJALMA comprou um veículo em sua loja e era a pessoa que achava
MARCUS quando ele sumia nas bocas de fumo; um parente de DJALMA usava
drogas com MARCUS e ele o ajudou muito quando estava nessa situação;
venderam um C4 Pallas, prata, para DJALMA; até certo tempo DJALMA
estava pagando certinho; ele prestou serviços de eletricidade na fazenda, pois
quando compraram a fiação era precária; DJALMA deu outro veículo que já
tinha como entrada do C4 Pallas; acha que DJALMA não prestou outros
serviços para MARCUS, mas era este quem ficava mais na fazenda;
desconhece a alegação de que DJALMA tinha um crédito de R$ 55.000,00 com
o interrogado e MARCUS; MANOEL o chamava de patrão porque começou a
trabalhar para o interrogado em 2019 e era um motorista exemplar; ele
ganhava 12% do faturamento do caminhão; não tinha vinculação com a carga
de drogas apreendida com MANOEL em Mato Grosso; na oportunidade, ele
não estava no caminhão do interrogado; teve contato com a esposa de
MANOEL porque tinha vendido uma moto para ele e ela precisou vender o
automóvel para custear as despesas da casa dele; que o ajudou apenas
comprando a moto; MANOEL passou a trabalhar para o interrogado depois
que saiu da prisão em Mato Grosso; não prestava ajuda financeira para
MANOEL e DJALMA; dava dinheiro para DJALMA buscar MARCUS nas
bocas de fumo, mas era pouca coisa; (…) o caminhão volvo 260, placa IOV0932, era de sua propriedade e MANOEL o dirigiu uma vez que levou uns
móveis até a fazenda; que ficaram com esse caminhão um tempo, não sabendo
precisar quanto, mas devolveram para o antigo proprietário, porque deu
problema no recibo; (…) fizeram esse acordo no início de 2020; não sabe o
motivo pelo qual esse caminhão foi visto na casa de DJALMA, talvez MARCUS
possa explicar; EURÍPEDES já fez fretes para o interrogado e era vizinho de
DJALMA, pode ter sido isso; o interrogado e GABRIEL não deviam para
EURÍPEDES; vendeu um Golf para DIASSIS; teve um veículo UP que entrou
em uma negociação de uma quitinete entre o pai de EURÍPEDES e o pai de
MARCUS; não tem vinculação com a carga de maconha apreendida em
Aparecida de Goiânia, nenhum carro ou caminhão seu foi usado; (…) não tem
local de guardar seus caminhões em Goiânia, deixa no posto Aparecidão; que
alugou um imóvel no Setor Três Marias porque viria um motorista do
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Tocantins trabalhar em seu caminhão, mas não deu certo; que MARCUS
disse que talvez ficaria no imóvel, pois estava se separando de sua esposa e
moraria lá com INGRID; não se lembra o nome desse motorista, mas alugou o
imóvel por falta de funcionário bom; ninguém usou esse imóvel; depois que
viajou para Espanha, MARCUS ficou de devolver a chave para o rapaz; não
sabe se MARCUS deu outra destinação para o local; muitas coisas que estão
no processo descobriu depois que foi preso; (…) não prestava auxílio
financeiro aos motoristas quando eram presos, pagando advogado ou
fornecendo telefones na unidade prisional; não chegou a conversar com
DJALMA ou MANOEL quando estavam presos; GILVANICE é esposa de
DJALMA; conversou com ela apenas sobre o carro que estava na oficina e o
motor estava na garantia; pelo que ficou sabendo, DJALMA é usuário e a
quantidade de drogas apreendida com ele era pequena; talvez ele tenha
avisado sobre sua prisão para MARCUS porque precisava de ajuda financeira
e já ajudou MARCUS muito; não tinha intimidade com DJALMA a ponto de
pagar advogado para ele; DJALMA fez um serviço na fazenda, mas não
presenciou a negociação que foi feita, quanto foi pago e quanto ficou devendo;
já aconteceu de pessoas irem na loja cobrar drogas que MARCUS comprou e
ficou devendo; as pessoas falam que é irmão, mas na verdade são primos; (…)
questionado sobre a conversa em que GILVANICE se incluía como beneficiária
da dívida de R$ 50.000,00, advinda da distribuição de lucros entre GABRIEL e
MARCUS, e questionava sobre entorpecentes do grupo, disse que desconhece;
que toma conta das coisas de MARCUS referentes à loja, mas GABRIEL e
MARCUS VINÍCIUS são pessoas diferentes e só consegue esclarecer as coisas
sobre a loja e os caminhões, mas da vida pessoal dele não; (…) sempre tentou
ser o mais certo possível; EURÍPEDES apenas intermediou a compra de um
caminhão para o interrogado; (…) MARCUS é usuário de drogas, toma
remédio controlado receitado por psiquiatra e faz coisas absurdas; não o
abandona nesse momento difícil porque ele o ajudou demais no início da loja;
já chegou a pagar dívida de drogas de MARCUS; ele tinha crédito, ia nos
lugares, usava drogas e sumia; quando ele saía para usar, tentava deixar ele
sem cartão bancário, mas isso nunca o impediu de usar drogas; na época em
que MARCUS internou em 2011, quase virou morador de rua, mas depois que
tiveram a loja, a situação financeira melhorou e acredita que ele não tinha
necessidade de vender drogas; os pais dele tinham um patrimônio bacana;
INGRID começou a namorar com MARCUS na época em que ele estava se
separando da LAINI; (…) acha difícil INGRID ter fornecido contas para
lavagem de dinheiro; MARCUS ficava 90 % do tempo com INGRID e não
usava cartão, celular, corrente de ouro, então acredita que esses depósitos de
dinheiro eram para ele se manter; já fez depósitos pequenos na conta de
INGRID, quando MARCUS estava com ela e dizia que precisava abastecer
carro, fazer compras, comprar coisas para a fazenda; nos últimos anos, desde
2018, MARCUS ficou bem ausente da loja, estava na fazenda ou usando
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drogas, mas, mesmo assim, fazia divisão de lucros normal; manteve a
sociedade porque sempre gostou muito de MARCUS e acha injusto abandonálo, porque ele já o ajudou muito; já pensou em desfazer a sociedade; pelo que
conhece, JOYCE estava vendendo um imóvel que MARCUS queria comprar
para montar uma clínica de reabilitação; ele deu um sinal de negócio, mas não
conseguiu concluir o negócio; só sabe sobre essa negociação entre eles; já foi
preso por porte de arma, mas sua arma é registrada e estava na loja; no
presente caso, também não estava portando a arma, ela estava em sua
residência; desconhecia que MARCUS estava com armas de fogo na fazenda;
ele fala que era espingarda de caça; a acusação não é verdadeira, não é um
dos maiores traficantes de maconha do estado; nesse processo tem muitas
coisas absurdas; se tivesse o rabo preso, não contrataria MANOEL para
trabalhar em um caminhão seu; (…) recorria a DJALMA quando MARCUS
sumia, mas ele também era um usuário; vendeu o veículo para ele, tudo
documentado; sua vinculação com EURÍPEDES era só negocial, porque ele
ajeitou o caminhão no preço bacana, e também fez uns fretes quando estava
sem motorista, mas tem as notas para provar que são fretes lícitos; quando
MARCUS foi preso na fazenda, enfiaram doze comprimidos de CLONAZEPAN
nele; quem contou esse fato foi o DJALMA; quando MARCUS foi preso, ele
falava coisas absurdas, que era Delegado e que a mãe dele era polícia; não
acredita que MARCUS foi o responsável pelas acusações e está respondendo
de forma reflexa, porque ele não precisa; quando está lúcido, MARCUS é
fantástico e inteligente; (…) o interrogado sempre esteve na loja, desde o início
das atividades até o dia em que foi preso; o veículo que DJALMA comprou deu
bastante problemas mecânicos e disponibilizava veículos para que não ficasse
a pé no prazo de garantia, assim como fazia com todos os clientes; não recorda
o carro que foi disponibilizado para ele, mas na loja tinha um veículo UP
usado para essa finalidade; INGRID usava o carro do MARCUS e não se
recorda dela pegar carro da loja; não sabe precisar a frequência que
MARCUS depositava na conta de INGRID, mas ele mantinha ela; JOYCE que
intermediou a venda do imóvel que MARCUS queria comprar para montar a
clínica, mas sabe apenas por alto; acha que MARCUS sonhou alto e contou
com um dinheiro que ele não podia financiar; ele passou uma parte do
dinheiro para ela como sinal, mas também não sabe precisar quanto; acredita
que MARCUS não tinha amizade com JOYCE, apenas relação profissional
mesmo” (Interrogatório judicial de GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR, gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 793 do Projudi).

O acusado MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS também negou a autoria
delitiva. Na fase administrativa, aduziu que é sócio-proprietário da empresa MEGA MOTOS
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e que possui caminhões que fazem frete por todo o país, os quais foram adquiridos em
sociedade com seu primo GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, e que os
motoristas são MANOEL DA SILVA FEITOSA, NALDO e EMÍDIO.
Aduziu, ainda, que, quando MANOEL FEITOSA foi preso, em Mato Grosso do Sul,
não pagou advogado para ele, apenas deu uma ajuda de aproximadamente R$ 100,00 (cem
reais) para que ele retornasse a Goiás depois de sua soltura.
Aduziu, também, que arrendou a propriedade rural Fazenda Gamela e Porções II,
situada no município de Silvânia, de propriedade de THYAGO SANTA CRUZ SILVA, há
dois anos e nesse período realizou construção de benfeitorias, que eram abatidas no valor do
arrendamento.
Questionado, disse que o veículo Toyota Hilux, cor preta, placa NGO-8900, é de sua
propriedade, mas se encontra registrada em nome de THYAGO SANTA CRUZ SILVA,
porque foi utilizado em uma venda para o pai dele, ao passo que o automóvel Toyota Hilux,
cor prata, placa PBN-0230, se encontra em Santa Catarina, pois foi vítima de estelionato.
Sustentou que EURÍPEDES JÚNIOR realizava o transporte de mercadorias para o
Nordeste, utilizando um caminhão de sua propriedade. Sustentou, ainda, que vendeu um
caminhão para DIASSIS, mas houve desacordo comercial e ficou com uma dívida de
R$80.000,00 (oitenta mil reais), não sabendo mais nada sobre referido indivíduo. Sustentou,
ainda, que CÍCERO é tio de sua esposa e um dos motoristas de seu caminhão (termo de
interrogatório extrajudicial acostado às fls. 561/563 do PDF I).
Em juízo, de modo diverso, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS disse que
dos motoristas dos caminhões conhece apenas MANOEL DA SILVA FEITOSA, pois era
dependente químico e se afastou da empresa depois que teve uma recaída nas drogas,
oportunidade em que GABRIEL ficou responsável por administrar os negócios.
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Em desconformidade com as declarações de GABRIEL, afirmou que CÍCERO nunca
chegou a prestar serviços para o interrogado e nem nunca vendeu caminhão para o referido
réu, apenas emprestou dinheiro para que ele montasse seu próprio negócio, mas já recebeu e
não se recorda o valor.
Declarou que, inicialmente, arrendou a fazenda de CLEMENTE CÉSAR, mas quando
percebeu que estava dando lucro, comprou a propriedade rural, que estava registrada em
nome de THYAGO SANTA CRUZ SILVA e seria transferida para o nome do interrogado e
GABRIEL quando conseguissem quitá-la, mas não tem nenhum documento formalizando
esse negócio e nunca teve medo de perder dinheiro, tendo em vista que CLEMENTE
sempre foi muito sério e idôneo.
Disse que negociaram a propriedade rural por R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
e, todo o dinheiro que recebia na loja, inclusive de promissórias, assim como os valores
referentes aos fretes dos caminhões, eram depositados direto para CLEMENTE, para evitar
de gastar, mas conseguiu pagar apenas cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Sustentou que foram realizados depósitos de vários lugares do país porque era comum o
destinatário do frete depositar o pagamento para terceiros a seu pedido, mas não se tratava de
dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Acrescentou que vendeu uma caminhonete Hilux, placa final 8900, para THYAGO e,
posteriormente, comprou o veículo novamente, mas o automóvel continuou registrado no
nome dele.
Nesse ponto, esclareceu que muitos veículos estavam cadastrados no endereço da loja
porque os clientes precisavam de um endereço local para transferir o automóvel para outro
estado e que tal conduta não configura fraude, mas apenas uma facilidade que oferecia.
Declarou que conheceu DJALMA quando usava drogas com o irmão dele e que
pp

80

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

aludido réu acabou se tornando um amigo de sua família para lhe ajudar nos momentos de
recaída. Acrescentou, ainda, que DJALMA foi trabalhar na propriedade rural que compraram
de CLEMENTE, arrumando a parte elétrica, e que adiantou R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para que ele comprasse a fiação da fazenda, mas não pagou todo o valor combinado, porque
DJALMA foi preso e não concluiu o serviço.
Pormenorizou que DJALMA foi preso duas vezes durante o tempo em que foram
amigos, e que, na primeira oportunidade, não chegou a pagar advogado para ele, apenas o
ajudou, fazendo uma compra para a família dele, porque era como se fosse padrinho de suas
filhas.
Sobre a última prisão de DJALMA em Ceilândia, discorreu que soube que ele foi fazer
um trabalho em uma chácara e foi preso na volta portando uma porção pequena de maconha
e duas porções de crack, pois também é usuário de drogas. Afirmou que, na ocasião, a esposa
de DJALMA ligou para sua namorada contando que ele estava preso e pediu que adiantasse
o dinheiro que devia para ele.
Perguntado, respondeu que não prestou auxílio financeiro para DJALMA porque a
droga era de sua propriedade, até mesmo porque soube que a quantidade de entorpecentes era
ínfima.
Discorreu que GABRIEL alugou um imóvel para um motorista que viria de outro
estado trabalhar em um caminhão que ele havia comprado, mas o indivíduo não veio, e que
realmente chegou a ficar com a chave para olhar a casa, pois estava se separando de sua
esposa e moraria com INGRID nela. Negou que era DJALMA quem vigiava a residência.
Afirmou que ele e GABRIEL compraram um apartamento simples em Caldas Novas,
que foi pago em vinte parcelas, e que, após a quitação, entregaram o imóvel e um carro como
entrada no bangalô que possuem atualmente, pagando o restante em parcelas mensais de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
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Sustentou que não era proprietário da droga apreendida em Aparecida de Goiânia, não
conhece nenhum ROMILSON e nem participou do aluguel do caminhão usado para o
transporte dos entorpecentes ou do galpão utilizado para a guarda do veículo, desconhecendo
qualquer informação sobre esse fato.
Mencionou que manteve um relacionamento amoroso com INGRID e que sua família
depositava dinheiro na conta dela para suas despesas pessoais porque ninguém confiava em
lhe dar dinheiro, com receio de que comprasse drogas, e também porque não carregava
carteira.
Acerca do dinheiro depositado por JOYCE, afirmou que tinha o sonho de montar uma
clínica de tratamento para dependentes químicos e deu um lance para comprar uma chácara,
mas houve quebra de contrato e pediu que, descontada a multa, JOYCE depositasse o
dinheiro aos poucos na conta de INGRID.
Ressaltou que conseguiram todo o patrimônio que tinham com a venda de carros e
motocicletas, e com a renda obtida com os caminhões. Ressaltou, também, que mentiu que
tinha muitas coisas por telefone para outros traficantes para ter status e adquirir droga a
prazo. Note:
“Que é dependente químico e, depois de algumas crises, foi diagnosticado com
esquizofrenia; que está tomando medicamentos regularmente; que CÍCERO é
tio de sua esposa e se tornou seu amigo; que CÍCERO lhe ensinou a trabalhar
com caminhão, pois já chegou a ter cinco caminhões; (…) nunca fez negócio
de vender caminhão para ele; já emprestou dinheiro para ele montar seu
próprio negócio quando saiu do trabalho, mas não se recorda a quantia; que
CÍCERO já pagou a quantia devida; quem mexe mais com essa parte de
caminhão foi GABRIEL, então não sabe se houve essa negociação com ele;
compartilhava mais ideias pessoais com ele; não chegou a vender o cavalo de
um caminhão para CÍCERO; ele nunca prestou serviço para o interrogado;
que chegou a ter cinco caminhões, mas depois viu que não estava sendo
lucrativo e foi vendendo; (…) hoje só tem dois caminhões graneleiros que
fazem frete; que tem outros motoristas, mas conhece apenas MANOEL; que se
afastou das empresas porque teve uma recaída nas drogas; (…) não é verdade
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que CÍCERO funcionava como um laranja para o interrogado e GABRIEL;
que tinha uma grande amizade com CLEMENTE, pois quando perdeu sua filha
ele o ajudou muito; já passou natal com a família dele; que compraram uma
fazenda dele; que a MEGA MOTOS é registrada há dez anos, mas trabalham
no ramo há mais tempo, como funcionário, gerente de loja, lavador de carros;
(…) que negociaram a fazenda por dois milhões, mas pagaram em torno de
seiscentos mil reais; todo dinheiro que entrava mandavam para fazenda; não
foi formalizado o negócio; (…) CLEMENTE tinha sócios que queriam vender
para pagar algumas dívidas; (…) todo dinheiro que recebia na loja, inclusive
de promissórias, foi depositando para CLEMENTE; o interrogado e
GABRIEL controlavam os valores pagos, anotando os depósitos feitos; os
valores eram depositados de vários lugares do país porque tudo que carregava
no caminhão já mandava depositar direto para evitar de gastar; nunca
trabalhou com seu caminhão para Mato Grosso do Sul; nenhum caminhão seu
foi para região de fronteira; (…) era comum o destinatário do frete depositar
o pagamento para terceiros a seu pedido; não era dinheiro do tráfico; (…) não
achou estranho aceitarem que pagasse fracionado, porque foi franco para eles
quando comprou; a maioria dos depósitos foram feitas de outros lugares, mas
teve vários depósitos de Goiânia, quando fechava o caixa da loja; quando
comprou a fazenda já estava em nome de THYAGO, não foi uma exigência sua;
que começaram arrendando a fazenda; viu que aquilo dava lucro quando
começaram a alugar pasto; nunca teve medo de perder dinheiro por não ter
nenhum papel formalizando esse negócio, porque CLEMENTE sempre foi
muito sério e idôneo; eles também não tiveram medo; (…) percebeu que não
conseguiriam pagar a fazenda quando o país entrou em crise; THYAGO ia
transferir a fazenda para o interrogado e GABRIEL quando quitassem o
imóvel, não era um laranja; (…) uma caminhonete Hillux de placa final 8900
foi vendida para THYAGO e, posteriormente, comprada de volta, mas
continuou em nome dele; é comum vender o veículo e continuar cadastrado em
seu endereço, porque precisa de um endereço local, pois não transfere de um
estado para o outro; não se trata de uma fraude, mas uma facilidade; por
exemplo, se você morar em Tocantins e comprar um veículo aqui, tem que ir lá
para transferir; às vezes o veículo continuava no nome da loja por essa
facilidade de transferência; não é verdade que os veículos eram de sua
propriedade e estavam em nome de laranjas; (…) DIASSIS é cliente, comprou
um carro em sua loja; só o viu três vezes; sua esposa se confundiu ao dizer na
Delegacia de Polícia que é amigo dele de infância; é amigo de infância de
EURÍPEDES JÚNIOR, que é motorista seu também; DIASSIS pagou
direitinho, mas não sabe se chegou a transferir o veículo; nunca conversou
com DIASSIS por telefone; conheceu DJALMA, porque quando recaía usava
droga com o irmão dele; (…) DJALMA também é usuário de drogas; ele se
tornou um amigo de sua família para lhe ajudar nos momentos de desespero;
ele comprou um C4 em sua loja; não o ajudou a comprar esse carro; ele foi
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trabalhar na fazenda, pois quando comprou do CLEMENTE não tinha fiação,
gerador, etc; (…) estava ficando mais quieto na fazenda porque estava
evitando Goiânia por causa de droga; na época não pagou todo o serviço de
DJALMA; (…) o serviço dele ficou R$ 55.000,00 por causa de um gerador; ele
ia comprar com seu dinheiro; chegou a adiantar R$ 20.000,00 referente à
fiação da fazenda para ele; DJALMA foi preso duas vezes durante o tempo em
que foram amigos; uma vez a esposa dele ligou, pois ele tinha batido em um
cara que roubou a bicicleta dele; o ajudou dessa vez porque era como se fosse
padrinho das filhas dele; não chegou a pagar advogado, ajudou a família
dele, fazendo uma compra; sobre a última prisão de DJALMA em Ceilândia,
soube que ele foi fazer um trabalho em uma chácara e, quando vinha
embora, foi preso portando uma porção de 200 gramas de maconha e duas
porções pequenas de crack, pois também era usuário; nessa situação, a
esposa dele ligou para sua namorada falando que ele estava preso e pediu que
adiantasse um dinheiro porque devia para ele; que adiantou um dinheiro para
que DJALMA comprasse materiais, contudo, como ele não terminou o serviço,
também não terminou de pagá-lo; não lembra exatamente quanto faltava; (…)
nunca teve contato com 100 kg de drogas; esse carro que DJALMA comprou
lhe deu muito trabalho, pois ele quebrou o câmbio desse carro duas vezes;
sabe que esse Peugeot que foi apreendido com DJALMA era de JÚNIOR; é
verdade que GABRIEL viajou e o interrogado ficou responsável por cuidar de
um imóvel alugado por ele; GABRIEL alugou a casa porque comprou um
caminhão e trariam um motorista de outro estado para morar no local, mas o
indivíduo não veio; que alugaram um imóvel para esse rapaz porque tiveram
muitos problemas com outros motoristas, que estavam trocando pneus por
cocaína; esse imóvel nunca foi para guardar droga; disse que talvez ficaria
com essa casa, porque estava com INGRID e estava se separando de sua
esposa; DJALMA nunca vigiou essa casa e não teve a chave do imóvel;
CÍCERO não sabia que tinha uma amante, nem que estava se separando de
sua esposa; apenas entrou nessa casa e olhou; (…) o apartamento de Caldas
Novas foi comprado, nem sabe há quanto tempo; o interrogado e GABRIEL
são muito apegados desde jovens; sempre foi dependente químico e estava
procurando fazer coisas que o tirava do meio das drogas; que compraram um
jet sky e iam para o lago; que apareceu a oportunidade de comprar esse
apartamento em vinte parcelas; tem o contrato desse negócio; que deram um
carro de entrada; o apartamento era pequeno e simples; (…) quitaram esse
apartamento e o deu como entrada da casa que possuem hoje, que é o
bangalô; não sabe o valor exato que pagaram na época; além do apartamento,
deram um carro e pagavam parcela mensal de 5 mil reais; conseguiram esse
patrimônio com venda de carros e motos, bem assim com os caminhões
trabalhando; que atrapalhou sua família com mentiras contadas por telefone
para outros traficantes, para ter status e para pegar droga fiado; muita coisa
pegou foto na internet e falou que tinha; quando montaram sua loja vendeu
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muito bem; sempre teve um berço, seus pais lhe ajudaram muito; sempre que
usa droga, sua família faz sua internação; desconhece sobre o carregamento
de drogas apreendido com MANOEL; ficou sabendo apenas depois da prisão e
esse carregamento não é seu; MANOEL virou amigo comprando veículos do
interrogado; quando MANOEL foi trabalhar para o interrogado e GABRIEL,
já tinha saído da prisão, mas só soube do envolvimento dele com drogas
depois; quem tomava conta dos caminhões era GABRIEL; EURÍPEDES foi
motorista do interrogado durante um tempo; já vendeu uns dois carros para
ele; o pai do interrogado chegou a comprar um imóvel do pai de EURÍPEDES;
não lembra se esse veículo UP foi para loja e inserido no negócio da casa ou
se foi emprestado para EURÍPEDES; EURÍPEDES é seu amigo de infância,
mas não tem envolvimento com transporte de drogas; não era proprietário da
droga apreendida em Aparecida de Goiânia; só veio saber dessa prisão e desse
caminhão no inquérito; não sabe como chegaram no interrogado, GABRIEL e
DJALMA, porque desconhecia o caminhão, o proprietário e aquela droga; (…)
desconhece qualquer informação que venha sobre esse fato; não participou do
aluguel do caminhão ou do galpão; não conhece nenhum ROMILSON; trocava
muito de motorista e pode ter sido que esse ROMILSON trabalhou em seus
caminhões, mas não sabe; quando DJALMA esteve preso, fez compra, visitou
as crianças dele, etc; não prestou auxílio para ele em função da droga
apreendida ser do interrogado, essa droga era de quantidade insignificante;
teve um relacionamento amoroso que durou dois anos com INGRID; não
carrega carteira, nem documento; que viajavam muito, ia para Caldas,
pescavam e, quando precisava de dinheiro, pedia que KELLY, que trabalhava
na loja Mega Motos, transferisse ou depositasse; o interrogado movimentava a
conta de INGRID; que tinha o sonho de montar uma clínica de dependência
química, procurava uma chácara para comprar e deu um lance; como houve
quebra de contrato, esse dinheiro foi depositado na conta de INGRID; disse
para JOYCE deixar o dinheiro lá e ir depositando aos poucos na conta de
INGRID; estava separado e saiu da Mega Motos, pois seus familiares não
concordavam com seu relacionamento com INGRID; INGRID sabia que o
dinheiro movimentado em sua conta era da Mega Motos ou da JOYCE; não
pedia para INGRID fazer pagamentos ou transferências para terceiros, só se
foi pouca coisa; esse valor devolvido pela JOYCE foi em torno de 30 mil;
quando foi preso estava praticamente morando com INGRID; que conheceu
JOYCE em Caldas Novas e passaram a conversar, mas a única transação que
fez com ela foi apenas a compra dessa chácara, que não se concretizou;
JOYCE avaliou alguns imóveis para o interrogado; (…) nunca teve relação de
intimidade com JOYCE, mas ela sabia que trabalhava; forneceu a conta de
INGRID para ela depositar esse dinheiro que tinha dado como lance para
compra da chácara; não se recorda se forneceu a conta de alguma pessoa de
outro estado; (…) THYAGO não era laranja, a fazenda e a caminhonete não
estavam em nome dele para esconder a propriedade; a Hillux é ano 2006; a
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Range Rover Evoque foi financiada e pagou apenas R$ 10.000,00; sua casa
não é de alto padrão, foi financiada pela Caixa Econômica pelo valor de
R$150.000,00 e deu R$ 15.000,00 de entrada; o único imóvel que tem alto
padrão é a fazenda; pagaram R$ 200.000,00 no bangalô; adquiria drogas de
vários lugares; ficou devendo para fornecedores algumas vezes; (…) no dia de
sua prisão estava dormindo com sua esposa e filhos, sóbrio, estava nu, eles
vestiram sua roupa e o algemaram; que eles lhe respeitaram e lhe trataram
normal, apenas um agente queria que abrisse seu telefone, com o que não
concordou, razão pela qual eles começaram a lhe agredir, mas um policial do
GT3 interveio; (…) um policial militar colocou trinta comprimidos de
Clonazepam em sua boca; depois ficou sabendo que falou coisas absurdas, das
quais não se recorda, na Delegacia de Polícia; atribui essa acusação a alguns
carros e ostentação; foi taxado como traficante porque era usuário de pedra e
andava em uma Hillux; GABRIEL não é usuário de droga e é o maior
responsável pela gestão da Mega Motos, porque o interrogado recaía e
ninguém confiava nem em lhe dar dinheiro; depositavam na conta da INGRID
porque sabiam que se lhe entregassem o dinheiro ia comprar droga; já foi na
Delegacia quando era menor de idade como usuário de drogas, mas nunca foi
preso por tráfico; no dia de sua prisão não foi achado entorpecente em seu
poder; (…) normalmente o usuário de drogas mente para ter status, comprar
drogas a prazo, ser bem recebido nos locais; (…) durante o tempo que esteve
com INGRID ela não esteve na posse de um veículo Fiat Palio; quando
conheceu INGRID ela fazia faculdade e logo arrumou um trabalho; pediu para
ela largar o trabalho e ficasse ao seu lado, pois estava passando um período
difícil de separação e dependência química; esses depósitos eram feitos na
conta dela porque ninguém confiava no interrogado; o dinheiro depositado na
conta da INGRID era usado para almoçar, jantar, abastecer o carro, para ela
ir na fazenda levar peão, pagar a casa de ração, etc; se apresentou para
JOYCE como comerciante e nunca mencionou qualquer envolvimento com
crime; JOYCE nunca o viu usando droga e não tinha motivo para desconfiar
que era envolvido com atividades ilícitas; considerou justo JOYCE ficar com
valor retido pela quebra de contrato, porque ela procurou essa chácara
durante meses e a compra não deu certo por causa de uma nova recaída e um
mau planejamento de sua parte; (…) nunca pegou conta bancária emprestada
de JOYCE; também não pegou conta emprestada de INGRID, ela era a mulher
que o acompanhava” (Interrogatório judicial de MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS, gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 765
do Projudi).
O processado THYAGO SANTA CRUZ SILVA, nas duas fases da persecução penal,
também negou a imputação feita, aduzindo que, além de seu pai, CLEMENTE CÉSAR

pp

86

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

SILVA, conhece apenas os corréus MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, uma vez que são seus amigos há
aproximadamente nove anos.
Na fase administrativa, aduziu que a Fazenda Gamelas e Porções está registrada em seu
nome, mas pertence ao seu pai e foi adquirida quando tinha 12 (doze) anos de idade,
momento em que afirmou que não tinha conhecimento do motivo pelo qual MARCUS
VINÍCIUS estava no local, nem se a propriedade rural foi arrendada ou alugada (termo de
interrogatório extrajudicial acostado às fls. 575/577 do PDF I).
Na fase judicial, em sentido diametralmente oposto, THYAGO SANTA CRUZ SILVA
alegou que referida fazenda era do seu pai, isto é, de CLEMENTE, e estava registrada em
seu nome desde 2011, e, como seu pai estava desfazendo a sociedade empresarial da qual
fazia parte, o imóvel foi vendido para MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL.
No entanto, disse que não sabia como foi feita a negociação e o pagamento, porque
apenas emprestou seu nome para o pai e a propriedade seria transferida após a quitação.
Afirmou que também emprestou a conta bancária de sua empresa Prime Motos para seu
pai, mas não estranhou o fato de receber depósitos de toda parte do país, fracionados, até
mesmo porque seus clientes também efetuavam pagamentos dessa forma.
Declarou que MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL tinham condições financeiras de
adquirir uma propriedade rural e nunca chegou a desconfiar que traficassem drogas, nem
estranhou a evolução patrimonial deles.
Sobre o veículo Hilux, cor preta, placa NGQ-8900, disse que seu pai a adquiriu e optou
por registrá-la em seu nome, ficando na posse dela em torno de dois anos, porém, em 2019,
entregou o automóvel para GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS em troca de uma Hilux mais
nova e acabou que ela não foi transferida para a MEGA MOTOS, porque era uma
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caminhonete muito problemática, que vivia na oficina. Transcrevo:
“Que é sócio de sua esposa; conhece apenas MARCUS e GABRIEL;
CLEMENTE é seu pai; a acusação não é verdadeira, não figurava como
laranja de GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS; essa fazenda está em seu nome
desde 2011, quando ainda era menor de idade; a fazenda era de seu pai, do
VANDER, que é sócio de seu pai e seu padrinho, e LUCIMAR; essa fazenda
era da empresa que eles tinha, GEOMED, e foi vendida para os meninos, no
final de 2018; toda parte de negociação e pagamento foi feita pelo seu pai; só
ficou sabendo porque conhece os meninos há aproximadamente 9 anos; antes,
apenas a parte da fazenda que cabia a seu pai estava em seu nome; que seu
pai optou por colocar a fazenda em seu nome, porque estavam desfazendo a
sociedade; toda vida seu pai registrou carros em seu nome, porque já se
divorciou duas vezes; quando estavam desfazendo a sociedade da GEOMED,
seu pai ficou responsável por toda documentação; quando MARCUS e
GABRIEL terminassem de quitar a fazenda, iam transferir a sociedade para
eles; não foi um pedido de MARCUS e GABRIEL, emprestou seu nome para
seu pai; o negócio de seu pai era lícito; quando conheceu MARCUS e
GABRIEL, trabalhavam em uma loja chamada Viper Veículos e foi para
Personalité, onde GABRIEL também era proprietário com LEONARDO; a
condição financeira deles sempre foi boa; que tinham um relacionamento
saudável de amizade; desde quando os conheceu eles tinham condições
financeiras de adquirir a fazenda; quem ofereceu a fazenda para eles foi seu
padrinho VANDERLI; não fizeram contrato, estipulando juros, essas coisas;
como os meninos são de dentro de sua casa, fizeram um acordo de boca
mesmo; não sabe o que seria feito caso não desse certo; sabia que MARCUS
VINÍCIUS fazia uso de drogas, mas isso não era empecilho para negociação
verbal; não tem conhecimento que o dinheiro usado por eles para pagar a
fazenda era oriundo do tráfico de drogas; foi depositado dinheiro da Prime
Motos, mas na sua conta pessoal não; não lembra aproximadamente quanto foi
depositado; seu pai tinha uma planilha e era bastante organizado; comentou
com seu pai que ficou preocupado por causa dos impostos, pois não declarava
esse valor, mas nunca teve problemas; não ficou sabendo a origem de quem fez
esses depósitos; não procurou saber porque os valores eram fracionados; não
estranhou, porque também era normal seus clientes fazerem depósitos
fracionados na conta da loja; toda negociação foi feita por seu pai e por
VANDER; os depósitos também foram feitos em conta de outros familiares; que
adquiriu a Prime Motos em 2014; de 2019 para cá, seu faturamento bruto é em
torno de 500 mil mensais; antes o faturamento era em torno de 100 mil, porque
mexia mais com moto seminova; seu patrimônio é apenas suas motos; tem seu
carro de uso pessoal e o veículo de sua esposa; que investe tudo que lucra na
loja, porque é o seu capital de giro; não colocou a fazenda em seu nome para
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esconder a propriedade do imóvel; essa Hilux, cor preta, foi adquirida por seu
pai em 2017, e ele ficou com ela em torno de dois anos; seu pai que comprou,
pagou e ficou em posse dela; ele que optou em colocar em seu nome; em 2019,
ele comprou uma Hilux mais nova, entregando essa outra de entrada para os
meninos; ele financiou essa caminhonete que ele está agora, placa PH7H70,
para investir na empresa; (…) a Mega Motos pegou a caminhonete de volta,
mas não foi transferida, porque era muito problemática, tinha 15 anos de uso e
vivia na oficina; que tinha confiança em relação aos meninos; nunca estranhou
a evolução patrimonial dos meninos e nunca chegou a desconfiar que
pudessem estar envolvidos com o tráfico de drogas; o interrogando e seu pai
ficaram surpresos com a acusação; seu pai nunca recebeu em sua casa alguém
que tivesse o caráter duvidoso; não conhece DJALMA e não conhece o vínculo
dele com MARCUS e GABRIEL; era bem próximo aos meninos, mas há cinco
anos, depois que se separou de sua primeira esposa, afastou um pouco deles;
nunca foi preso e essa é a primeira vez que responde a um processo”
(Interrogatório judicial de THYAGO SANTA CRUZ SILVA, gravado em
mídia audiovisual acostada ao evento 766 do Projudi).

O imputado CLEMENTE CÉSAR SILVA, nas duas fases, também negou a imputação
feita. Questionado, respondeu que comprou a Fazenda Gamelas e Porções no ano de 2011,
em sociedade com SIMAR MENDONÇA DA SILVA e VANDERLI RODRIGUES DA
COSTA, os quais também são seus sócios na empresa GEOMED, pagando pela propriedade
rural o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Narrou que a propriedade foi registrada em nome de SIMAR MENDONÇA DA SILVA,
de TALITA RODRIGUES DA COSTA e GUSTAVO FERNANDO DO VALLE BORGES,
filha e enteado de VANDERLI, respectivamente, e de seu filho THYAGO SANTA CRUZ
SILVA.
Afirmou que, no final de 2018, venderam a fazenda para MARCUS VINÍCIUS e
GABRIEL pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que seriam pagos
parceladamente, em um período de dois anos.
Especificou que, como estavam dissolvendo a sociedade empresarial GEOMED,
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decidiram registrar a propriedade rural apenas no nome de THYAGO SANTA CRUZ
SILVA até a quitação da fazenda, após o que seria transferida para MARCUS VINÍCIUS e
GABRIEL.
Mencionou que não foi formalizado contrato escrito, que as parcelas não possuíam
valor fixo e que os valores eram repassados conforme a disponibilidade e arrecadação dos
compradores e os depósitos eram feitos na conta da empresa Prime Motos, de propriedade de
THYAGO, e de outras pessoas vinculadas a VANDERLI, quais sejam, MARCELO, TALITA
RODRIGUES COSTA, ADRIANO DERING DE LIMA e GUSTAVO DO VALLE.
Detalhou que MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL pagaram aproximadamente
R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), mas não chegou a ver as benfeitorias realizadas
na propriedade rural, pois não frequentou mais a fazenda.
Acrescentou que, no ano de 2017, comprou um veículo Hilux, cor preta, placa NGQ8900, de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, e que o automóvel estava registrado em nome
de MÁRCIO JOSÉ e foi transferido para empresa de THYAGO (Prime Motos), porque seu
filho financiou a caminhonete pois precisava de dinheiro.
Mencionou que, dois anos depois, adquiriu outro veículo Hilux, cor prata, placa
QDW7H70, de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, azo em que entregou a caminhonete
antiga como parte do pagamento e algumas cabeças de gado.
Acrescentou, também, que a transferência da caminhonete preta, placa NGQ-8900,
ficou a cargo de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, entretanto, até a presente data, não foi
efetivada (termo de interrogatório extrajudicial acostado às fls. 651/654 do PDF I).
Na judicial, CLEMENTE CÉSAR SILVA pontuou que confiou em MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL pois são amigos do seu filho desde quanto este ainda era menor de
idade e também porque a fazenda estava em nome de THYAGO, de modo que, caso os
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aludidos corréus não quitassem os pagamentos, a propriedade não seria transferida.
Afirmou que pensou que MARCUS e GABRIEL não conseguiriam quitar a fazenda
com o dinheiro de revenda de veículos, mas estes lhe informaram que também tinham uma
transportadora de defensivos agrícolas.
Mencionou que não tinha conhecimento que os depósitos eram realizados de vários
locais do país, pois nos comprovantes não há identificação do local de origem do depósito.
Declarou que costumava colocar seus bens em nome de THYAGO SANTA CRUZ
porque já se divorciou três vezes e também porque se sentia mais seguro, já que ele era seu
filho mais próximo, o caçula e solteiro. Note:
“Só conhece seu filho THYAGO, MARCUS e GABRIEL; a acusação não é
verdadeira; que tem essa fazenda desde 2011; que o interrogado e seus sócios
da empresa GEOMED compraram essa fazenda de forma parcelada; com a
falta de serviço no ramo, acumularam dívidas, optaram por desfazer a
sociedade e vender essa fazenda; seu sócio VANDER que ofereceu a fazenda
para MARCUS e GABRIEL; que veio de Conceição do Araguaia para realizar
a venda da fazenda e pagar as dívidas que acumularam; a empresa chamava
Georreferenciamento e Agrimensura LTDA (GEOMED); compraram a fazenda
Gamelas e Porções por R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); que desfizeram a
sociedade depois da venda da fazenda, no final de 2018, pois a partir de então
teriam dinheiro para pagar os credores; como o alqueire valia 40 mil reais, o
negócio era para ser R$ 2.080.000,00 mas acabou ficando por
R$2.000.000,00; receberam aproximadamente R$ 680.000,00 (seiscentos e
oitenta mil reais); o contrato foi apenas verbal; a sua parte na fazenda era
registrada em nome de seu filho, a outra parte em nome de SIMAR
MENDONÇA e a parte de VANDER estava no nome do filho e da enteada dele;
com a venda, seus sócios pediram para retirar o nome deles da escritura,
ficando apenas no nome do THIAGO; quando MARCUS e GABRIEL
terminassem de efetuar o pagamento, seria feita a transferência da
propriedade definitiva; não fizeram contrato porque os conhecia de longa
data; na negociação, seus sócios queriam que tirasse a fazenda do nome
deles; o interrogado ficou incumbido de receber esse valor e pagar as dívidas
e credores; suas dívidas eram superior ao valor da venda, então não teria
divisão entre os sócios; (…) que recebeu os R$ 680.000,00 em depósitos feitos
na conta da empresa de seu filho, Prime Motos, e quatro pessoas ligadas ao
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seu sócio VANDER, MARCELO, TALITA, ADRIANO e GUSTAVO; que
sacavam o dinheiro e passavam para seus credores na sede da empresa; eles
falavam que pagariam em dois anos, mas o máximo de tolerância seria três
anos; como não foi feito contrato de compromisso de compra e venda e eles
eram seus conhecidos há muito tempo, concordaram que a fazenda ficaria no
nome de THYAGO até terminar o pagamento; só tomou conhecimento que os
depósitos vinham de vários locais do país na Delegacia de Polícia, porque no
comprovante não tinha como saber de onde era a agência que tinha sido
efetuado o depósito; era uma propriedade que tinha há muito tempo e vendeu
para pagar as dívidas de sua empresa; não tem comprovação do negócio feito
e do valor efetivamente recebido; conhece GABRIEL e MARCUS há nove
anos, quando seu filho era menor de idade e foi trabalhar em uma loja de
revenda de carros, a Viper; depois passaram para uma loja chamada
Personalité, no Setor Pedro Ludovico; ficou verbalmente o contrato porque
tinham uma amizade e frequentavam sua casa; que apresentou os
comprovantes de depósitos efetuados nessas cinco contas e uma planilha que
fazia para controle; (…) não ficou definido quanto deveria ser depositado em
cada conta indicada; não tinha como estipular um valor fixo mensal, porque
eles tinham uma loja, recentemente que ficou sabendo que eles tinham uma
transportadora e mexiam com defensivos agrícolas; (…) quando a Personalité
fechou, MARCUS, GABRIEL e THYAGO montariam uma loja em sociedade,
mas sua esposa queria que ele estudasse; posteriormente ele aprendeu a
trabalhar com revenda de motos e abriu a própria loja; não sabe precisar o
ano, mas deve ter sido por volta de 2014; não desconfiava das atividades
ilícitas de GABRIEL e MARCUS, nunca ouviu falar nada a respeito; eles
conviviam em sua casa, na sua fazenda; no início, achou que MARCUS e
GABRIEL não teriam condições de pagar essa fazenda apenas com a loja de
carros, mas depois eles disseram que também trabalhavam com
transportadora de defensivos agrícolas; não sabe informar a renda de
MARCUS e GABRIEL, mas seu filho THYAGO vivia apertado, devendo e
precisando da ajuda do interrogado; atualmente, depois que ele se separou e
constituiu uma nova família, está se saindo melhor, porque sua companheira
foi trabalhar com ele; a situação financeira de THYAGO aparentemente
melhorou há um ano, mas não é de ficar perguntando; que adquiriu essa
caminhonete Hilux, cor preta, de MARQUINHOS em 2017; em 2019, após a
venda da fazenda, decidiu encerrar a atividade de gado nelore e comprou
outra Hilux, cor prata, de MARQUINHOS, dando a caminhonete antiga como
entrada e pagando o restante com o gado; quando terminou de pagar a
caminhonete preta, transferiu para o nome de seu filho para que fizesse um
financiamento, pois ele estava precisando de dinheiro para comprar umas
motos; (…) que ficou com a caminhonete preta por dois anos; ela estava
registrada em nome de MÁRCIO JOSÉ, depois THYAGO transferiu para o
nome dele, acreditando que também constava o endereço da casa ou da loja
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dele; (…) não tinha juros estipulado, o prazo para pagamento era dois anos,
estendido até três anos; como a fazenda estava em nome do THYAGO, se eles
não pagassem não efetuariam a transferência; antes de surgir esse processo,
não tinha nenhuma preocupação; como não foi pago nem 50%, seu advogado
o orientou a esperar; comprou e pagou a caminhonete preta, placa NGQ8900,
ficando em posse dela dois anos; depois de janeiro de 2019, fez uma permuta e
a caminhonete preta ficou em posse de MARCUS e GABRIEL; THYAGO não
ficou em posse de nenhuma caminhonete; transfere seus bens para o nome de
THYAGO, porque está no terceiro casamento, já teve muita dor de cabeça com
divórcio e se sentiu seguro de transferir para o nome dele, porque era solteiro
e o filho mais próximo; quando vendeu a fazenda, tirou o gado nelore; tinha
uma edificação antiga, uma área gourmet na beira da represa, um tanque, uma
espécie de suíte e um curral muito bom; as benfeitorias que lhe mostraram na
Delegacia de Polícia realmente não existiam antes; nem tinha conhecimento
que eles tinham feito essas melhorias” (Interrogatório judicial de CLEMENTE
CÉSAR SILVA, gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 760 do
Projudi).

O réu CÍCERO DE SOUZA SANTOS, em ambas as fases, igualmente, negando a
acusação feita, declarou que é motorista de caminhão e o real proprietário dos veículos
registrados em seu nome, tendo apenas pegado o endereço da empresa MEGA MOTOS
emprestado pois não tinha endereço no estado de Goiás.
Em juízo, CÍCERO afirmou que não é responsável pela lavagem do dinheiro obtido
pelo grupo com as práticas criminosas e que seu nome pode ter sido envolvido na
investigação pelo fato de GABRIEL ter lhe emprestado seu endereço.
Aduziu que veículo Volvo 380, cor branca, placa NFZ-4540, e as respectivas carretas
são de sua propriedade, detalhando que comprou as carretas em uma loja situada em
Aparecida de Goiânia pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), entregando
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de entrada e parcelando o restante na nota promissória.
Questionado, respondeu que realizou o pagamento mediante depósitos, mas não tem os
comprovantes e nem deu nenhuma garantia para o dono da loja, pois o conhecia e já havia
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lhe indicado outros compradores. Afirmou também que conseguiu transferir as carretas para
seu nome antes mesmo da quitação.
Salientou que MARCUS VINÍCIUS é casado com a sobrinha de sua esposa, mas não
lhe ajudou na compra dessas carretas, apenas emprestou o endereço da loja dele, uma vez que
para voltar para Paraíso do Tocantins carregado precisava trocar as placas das carretas.
Acrescentou que MARCUS VINÍCIUS recebeu o cavalo mecânico Volvo 380 em
pagamento de uma dívida, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e o vendeu para o
interrogado dizendo que poderia pagar como pudesse. Declarou que efetuou depósitos em
contas variadas que MARCUS VINÍCIUS dizia ser de seus credores, mas parou de pagar
depois da deflagração da operação.
Declarou ainda que transportou calcário e adubo para a fazenda de GABRIEL e
MARCUS VINÍCIUS, situada perto da cidade de Silvânia, para abater na dívida que tinha
com este último referente ao cavalo mecânico. Confira:
“(…) que a acusação não é verdadeira nem em parte; não é responsável pela
lavagem de dinheiro desse grupo; não conhece os outros réus, com exceção de
GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS; viu MANOEL uma vez, de longe; MARCUS
VINÍCIUS é casado com a sobrinha de sua esposa, LAINI; conheceu MARCUS
VINÍCIUS quando ele começou o relacionamento com LAINI, em 2015; não
sabe o motivo pelo qual seu nome foi envolvido nesses fatos, pode ter sido pelo
fato de GABRIEL ter lhe emprestado o endereço, pois comprou um veículo de
Goiás, pegou o endereço dele para arrumar o documento para voltar
carregado e estava aguardando um ano para transferi-lo para seu endereço;
que visitava MARCUS de vez em quando; o Volvo 380, cor branca, placa NFZ4540, e as carretas eram de sua propriedade; (…) as carretas comprou de
outra pessoa, em uma loja de veículos situada em Aparecida, pagando por
elas R$ 160.000,00; deu R$ 50.000,00 como entrada e parcelou o restante na
promissória; que efetuou depósitos, mas não tem os comprovantes; não deu
garantia para o dono da loja, pois o conhecia e já lhe indicou outros
compradores; MARCUS não lhe ajudou na compra dessas carretas, apenas
emprestou o endereço da loja dele para regularizar; as carretas tinham placa
cinza e para viajar tinha que trocar para placa vermelha; que pediu o
endereço de MARCUS porque mora em Paraíso do Tocantins; que pagava as
pp

94

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

carretas de acordo com o que ganhava no caminhão; antes de quitar as
carretas conseguiu transferir para seu nome; o cavalo, Volvo 380, MARCUS
VINÍCIUS pegou como pagamento de uma conta, no valor de R$ 80.000,00, e
lhe ofereceu para pagar como pudesse; parou de pagar depois desse problema
com a justiça; a compra foi em 2019; que combinaram de pagar como pudesse,
pois ele é parente de sua esposa e o veículo dava muita manutenção, gerando
despesas altas; pagou aproximadamente R$ 35.000,00; pagava mediante
depósitos, mas não tem comprovantes de pagamento; que depositava em contas
variadas, as quais MARCUS VINÍCIUS lhe passava e dizia que estava devendo
para as pessoas; não é verdade que os veículos eram de fato de MARCUS e
GABRIEL e que o interrogado era apenas laranja; não tem envolvimento com
tráfico de drogas; conheceu GABRIEL e MARCUS trabalhando no negócio
deles de venda de motos, compra e venda de carros, mas não sabe detalhes
desse negócio, pois a convivência com eles era pouca; foi na loja deles três
vezes, apenas de passagem; já puxou três viagens de calcário e uma de adubo
para fazenda de GABRIEL e MARCUS, para descontar no pagamento do
cavalo; (…) cobrava por tonelada; descontou as despesas e abateu na dívida;
que comprou outro veículo na cidade de Paraíso, antes desse episódio, com a
reserva que tinha; (…) por mais que fosse um veículo ruim, comprou porque
servia e MARCUS deixou pagar de acordo com suas condições; que pretendia
arrumá-lo e engatar o baú; o próprio dinheiro que ganharia com o veículo
seria destinado para seu pagamento, mas, como teve o processo, não arrumou
o veículo e nem terminou de pagá-lo; com a renda que tira no outro veículo,
faz suas despesas mensais; (….) a fazenda para onde transportou calcário e
adubo fica próximo a Silvânia;(…)” (Interrogatório judicial de CÍCERO DE
SOUZA SANTOS, gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 760 do
Projudi).

No mesmo sentido, o acusado MANOEL DA SILVA FEITOSA, na Delegacia de
Polícia, negando a imputação feita, afirmou que atualmente está prestando serviços sem
carteira de trabalho assinada, em um caminhão de 9 eixos, graneleiro, marca Volvo, que
arrendou de um senhor chamado ANTÔNIO. Afirmou, ainda, que não adquiriu nenhum
veículo de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL.
Quanto às demais indagações feitas, invocou o direito constitucional ao silêncio (termo
de interrogatório extrajudicial acostado às fls. 588/589 do PDF I).
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Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, MANOEL DA SILVA FEITOSA
declarou que já conhecia MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL antes de sua prisão em Mato
Grosso do Sul, pois já tinha comprado uma motocicleta deles.
Asseverou que MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL não têm vinculação com a droga
apreendida em seu poder naquela ocasião, não recebeu ajuda financeira dos referidos réus e
nem manteve contato com eles enquanto estava preso, apenas sua esposa, que revendeu a
motocicleta para a loja MEGA MOTOS, pois precisava do dinheiro para custear suas
despesas.
Descreveu que, depois que saiu da prisão, em 2019, passou a trabalhar como motorista
de

um

caminhão

de

GABRIEL,

uma

carreta

nove

eixos,

recebendo

uma

comissão/porcentagem sobre os fretes realizados, mas transportava apenas mercadorias
lícitas.
Afirmou que geralmente recebia o dinheiro dos fretes em sua conta bancária e transferia
para GABRIEL e MARCUS, mas é comum o contratante do frete depositar o dinheiro em
qualquer outra conta indicada pelos donos dos caminhões.
Afirmou ainda que não sabe se os contratantes depositavam dinheiro em contas de
terceiros para pagamento de uma fazenda, pois MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL não
tinha que lhe dar explicações sobre a destinação do dinheiro deles.
Asseverou que andou em outro caminhão de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL
quando foi levar material na fazenda, mas não teve contato com DJALMA, o qual sequer
conhecia. Transcrevo:
“Que conhece apenas MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL; conheceu DJALMA
na prisão, mas nunca teve contato com ele antes; a acusação não é verdadeira;
não se juntou aos acusados para traficar drogas; que é motorista de um
caminhão de GABRIEL, uma carreta nove eixos, desde 2019, quando saiu da
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prisão em Campo Grande; já os conhecia antes de ser preso, pois já tinha
comprado uma moto deles; que pagou a moto e depois vendeu para eles
mesmo; quando foi preso em Mato Grosso, não estava em um caminhão de
MARCUS e GABRIEL; durante o período em que esteve preso não mantinha
contato com eles, só quando saiu; trabalha por comissão, recebendo uma
porcentagem sobre os fretes; (…) geralmente, o contratante do frete passa o
dinheiro para o interrogado, que repassa para GABRIEL; não é motorista de
organização criminosa; seu contato é mais com GABRIEL, mas às vezes fala
com MARCUS VINÍCIUS; que GABRIEL é seu patrão porque é dono do
caminhão; a droga apreendida em seu poder em Mato Grosso do Sul em 2018
não tinha vinculação com GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS; o caminhão
ficou apreendido; não quer responder nada sobre esse processo, porque já foi
condenado e está pagando; quando estava preso em Mato Grosso não recebeu
nenhum valor de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL; a droga não era deles; que
pagou a moto que comprou deles aos poucos e depois sua esposa a vendeu
para a loja Mega Motos; não recebeu ajuda financeira de GABRIEL e
MARCUS; que andou em outro caminhão deles, quando foi levar material na
fazenda; nunca foi na casa de DJALMA, não sabe nem quem é; que transporta
apenas mercadorias lícitas, não aproveita para transportar drogas; não é
verdade que transporta drogas para MARCUS e GABRIEL; só ficou sabendo
da apreensão de drogas em Aparecida de Goiânia depois que foi preso; nunca
ouviu comentários que MARCUS e GABRIEL tem envolvimento com o tráfico
de drogas; (…) todo dinheiro que recebe dos fretes passa pela sua conta
bancária; não se recorda de MARCUS e GABRIEL ter pedido que transferisse
dinheiro do frete deles para terceiros; no seu caso, o dinheiro era depositado
mais na sua conta, mas é comum o contratante do frete depositar o dinheiro na
conta de terceiros, porque o dinheiro já era seu e eles depositavam na conta
que indicasse; não sabe se já depositaram em conta de terceiros para pagar
fazenda, pois não explicavam se o dinheiro era para pagar isso ou aquilo, o
dinheiro era deles; (…) conheceu MARCUS e GABRIEL antes de ser preso;
acha que ficaram sabendo que foi preso, pois sua esposa vendeu uma moto
para eles; depois foi trabalhar com um caminhão deles; não conhece os outros
motoristas que trabalham para eles e não sabe se eles costumam pedir ficha de
antecedentes criminais para pessoas que vão trabalhar com eles; no seu caso,
não pediram, pois já o conheciam” (Interrogatório judicial de MANOEL DA
SILVA FEITOSA, gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 764 do
Projudi).

Na Delegacia de Polícia, o corréu DJALMA COSTA BISPO FILHO sustentou que
conheceu MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS porque ele e seu sobrinho IAGO
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usavam drogas juntos e também porque realizou um serviço de rede elétrica na fazenda do
referido réu, próximo ao rio Corumbá.
Detalhou que permaneceu na propriedade rural durante 45 dias, período em que
constatou a presença da esposa de MARCUS VINÍCIUS, LAINI, e que supracitado corréu
utilizava uma Hilux, cor preta.
Sustentou, ainda, que conheceu GABRIEL por meio de MARCUS VINÍCIUS e que
trocou seu veículo Palio Wekeend por um Citroen C4 Pallas na loja deles, asseverando que
todas as prestações foram pagas de forma parcelada.
Declarou que a droga apreendida em seu poder em Brasília foi adquirida para consumo
próprio e que não solicitou o apoio de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL para pagamento
de seu advogado.
Aduziu que não sabe se MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL possuem empresa de
transporte ou caminhões e que não conhece EURÍPEDES JÚNIOR, DIASSIS,
ROMILSON e MANOEL FEITOSA (termo de interrogatório extrajudicial acostado às fls.
581/583 do PDF I).
Em juízo, de modo um pouco diverso, DJALMA COSTA BISPO FILHO, que disse
que responderia apenas as perguntas da sua advogada, afirmou que nunca pediu para
GILVANICE comprar drogas ou fazer algo ilícito, apenas pediu que cobrasse um dinheiro
que tinha na mão de GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS, uma vez que prestou serviços de
eletricidade na fazenda deles, e os equipamentos, a instalação e a mão de obra total ficou em
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), e não recebeu o dinheiro todo.
Alegou que o veículo C4 Pallas continuou registrado em nome de MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL porque não conseguiu transferir a propriedade em razão da
pandemia, e que chegou a discutir com eles, porque esse carro foi para oficina quatro vezes.
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Questionado se já usou um veículo UP, de propriedade de GABRIEL e MARCUS
VINÍCIUS, respondeu que eles forneciam outro carro para que ficasse andando até o
mecânico arrumar o veículo, porém, no dia da prisão, estava com um veículo Peugeot que
EURÍPEDES JÚNIOR lhe emprestou para que levasse suas filhas a escola.
Acrescentou que conheceu EURÍPEDES JÚNIOR porque tinha uma oficina
mecânica, desfez a sociedade e precisava buscar suas ferramentas, ocasião em que ele lhe
emprestou um caminhão e disse que não precisava pagar, apenas abastecer o veículo, mas
que posteriormente prestou serviços elétricos na casa dele e sua esposa fez umas faxinas para
ele.
Acrescentou que na Delegacia de Polícia disse que não conhecia EURÍPEDES porque
o conhecia apenas pelos apelidos JÚNIO ou JAPÃO. Confira:
“Que é usuário de maconha e crack; os fatos não são verdadeiros; conheceu
MARCUS VINÍCIUS por meio de um sobrinho que usava drogas e sumia; que
foi atrás dele nas bocas de fumo e MARCUS VINÍCIUS ajudou a encontrá-lo;
depois que seu sobrinho faleceu, MARCUS VINÍCIUS foi em sua casa e
ofereceu apoio; depois disso, a esposa e o irmão dele o procuraram pedindo
ajuda para tirá-lo daquele lugar; muitas vezes ia atrás de MARCUS VINÍCIUS
e o levava para casa, louco de droga; o irmão de MARCUS VINÍCIUS é
GABRIEL; que tinha uma Palio Wekend, vendeu e comprou outro carro na loja
deles; que deu uma entrada, ficou devendo R$ 8.000,00 e pagou em
prestações; como veio a pandemia, não deu para transferir o carro, que
continuou no nome dele ou da loja; esse veículo é um C4 Pallas, prata; que
chegou a discutir com eles, porque esse carro dava muitos problemas; o carro
foi para oficina quatro vezes e eles lhe davam outro carro para ficar andando
até o mecânico arrumar o veículo; no dia da prisão, o automóvel Peugeot
estava em sua casa porque EURÍPEDES JÚNIOR lhe emprestou o veículo para
levar suas filhas para escola, porque seu carro tinha estragado; conheceu
EURÍPEDES porque tinha uma oficina mecânica, desfez a sociedade e
precisava do frete para buscar suas ferramentas; EURÍPEDES disse que não
precisava pagar, apenas abastecer e lhe entregou a chave do caminhão para
buscar essas ferramentas; fez um serviço de câmera e instalação de cerca na
casa dele e sua esposa fez umas faxinas na casa dele; na Delegacia de Polícia
disse que não conhecia EURÍPEDES, porque o conhece apenas por JÚNIO e
JAPÃO; não conhecia MANOEL e DIASSIS; nunca pediu para GILVANICE
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comprar drogas ou fazer algo errado, pediu que ela cobrasse um dinheiro que
tinha na mão deles, porque fez um serviço para eles; eles arrendaram uma
fazenda e não tinha fiação, o gerador era pequeno; que vendeu um gerador seu
para eles; os equipamentos, a instalação e a mão de obra total deu
R$55.000,00; não recebeu esse dinheiro todo; aconteceu uns problemas e ligou
para ela pedindo que recebesse o dinheiro deles para alimentar suas filhas;
MARCUS não pegou carro com INGRID para que viajasse para Brasília; já
viu INGRID na fazenda; nunca viu JOYCE, não sabe quem é” (Interrogatório
judicial de DJALMA COSTA BISPO FILHO, gravado em mídia audiovisual
acostada ao evento 761 do Projudi).

A acusada GILVANICE GOMES DOS SANTOS, na Delegacia de Polícia e em
juízo, alegou que é casada com DJALMA e que conheceram MARCUS VINÍCIUS porque
ele fazia uso de drogas com o sobrinho de seu esposo, IAGO SILVA BISPO.
Declarou que DJALMA buscava MARCUS VINÍCIUS e o levava para casa quando
ele estava sob o efeito de substâncias entorpecentes e ainda prestou serviços de eletricidade
na fazenda dele.
Na fase administrativa, GILVANICE GOMES DOS SANTOS afirmou que não se
recordava se ligou para GABRIEL, MARCUS VINÍCIUS ou para a esposa deste último
quando DJALMA foi preso (termo de interrogatório extrajudicial acostado às fls. 766/768).
Em juízo, de modo diverso, afirmou que ligou para LAINI, mulher de MARCUS
VINÍCIUS, somente para contar da prisão de DJALMA, porque tinham uma relação de
amizade, momento em que resolveram ajudá-la porque tinham gratidão pelo que seu esposo
já fez por eles.
Narrou que MARCUS VINÍCIUS ficou devendo os serviços de eletricidade que
DJALMA realizou na fazenda, mas não sabia o valor da dívida, não ligou para cobrá-lo e
nem recebeu esse dinheiro.
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Mencionou que seu esposo não é envolvido com o tráfico de drogas, apenas é usuário
de substâncias entorpecentes, bem assim que DJALMA comprou um veículo C4 Pallas na
loja de MARCUS VINÍCIUS e entregou outro carro mais velho como parte do pagamento,
mas não sabe como foi feita a negociação.
Comentou que EURÍPEDES emprestou seu veículo Peugeot para que DJALMA
levasse as meninas na escola, pois o carro dele estava estragado, e que DJALMA ia devolver
o automóvel, pois seu carro já tinha ficado pronto, mas acabou que o veículo foi apreendido.
Negou que tenha conversado com DJALMA enquanto ele estava preso. Indagada
sobre as interceptações telefônicas, invocou o direito constitucional ao silêncio, afirmando
que a partir daquele momento somente responderia às perguntas de sua advogada.
Transcrevo:
“Que DJALMA é seu esposo; conhece EURÍPEDES, INGRID, MARCUS
VINÍCIUS e já viu GABRIEL umas duas vezes; a acusação não é verdadeira;
DJALMA não tem envolvimento com o tráfico de drogas; ele é usuário de
maconha e crack desde quando o conheceu, há dez anos; ele já foi preso por
causa de briga, pois bateu em alguém; não se lembra se ele foi preso
recentemente por causa de drogas; DJALMA é eletricista e ganha em média
dois salários, dependendo do serviço; ele trabalhava de carteira assinada, mas
tem dois anos que está trabalhando por conta própria; o uso de drogas
atrapalha um pouco na renda da família; que tinham um carro mais velho e
depois ele vendeu e comprou um C4; ele comprou o carro na loja de
MARQUINHOS, mas não sabe quanto ele pagou no veículo; o Peugeot
apreendido com ele era do JÚNIOR, que o emprestou para levar as meninas na
escola, pois o carro dele estava dando defeito; o carro de DJALMA ficou
pronto e ele ia devolver o de JÚNIOR na sexta; que chama EURÍPEDES de
JÚNIOR; DJALMA não teve moto, só carro; ele prestou serviços de
eletricidade para MARCUS na fazenda; não sabe quanto ele ganhou para
fazer esse serviço, pois não entrava em detalhes com ele sobre isso; DJALMA
foi preso em Brasília com drogas, mas não sabe de seu envolvimento com o
tráfico; ele foi fazer um serviço de eletricidade para um rapaz de Brasília;
ligou para a esposa de MARCUS porque tinham uma amizade, ele ajudava seu
esposo e comentou com ela que estava desesperada, pois não sabia o que
estava acontecendo; LAINI ligava para seu esposo buscar MARCUS nos
lugares que ele estava usando drogas; tinham uma amizade, ela lhe convidava
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para o aniversário das meninas; ligou só por ligar, porque é sozinha e quando
precisava de algo ligava para ela; não falou com MARCUS, ligou para LAINI;
DJALMA tinha crédito para receber, pois MARCUS não passou o dinheiro todo
do serviço que fez lá; seu esposo recebeu um gerador como pagamento de um
serviço e vendeu para MARCUS mais barato; não sabe quanto ele tinha de
crédito, mas não recebeu o dinheiro; nunca perguntou de drogas do grupo; não
conversou com DJALMA enquanto ele estava preso; indagada sobre as
conversas interceptadas; invocou o direito ao silêncio, dizendo que somente
responderia às perguntas de sua advogada; não pediu que MARCUS lhe
passasse o dinheiro de DJALMA; como sua situação financeira não era boa,
MARCUS lhe ajudou por gratidão pelo que seu esposo fazia por ele”
(Interrogatório judicial de GILVANICE GOMES DOS SANTOS, gravado em
mídia audiovisual acostada ao evento 763 do Projudi).

O acusado DIASSIS OLIVEIRA BARROS, nas duas fases da persecução penal,
relatou que adquiriu um veículo VW/GOLF, cor prata, placa NGZ-0748, na loja de
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, o qual foi pago de forma parcelada, mas não prestou
nenhum tipo de serviço para os referidos indivíduos e nem teve mais contato com eles.
Respondeu que EURÍPEDES já trabalhou como motorista em sua empresa de
tratamento de resíduos, bem assim que foram abordados pela PRF, mas como se tratava de
uma abordagem de rotina, apresentaram a documentação do veículo e foram liberados.
Declarou que ROMILSON CARLOS ROSA foi seu funcionário informal por um curto
espaço de tempo e exercia a função de serviços gerais, mas quando faleceu em troca de tiros
com a polícia militar já não trabalhava mais na empresa.
Alegou que não teve envolvimento com o carregamento de drogas apreendido em
Aparecida de Goiânia e não sabe se GABRIEL tinha vinculação com os entorpecentes, e que
que só ficou sabendo desse fato em outubro de 2019, por intermédio de um amigo de
ROMILSON.
Mencionou que, em janeiro de 2019, estava montando outra empresa em parceria com
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FREDERICO e chegou a levar material reciclável para o galpão no Setor Garavelo, saída
para Aragoiânia, porém a empresa não foi concretizada, ficando no local por apenas um mês.
Informou que nunca alugou caminhão, não intermediou a locação de um veículo para
ser utilizado por ROMILSON, nem permitiu que ele guardasse nenhum tipo de veículo no
galpão durante o período que permaneceu com as chaves.
Declarou que FREDERICO lhe disse que o galpão foi arrombado. Declarou ainda que
não conhece DJALMA e nem MANOEL FEITOSA (termo de interrogatório extrajudicial
acostado às fls. 601/605).
Na fase judicial, DIASSIS acrescentou que pode ter ligado para a loja MEGA MOTOS
para tratar de algum assunto relacionado ao veículo que comprou, mas não sabe se foi
atendido por MARCUS VINÍCIUS, GABRIEL ou algum funcionário da empresa.
Acrescentou ainda que, em julho de 2019, estava em viagem para a Bahia, pois exerce
atividade secundária de transporte de cargas, e que, caso seja expedido ofício à operadora de
telefonia, esse deslocamento será confirmado. Note:
“Que a acusação não é verdadeira; conhece EURÍPEDES e teve contato com
GABRIEL; EURÍPEDES trabalhou como motorista em sua antiga empresa,
Risco Zero; comprou um veículo Golf na loja de GABRIEL, em 2017, mas não
se lembra a placa; já vendeu esse carro tem muito tempo, entregando como
parte de pagamento de um equipamento que adquiriu; que deu 10 mil de
entrada e cinco parcelas de 5 mil; nunca prestou nenhum tipo de serviço para
GABRIEL; não sabe o motivo pelo qual seu nome foi vinculado a esses fatos,
acredita que apenas por ter mantido contato com os réus; não tem relação com
as drogas apreendidas em Aparecida de Goiânia, nem o veículo que fez o
transporte da maconha; nunca consumiu, comprou ou vendeu nenhum tipo de
entorpecentes; (…) nunca teve galpão no Condomínio das Esmeraldas; sempre
alugou galpões; que esse galpão pode ser de FREDERICO, com quem
começou o processo de abrir uma empresa de reciclagem no local; que
estavam tentando fazer uma parceria em janeiro de 2019, mas não foi
formalizada; (…) chegou a ter acesso ao local e levar materiais recicláveis
para lá; ficou com o galpão por aproximadamente um mês, mas não passou as
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chaves para outra pessoa; FREDERICO tinha uma cópia dessas chaves; (…)
não permitiu que nenhum veículo entrasse lá nesse período; não tem
conhecimento desse caminhão que entregou drogas lá em julho de 2019; ficou
sabendo da morte de ROMILSON próximo ao CEPAIGO no mês de outubro de
2019, por meio de um amigo dele; que foi abordado no GOLF em 2018, mas
foi abordagem de rotina, normal, mostrou a documentação e foi liberado; o
endereço do veículo ficou na loja Mega Motos, por conta da quitação, mas
acabou enrolando para transferir; não chegou a passar o carro para seu nome,
transferiu direto para o nome de um terceiro; não tem nada a declarar que
possa desabonar a conduta de EURÍPEDES; não alugou caminhão, nem
abrigou veículo no galpão de FREDERICO; ROMILSON trabalhou
informalmente em sua empresa uns dias; nesse tempo, EURÍPEDES não
trabalhava mais com o interrogado; como não tinha vaga como motorista,
ROMILSON se ofereceu para trabalhar na empresa e organização, mas nunca
o viu dirigindo caminhão, nem permitiu que guardasse nenhum tipo de veículo
lá no galpão; nunca locou um caminhão em sua vida, não intercedeu, nem sabe
quem são essas pessoas; nunca entrou em um veículo Monza na sua vida; não
sabe quem é ROBSON e JULIANA; não tinha outros tipos de negócio com
EURÍPEDES e ROMILSON; tem um conhecimento a mais com EURÍPEDES
porque ele trabalhou há muito tempo com o interrogado; já foi na casa dele
buscar caminhão; nunca viu EURÍPEDES em um veículo Monza; já andou nos
veículos dele para fazer as coisas do dia a dia, orçamentos, essas coisas; acha
que a renda de EURÍPEDES era em torno de R$ 2.500,00; não sabe se
EURÍPEDES tinha vinculação com GABRIEL, se tem nunca comentou; a
última vez que foi no galpão foi dia 15 de janeiro; não sabe o local em que a
droga realmente foi apreendida e não foi até lá, só ficou sabendo no mês de
outubro; muito tempo depois os policiais civis investigaram se tinha alguma
participação; nunca conversou com MARCUS VINÍCIUS; o máximo que deve
ter feito, é ligado na loja para tratar de algo relacionado ao carro; não sabe se
a droga apreendida com ROMILSON tinha ligação com MARCUS e
GABRIEL; tem uma empresa de gestão e tratamento de resíduos provenientes
de atividades poluentes; seu patrimônio é compatível com seus rendimentos,
pois tem apenas uma casa financiada pela caixa e uma carreta bitrem
financiada; (…) hoje não tem veículo de uso cotidiano; que saía com
EURÍPEDES para tratar questões de trabalho; FREDERICO lhe informou que
houve arrombamento do galpão e levaram materiais recicláveis que estavam
armazenados no local; (…) a conta da empresa tinha uns telefones celulares,
mas seu número pessoal que usa há muito tempo é 62 992368467; que tem uma
atividade secundária de transporte e viaja muito; em julho viajou para Bahia
para levar uma carga, de lá foi para Belém e depois foi fazer carregamento de
madeira; não sabe precisar as datas exatas que viajou, porque tem muito
tempo; levou seu telefone nas viagens e se for oficiado à operadora Claro esse
deslocamento vai constar; quando foi procurado pelo investigador,
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primeiramente foi tratado como testemunha, colaborou, entregou seu telefone
celular; eles pediram que apontasse nome de pessoas que teriam ligação com
ROMILSON e, como se negou, sofreu represálias pessoalmente e por telefone;
quando foram em sua casa, os agentes sorriram e disseram: eu falei para
colaborar” (Interrogatório judicial de DIASSIS OLIVEIRA BARROS,
gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 761 do Projudi).

O réu EURÍPEDES DA SILVA SOUZA JÚNIOR, ao ser ouvido na Delegacia de
Polícia, invocou o direito constitucional ao silêncio (fls. 643/645 do PDF I). Em juízo,
respondendo apenas as perguntas da sua advogada, ensejo em que declarou que conheceu
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL na empresa MEGA MOTOS, pois intermediou a venda
de um caminhão-baú e realizou algumas diárias como motorista para eles.
Declarou, também, que não tem envolvimento com as drogas apreendidas em Aparecida
de Goiânia em 2019 e não se uniu aos demais acusados para praticar crimes.
Afirmou que trabalhou na empresa do sogro de DIASSIS, na qual este era gerente, e
conheceu DJALMA na MEGA MOTOS, pois ele é eletricista e prestou serviços para o
interrogado.
Discorreu que o veículo Peugeot de propriedade de seu pai estava na casa de DJALMA
por ocasião da deflagração da operação porque emprestou o automóvel para que ele levasse
as filhas na escola, uma vez que o carro dele estava estragado.
Questionado, disse que o veículo UP estava registrado em seu nome, porque seu pai
vendeu o direito de uma casa e pegou a documentação do carro para assegurar o pagamento,
mas nunca teve a posse do automóvel, apenas o documento.
Disse, ainda, que já teve um veículo Monza, cor vermelha, placa GLI6801, mas esse
carro foi vendido em 2012 para um senhor chamado BENEDITO. Confira:
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“Que a acusação não é verdadeira, nem em parte; conhece MARCUS,
DJALMA, DIASSIS e GABRIEL, mas não se juntou a ele para praticar crimes;
já trabalhou na empresa do sogro de DIASSIS, chamada RISCO ZERO, onde
ele era gerente; conheceu DJALMA na Mega Motos; ele é eletricista e já
prestou serviços para o interrogado; conheceu GABRIEL na Mega Motos, pois
intermediou a compra de um caminhão; conheceu GILVANICE por meio de
DJALMA e ela já fez diárias em sua casa; conheceu MARCUS VINÍCIUS por
meio do pai dele, que tinha um estabelecimento chamado FAROL DA LUA; já
prestou uma diária para MARCUS; que comprou um caminhão para ele; não
conhece THYAGO SANTA CRUZ SILVA, nem ROMILSON; esse caminhão baú
VM260 não é seu, apenas intermediou a venda para MARCUS; já teve um
automóvel Monza, cor vermelha, placa GLI6801, mas foi vendido em 2012
para um senhor chamado BENEDITO; esse veículo UP registrado em seu
nome, é porque seu pai vendeu o direito de uma casa e pegou a
documentação do carro para assegurar o pagamento, mas nunca pegou o
veículo, apenas o documento; o veículo Peugeot de propriedade de seu pai
estava na casa de DJALMA quando foi deflagrada a operação porque o
emprestou para ele levar as meninas dele na escola, uma vez que o carro dele
estava estragado; não tem envolvimento com a tonelada de drogas apreendida
em Aparecida de Goiânia em 2019; já prestou serviços para MARCUS quando
ele precisava de motorista, mas não era carteira assinada, era autônomo”
(Interrogatório judicial de EURÍPEDES DA SILVA SOUZA JÚNIOR,
gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 762 do Projudi).

A acusada INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, nas duas fases, afirmou
que manteve um relacionamento amoroso com MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS por aproximadamente 02 (dois) anos, que ele depositava dinheiro em sua conta para
pagamento das despesas pessoais dele, bem como dela, e que já realizou transações bancárias
a pedido dele.
Na fase administrativa, INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO declarou
que nunca questionou a origem do dinheiro que era depositado em sua conta, nem o motivo
pelo qual era enviado de contas de pessoas diversas, pois não perguntava sobre a vida
financeira de MARCUS VINÍCIUS.
Aduziu que THYAGO SANTA CRUZ é parente de MARCUS VINÍCIUS e
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GABRIEL e que MARCUS VINÍCIUS já a levou à fazenda Gamelas e Porções algumas
vezes, mas não tem conhecimento se a propriedade rural é dele.
Disse que, em certa ocasião, recebeu uma ligação de GILVANICE questionando sobre
o paradeiro de DJALMA, ocasião em que respondeu que não sabia onde ele estava, pois
havia rompido com MARCUS VINÍCIUS.
Mencionou que viajou para Santa Catarina na companhia de MARCUS VINÍCIUS, na
virada do ano de 2020, em uma Hilux, cor prata, e retornaram para Goiânia de avião.
Afirmou que conheceu JOYCE na empresa MEGA MOTOS e já recebeu dinheiro dela
em sua conta a pedido de MARCUS VINÍCIUS (termo de interrogatório extrajudicial
acostado às fls. 1103/1106).
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, INGRID relatou que não conhece
GILVANICE e nem DJALMA, nem sabe se este já prestou algum serviço para MARCUS
VINÍCIUS, mas que ouviu falar que eles se encontravam nas “biqueiras”, uma vez que são
usuários de drogas.
Comentou que, no início do relacionamento, estranhou o fato de MARCUS VINÍCIUS
não andar com carteira ou cartões bancários, contudo, com o tempo, descobriu que ele era
dependente químico e sempre perdia seus objetos pessoais.
Ressaltou que não fornecia sua conta para depósito de dinheiro proveniente do tráfico
de drogas ou para ocultar a origem dos valores, bem como não estranhava o fato de cair
dinheiro da conta de pessoas desconhecidas e nem perguntou nada para MARCUS
VINÍCIUS a esse respeito.
Questionada, disse que não desconfiou que MARCUS VINÍCIUS tivesse
envolvimento com o tráfico de drogas, porque ele dizia que tinha uma empresa de compra e
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venda de carros e motos em sociedade com GABRIEL, e depois falou que tinha aberto uma
transportadora de caminhões.
Afirmou que já acompanhou MARCUS VINÍCIUS até a imobiliária em que JOYCE
trabalhava, mas que eles não pareciam ter relação de amizade e nem sabe o que ele foi fazer
no referido local. Note:
“Que MARCUS VINÍCIUS é seu ex namorado; namoraram cerca de 2 anos; o
relacionamento foi muito conturbado; depois de um certo tempo que estavam
juntos descobriu que ele era casado e tinha uma filha; conhece GABRIEL, que
é primo de MARCUS, mas se consideravam como irmãos; MARCUS falava que
era sócio de GABRIEL e tinham uma empresa de compra e venda de carros e
motos; com o tempo, MARCUS falou que tinha aberto uma transportadora de
caminhões; não desconfiou do envolvimento dele com o tráfico de drogas; no
começo, achou estranho porque ele não andava com cartões, mas com o tempo
descobriu que ele era dependente químico e sempre perdia as coisas dele; que
MARCUS tinha a senha do seu celular e mexia em suas coisas; MARCUS era
usuário de drogas; que não fornecia sua conta para depósito de dinheiro
proveniente do tráfico de drogas ou para ocultar origem dos valores; não
emprestava sua conta; recebia dinheiro da parte de MARCUS VINÍCIUS;
como ele não tinha conta bancária, pedia para o GABRIEL mandar dinheiro e
usava sua conta; iam para Caldas Novas, compravam roupas para ele;
MARCUS falava que não tinha conta bancária porque era dependente
químico; ele nem andava com carteira; MARCUS depositava em sua conta
quando estava com a interrogada; ele também mantinha todas suas despesas,
porque não trabalhava na época; não lembra a média de valores que ele
depositava; esse dinheiro vinha das empresas dele; que já foi na Mega
pessoalmente, era uma loja grande e bonita; (…) não sabe especificar se o
dinheiro saía só da loja dele; não sabia que ele tinha envolvimento com o
tráfico de drogas; só sabia que a dependência dele era grave; quando a esposa
dele descobriu, estavam juntos há oito meses; só tinha relacionamento pessoal
com GABRIEL, ligava atrás de MARCUS VINÍCIUS; GABRIEL passava
dinheiro para sua conta para seu uso pessoal; às vezes tinha que fazer compra,
abastecer e falava para ele quando MARCUS estava sumido; não conhece
DJALMA, mas já ouviu falar dele; como ele é usuário de drogas, se encontrava
muito com MARCUS nessas biqueiras; não sabe se ele prestava algum serviço
para MARCUS; não conhece CÍCERO, CLEMENTE, DIASSIS, EURÍPEDES,
GILVANICE, MANOEL e THYAGO; não conhece JOYCE, mas já a viu duas
vezes; não lembra se caía dinheiro de terceiros em sua conta, porque MARCUS
sempre pedia para Mega, para GABRIEL e o pai dele fazer transferências;
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algumas vezes ele pediu para depositar dinheiro para outras pessoas, dizendo
que o caminhão estragou, mas eram poucas vezes; não sabe porque o dinheiro
não era passado direto da conta da empresa para outras pessoas; não
estranhava o fato de cair dinheiro da conta de pessoas desconhecidas, porque
não se aprofundava nesse assunto; nunca perguntou para ele; nunca teve um
veículo Palio; DJALMA nunca pegou veículo com a interrogada; viu JOYCE
na imobiliária em que ela trabalha, foi lá acompanhando MARCUS; não sabe
o que ele foi fazer lá; MARCUS e JOYCE não pareciam ter relação próxima de
intimidade” (Interrogatório judicial de INGRID ALESSANDRA FERREIRA
ADORNO, gravado em mídia audiovisual acostada ao evento 763 do Projudi).

A processada JOYCE CAROLINA MEDINA DA SILVA TAVARES, na Delegacia de
Polícia, limitou-se a informar que conheceu MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS
em Caldas Novas, mas não trabalhava para ele e nem para GABRIEL. Quanto às demais
indagações feitas, permaneceu em silêncio (termo de interrogatório extrajudicial acostado às
fls. 1173/1175).
Na fase judicial, JOYCE CAROLINA MEDINA DA SILVA TAVARES detalhou que
conheceu MARCUS VINÍCIUS em Caldas Novas, no hotel em que ele possui um
apartamento, oportunidade em que ele se apresentou como empresário do ramo de compra e
venda de veículos e proprietário de uma transportadora, dizendo que tinha interesse em
comprar uma chácara e uma casa em condomínio fechado.
Afirmou que realizou quatro avaliações de imóveis a pedido de MARCUS VINÍCIUS,
recebendo o respectivo pagamento, no valor de um salário mínimo, por avaliação.
Discorreu que MARCUS VINÍCIUS pediu que avaliasse uma chácara que ele
encontrou na internet, propriedade rural avaliada em R$ 450.000,00 (quatrocentos e
cinquenta mil reais), depositou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de sinal em sua conta,
entretanto, no momento da assinatura do contrato, disse que não poderia comprar o imóvel,
porque tinha levado um prejuízo em sua empresa.

pp

109

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Afirmou que reteve 5% do valor do imóvel pelo serviço de corretagem, pois a
concretização do negócio não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, e devolveu o
restante mediante depósitos realizados em contas indicadas por MARCUS VINÍCIUS, as
quais ele dizia ser de titularidade de funcionários de sua empresa e da madeireira em que
tinha adquirido madeiras para sua fazenda.
Acrescentou que não forneceu sua conta para a dissimulação da origem do dinheiro
proveniente do tráfico de drogas e nem desconfiou da procedência do dinheiro de MARCUS
VINÍCIUS, pois foi até a empresa dele e não percebeu nenhuma anormalidade, ao contrário,
sempre viu movimento de clientes e o GABRIEL trabalhando no local normalmente.
Transcrevo:
“A acusação não procede de forma nenhuma; conhece apenas MARCUS
VINÍCIUS; conhece GABRIEL, mas nunca teve intimidade com ele; viu
INGRID três vezes com MARCUS, duas vezes que foi na fazenda dele levar
dois engenheiros para construir a sede e a outra vez ela foi em sua imobiliária
com ele; conheceu MARCUS em Caldas Novas, no hotel em que ele tem um
apartamento; nesse dia que o conheceu, estava em um retiro da igreja assando
carne e jogando truco e MARCUS apareceu querendo jogar; no dia seguinte,
ele voltou para agradecer e perguntou sua profissão, ocasião em que disse a
ele que tinha uma imobiliária e ele informou que tinha interesse em comprar
uma chácara e uma casa em um condomínio fechado; MARCUS se apresentou
como empresário do ramo de compra e venda de veículos e tinha uma
transportadora; nunca teve vínculo com MARCUS; ele era muito sumido e
apenas ligava de vez em quando dizendo que tinha muitos negócios fora e vivia
na fazenda; que MARCUS ligava de vez em quando pedindo que avaliasse
imóveis que ele estava pegando em negócios; que foi na Mega Motos, que era
perto de sua casa, em Aparecida de Goiânia; avaliou quatro imóveis para ele,
mas não se recorda os setores; ganhava um salário mínimo por cada
avaliação; ele mesmo depositava o dinheiro, que saía da conta da Mega Motos
ou algum funcionário da empresa; que foi na fazenda duas vezes para levar o
engenheiro e recebeu a gasolina e um salário mínimo; esse serviço foi pago em
espécie; fora esses serviços, todos os outros serviços passaram em sua conta;
sempre exige o pagamento antecipado; nunca desconfiou da origem do
dinheiro de MARCUS, pois ele sempre foi empresário, conheceu o local de
trabalho dele e viu o GABRIEL lá duas vezes sempre trabalhando; não vendeu
imóveis para ele, só ia avaliar; quase vendeu uma chácara para ele; MARCUS
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é um cara que fala demais e a enganou; ele sempre pedia para olhar imóveis,
mas caía fora na hora de concretizar a venda; ele só depositou dinheiro dessas
avaliações e dessa chácara em Aparecida de Goiânia; ele olhou a chácara na
internet e lhe passou; foi até o local, avaliou a chácara em R$ 450.000,00,
conversou com a dona e MARCUS depositou R$ 30.000,00 como sinal do
negócio; que foram rodar o contrato e, no momento da assinatura, MARCUS
falou que tinha levado um prejuízo em um negócio da empresa e não poderia
comprar a propriedade; que não devolveu a parte atinente aos seus serviços
para ele, pois prestou o serviço e não tem culpa se ele levou prejuízo; que
devolveu o restante nas contas que ele indicou, alegando que era de
funcionários da empresa; que deduziu 5% sobre o valor total do imóvel,
sobrando bem pouco para ele; que transferiu para o caseiro da fazenda, para a
Mega Motos e uma madeireira; (…) não fornecia suas contas para
dissimulação de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, se soubesse que
MARCUS mexia com coisas erradas não chegava nem perto dele; não sabe a
origem dos R$ 30.000,00, sabe apenas pelo que ele falava, Mega Motos e
transportadora de caminhão; a transferência não foi feita pela Mega Motos;
ele falava que pedia para os funcionários transferirem, alegando que não tinha
tempo de mexer com isso; GABRIEL nunca pediu que depositasse dinheiro na
conta de terceiros; MARCUS VINÍCIUS pediu para depositar o dinheiro da
chácara que não concretizou; uma das contas que se recorda que transferiu,
era para uma madeireira referente a madeira que ele comprou para fazenda;
depositou na conta de umas quatro pessoas que ele falou que eram
funcionários; nunca desconfiou, pois MARCUS tinha um CNPJ, esposa, filha;
quando o viu na televisão quase teve um infarto; depositou em conta de
ARTHUR DUARTE, mas não sabe quem era essa pessoa, ele falou que era
funcionário dele na transportadora; além dessa ocasião, ele nunca pediu que
depositasse em outras contas; seguindo um padrão, cobra de todos os clientes
um salário para fazer avaliação; quando uma pessoa quer comprar um imóvel,
cobra 5% sobre o imóvel pela intermediação; geralmente, o vendedor que
paga a comissão, mas pode ter acordo em sentido contrário; se a pessoa
desiste depois que o negócio já está fechado, por motivos alheios à sua
vontade, não devolve a corretagem imobiliária; conheceu MARCUS em um
hotel em Caldas Novas; ele não mencionou ou deu a entender que tinha
envolvimento com drogas ou crimes; na Mega Motos não tinha nenhuma
anormalidade; sua relação com MARCUS era profissional e bem distante”
(Interrogatório judicial de JOYCE CAROLINA MEDINA DA SILVA
TAVARES, gravado em mídia audiovisual acostado ao evento 763 do Projudi).

Consoante se depreende, apesar da negativa de autoria dos acusados, corroborando os
diálogos supratranscritos, encontram-se os depoimentos das testemunhas THIAGO TORRES,
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FILIPE SILVA BANDEIRA, RENATO RICARDO RODRIGUES e DANIEL INOCÊNCIO
ROSA, respectivamente, o Delegado de Polícia e os agentes da Polícia Civil que participaram
das investigações, os quais, na fase judicial, relataram que, após receberem denúncia anônima
de que GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS seriam líderes de uma associação para o tráfico de drogas, realizaram
diligências com a finalidade de averiguar a veracidade da denúncia.
Relataram ainda que os monitoramentos revelaram que a evolução patrimonial de
GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS não era condizente com a atividade econômica
por eles exercida, já que possuíam uma loja de revenda de veículos de baixo valor e tinham
adquirido uma fazenda avaliada em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), vários
imóveis, inclusive um bangalô na cidade de Caldas Novas, e carros de luxo.
Nesse particular, FILIPE SILVA BANDEIRA narrou que, em trocas de informações,
outros policiais militares informaram que GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS
traficavam drogas de maneira organizada há bastante tempo, trazendo entorpecentes de Mato
Grosso do Sul, mas nunca conseguiram provar.
Especificaram, também, que GABRIEL FELIPE era quem frequentava mais a loja e
dizia que MARCUS VINÍCIUS estava na fazenda para se tratar da dependência química,
mas, após a deflagração da operação e apreensão do celular de MARCUS VINÍCIUS,
descobriram que este, nos momentos de ausência, estava articulando o tráfico de drogas e
viajando para regiões de fronteira a fim de tratar com traficantes fornecedores e adquirir
drogas.
Narraram que, logo no primeiro período de interceptação telefônica, corroborando as
suspeitas iniciais, MANOEL DA SILVA FEITOSA, que foi preso em Campo Grande/MS,
no ano de 2018, transportando duas toneladas de maconha dentro de uma caixa d'água, em
cima de um caminhão, comentou que os entorpecentes pertenciam aos seus chefes,
GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS, e que estes custearam suas despesas no
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interior da unidade prisional e os honorários de seu advogado.
Narraram, também, que, assim que retornou para Goiânia, MANOEL DA SILVA
FEITOSA voltou a trabalhar como motorista para GABRIEL FELIPE e MARCUS
VINÍCIUS.
Relataram que DJALMA também estava sendo intensamente monitorado e era
responsável pela logística do grupo, cuidando da casa em que ficavam armazenados os
carregamentos de maconha e distribuindo entorpecentes, sendo auxiliado por JOÃO
GABRIEL, vulgo “PEZÃO”, na venda de pequenas quantidades de drogas.
Discorreram que, no curso das interceptações telefônicas, depois que DJALMA
COSTA BISPO FILHO foi preso transportando drogas para o Distrito Federal, sua esposa
GILVANICE GOMES DOS SANTOS avisou sobre sua prisão primeiramente para LAINI e
INGRID, esposa e amante de MARCUS VINÍCIUS, respectivamente, dizendo que
precisavam ajudar seu esposo. Discorreram, ademais, que, no momento dessa prisão,
DJALMA estava em um carro que pegou com INGRID um dia antes.
Discorreram, ainda, que, na segunda ocasião em que DJALMA foi preso, desta vez, por
suposta prática de sequestro e porte de arma de fogo, GILVANICE, de igual modo, solicitou
a ajuda de MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL.
A testemunha RENATO RICARDO RODRIGUES acrescentou que, depois dessa
segunda prisão, DJALMA afirmava que tinha R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para
receber de MARCUS VINÍCIUS e que este estava querendo dar em pagamento peças de
maconha.
Prosseguindo em seus relatos, informaram que, durante os monitoramentos, avistaram
DJALMA entrando diversas vezes em uma casa situada no Setor Três Marias, e que, sempre
que ia ao imóvel, supracitado acusado mostrava-se desconfiado, olhando muito para os lados,
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e, em uma das ocasiões, foi visto queimando uma fita durex costumeiramente usada por
traficantes para embalar tabletes de maconha, instante em que perceberam que a residência
seria utilizada para o armazenamento de drogas, mas que já tinham tirado o entorpecente do
local.
Esclareceram que, ao ser ouvido, o dono do imóvel informou que a casa foi alugada por
GABRIEL FELIPE, o qual pagou três meses de aluguel adiantado, sob a alegação de que
um funcionário de nome JUNINHO moraria na residência, mas se esquivou de fazer o
respectivo contrato de locação.
Segundo os agentes de polícia, o proprietário da residência informou ainda que ninguém
chegou a efetivamente morar na casa, porque o consumo de água e energia elétrica era
mínimo e a residência foi entregue no mesmo estado, com exceção de um cômodo que tinha
mancha, cor terra, de aproximadamente 1,5 m na parede.
Nesse ponto, ressaltaram que usualmente fica uma mancha na parede dessas casas
usadas por traficantes para o armazenamento de drogas, porque costumam colocar terra ou
café na parede para tirar o cheiro dos entorpecentes.
Detalharam que tomaram conhecimento que a polícia militar apreendeu em Aparecida
de Goiânia um carregamento de duas toneladas de maconha dentro de um caminhão usado
para pintar asfalto, e que, sabendo que a associação para o tráfico em referência trazia
carregamentos de drogas de maneira dissimulada, passaram a investigar a relação das
substâncias apreendidas com MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE.
Mencionaram que foram informados pela polícia militar que o caminhão que
transportava os entorpecentes estava guardado em um galpão perto do Setor Garavelo, no
entanto, ao perceber que estava sendo vigiado pelo serviço de inteligência, o motorista
ROMILSON ALVES ROSA tentou se evadir, mas foi abordado, trocou tiros com a equipe e
acabou morto.
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Detalharam, ainda, que, ao ser ouvido, o proprietário do aludido galpão informou que
DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS é quem estava com as chaves do imóvel. Detalharam,
outrossim, que ROBSON GONTIJO DE SOUZA, dono do caminhão que transportava os
entorpecentes, disse que, no momento da locação do automóvel, ROMILSON ALVES ROSA
estava em um veículo Monza, cor vermelho, acompanhado de dois indivíduos, que, pela
descrição, eram EURÍPEDES DA SILVA SOUZA JÚNIOR e DIASSIS OLIVEIRA DE
BARROS.
Acrescentaram que verificaram, por meio de consultas, que ROMILSON e
EURÍPEDES já foram funcionários da empresa de DIASSIS e que EURÍPEDES e
DIASSIS já foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso.
Destacaram que, em um dos diálogos captados nessa época, coincidentemente,
MANOEL FEITOSA falou que a polícia fez uma apreensão e que seus chefes estavam
sumidos, e, logo em seguida, constataram que GABRIEL viajou para a Europa às pressas.
Frisaram que, no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi
encontrada no quarto de GABRIEL uma nota fiscal de uma carga transportada por
ROMILSON utilizando um caminhão que foi comprado por GABRIEL em sociedade com
EURÍPEDES JÚNIOR, o qual já estava sendo investigado por ser laranja da associação
criminosa, de maneira que concluíram que o carregamento de maconha apreendido em
Aparecida de Goiânia pertencia a esse grupo.
Mencionaram que também foram apreendidos dois celulares em poder de MARCUS
VINÍCIUS, um deles usado apenas para a traficância e que continha um vasto material sobre
a organização de grandes carregamentos de drogas, e que, em conversas, o referido réu se
autointitulou o segundo maior traficante do estado de Goiás e disse que GABRIEL estava
acompanhando, como batedor, um caminhão que transportava maconha.
Explicaram que, desde o início das diligências investigativas, perceberam que todos os
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veículos usados pela organização eram colocados em nome de terceiros, possivelmente no afã
de ocultar a propriedade, mas que continuavam cadastrados no Detran no endereço da loja
MEGA MOTOS.
Acerca da participação de THYAGO SANTA CRUZ, explicaram que este também
seria um laranja da associação e que a fazenda adquirida por GABRIEL FELIPE e
MARCUS VINÍCIUS, bem como uma caminhonete Hilux, cor preta, usada por eles,
encontravam-se em nome dele.
Pontuaram que descobriram que GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS tinham
adquirido essa fazenda do pai de THYAGO SANTA CRUZ, a saber, o senhor CLEMENTE
CÉSAR SILVA, contudo, a propriedade rural permaneceu registrada em nome de THYAGO.
Discorreram que o pagamento foi feito mediante vários depósitos fracionados realizados
justamente dos estados para os quais GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS
mandavam carregamentos de drogas, de forma que constataram que esses depósitos eram os
pagamentos das drogas comercializadas.
Pontuaram, também, que, na data da deflagração da operação, encontraram em uma das
gavetas de GABRIEL AGUIAR vários comprovantes de depósitos realizados em contas na
região fronteiriça, no valor aproximado de R$ 50.000,00, e que, em análise ao relatório de
inteligência financeira solicitado ao COAF, verificaram que esses depósitos eram realizados
em contas de pessoas ligadas ao tráfico de drogas.
Questionados, responderam que não sabem quando a fazenda foi vendida para
THYAGO SANTA CRUZ SILVA, nem quem era o proprietário anteriormente.
Ainda sobre a lavagem do dinheiro obtido com as atividades delituosas, disseram que
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE registraram um veículo UP em nome de
EURÍPEDES JÚNIOR, um caminhão e duas carretas em nome de CÍCERO, que é tio de
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LAINI, e usavam as contas bancárias de INGRID e JOYCE para fazer a movimentação
financeira do grupo.
O policial civil FILIPE SILVA BANDEIRA acrescentou que acredita que CLEMENTE
não tem papel dentro da associação criminosa e que GILVANICE tinha conhecimento dos
ilícitos perpetrados por DJALMA, todavia, não se recorda de participação efetiva dela no
cometimento dos crimes.
Acrescentou, também, que foi apreendido na casa de DJALMA um veículo Peugeot, de
propriedade do pai de EURÍPEDES JÚNIOR, mas não lembra se esse carro foi visto com
algum dos acusados antes da deflagração da operação e não soube explicar a irregularidade
desse automóvel.
Acrescentou, por fim, que INGRID e JOYCE se tornaram alvos ao final da
investigação, quando encontraram no celular de MARCUS fotos de comprovantes de
depósitos nas contas delas, mas, não pode afirmar se JOYCE estava lavando dinheiro, porque
não participou ativamente das investigações envolvendo ela.
RENATO RICARDO RODRIGUES, por sua vez, acrescentou que no telefone
apreendido com MARCUS VINÍCIUS não tinham informações sobre a droga apreendida em
Aparecida de Goiânia porque a data inicial de uso do referido aparelho foi posterior à
apreensão. Confira:
“A investigação começou no ano de 2019 tendo como informação que
GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS, os quais se tratam como irmãos mas na
verdade são primos, estavam praticando tráfico de drogas e usando a empresa
que eles têm de carros e motos usados, a Mega Motos, para lavagem de
dinheiro; a partir dessa informação, tendo a justa causa, foi instaurado o
inquérito e pleiteada a interceptação telefônica; os fatos começaram em
Aparecida de Goiânia, tendo em vista que o local era lá inicialmente, e depois
deslocou para essa vara de crime organizado; das interceptações telefônicas,
inicialmente conseguiram identificar algumas pessoas relacionadas: DJALMA,
MANOEL, que é o motorista; MANOEL já tinha sido preso anteriormente com
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cerca de 2 toneladas de maconha em Mato Grosso do Sul; lá ele foi processado
e estava cumprindo pena há quase um ano; foi solicitado um RIF do COAF no
qual constava que ele tinha movimentação atípica com a Mega Motos e já
tinha sido preso por tráfico de drogas; em relação a DJALMA, ficou claro que
seria o responsável pela parte logística do tráfico, pelo armazenamento e por
entregar certa quantidade de drogas; ainda no início da investigação, tinha a
informação que THYAGO SANTA CRUZ era utilizado como laranja e o nome
dele era usado para colocar os bens; os veículos que eram utilizados por
GABRIEL, MARCUS e pelos demais integrantes da organização, assim como a
fazenda, estavam registrados em nome de THYAGO SANTA CRUZ; a
investigação continuou; no mês de julho de 2019 foi apreendida uma grande
quantidade de maconha pela polícia militar, pela ROTAM; nesta apreensão,
houve um confronto e uma das pessoas que estava transportando essa droga, o
ROMILSON, faleceu; nesse dia, foi utilizado um caminhão que estava sendo
utilizado para pintar as faixas de sinalização de rodovia; dentro desses tonéis
estavam escondidas as drogas, muito semelhante ao que tinha sido utilizado
quando da prisão de MANOEL em Mato Grosso do Sul; nessa situação, a
droga inicialmente teria ficado em um galpão em Aparecida de Goiânia, que
estava sendo utilizado pelo DIASSIS, inclusive o sócio de DIASSIS falou que
ele que tinha a chave; ouviram os policiais militares que confirmaram os fatos
e disseram que não tinha sinal de arrombamento no galpão, ou seja, eles que
tinham o domínio do local em que estava esse caminhão; estava correndo a
interceptação telefônica e MARCUS ficava muito tempo na fazenda, no
Município de Silvânia; nesse dia, especificamente, após a apreensão dessa
quantidade de drogas, os telefones de DJALMA e GABRIEL se deslocaram
para aquela fazenda no Município de Silvânia; em seguida, GABRIEL fez uma
viagem para a Espanha, retornando cerca de trinta dias depois; esse caminhão
inicialmente ficou nesse galpão, mas a apreensão se deu em outro local; as
informações de que esse caminhão tinha passado anteriormente por esse outro
galpão de responsabilidade de DIASSIS é da polícia militar; a droga estava
escondida dentro do caminhão, mas tem que perguntar aos policiais militares
se tinha outras coisas no galpão; continuadas as diligências, DJALMA foi
preso em Brasília levando uma quantidade de drogas e ligou pedindo que
GILVANICE entrasse em contato com a esposa de MARCUS, LAINI; nesse
momento, ela também ligou para INGRID dizendo que DJALMA foi preso em
Brasília por tráfico de drogas e que precisava de ajudá-lo; na parte final, após
a parte ostensiva, em que todos foram presos e o celular de MARCUS
apreendido, DJALMA fala muito de BENÉ, o DIEGO NORONHA; que tem
uma denúncia no Ministério Público Federal sobre o envolvimento de DIEGO
e MARCUS com o tráfico de drogas; no telefone dele, tinha conversas de
MARCUS com BENÉ sobre o tráfico de drogas; essa informação se corroborou
no final, quando foram analisadas as conversas do telefone de MARCUS;
DJALMA saiu e retornou para Goiânia; nesse período, as investigações
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continuaram e identificaram EURÍPEDES JÚNIOR; além de ter veículos em
nome de EURÍPEDES, ele tinha contato com DIASSIS e trabalhava de
motorista para MARCUS; tem uma ocorrência em que GABRIEL e
EURÍPEDES são colocados como proprietário do veículo, que também foi
utilizado pelo ROMILSON; posteriormente, DJALMA foi preso em Aparecida
de Goiânia por sequestro e porte de arma de fogo e a esposa dele novamente
pediu ajuda financeira, dizendo que MARCUS e GABRIEL teriam que ajudar,
pagar advogado e organizar as despesas; era feito contato com a GILVANICE
para que fizesse contato com a esposa dos outros; tinha o vínculo deles com a
parte dessa droga que foi apreendida e passaram à análise patrimoniais dos
bens deles; MANOEL foi solto do Mato Grosso do Sul e nas investigações
sempre falava da propriedade de MARCUS GABRIEL, a fazenda deles, que
estava registrada em nome de THYAGO SANTA CRUZ, mas tudo indicava que
eles é quem tinham o domínio; na fase ostensiva, o próprio THYAGO SANTA
CRUZ disse que a propriedade era do pai dele, que só tinha usado o nome
dele, no entanto, Sr. CLEMENTE disse que a fazenda era dele, mas como
passou por dificuldade financeira precisou vendê-la para MARCUS e
GABRIEL; ele falou que a fazenda foi vendida por R$ 2.000.000,00, mas tinha
sido pago aproximadamente seiscentos e poucos mil reais, apresentando
documentação de como teria sido feito esse pagamento; o pagamento foi feito
de forma fracionada, em dias aleatórios, não havia uma data prevista; tinham
sido feitos depósitos dos estados da região Norte e Nordeste do país; oficiou ao
COAF para saber se aquelas pessoas que efetuavam os depósitos tinham
histórico de envolvimento com tráfico de drogas; pelas informações
encaminhadas pelo COAF, descobriu-se que uma mulher era esposa de
traficante e cadastrada no sistema prisional para visitar um preso; essas
informações foram corroboradas durante a busca e apreensão na casa do
GABRIEL, ocasião em que foram encontradas em uma cômoda do quarto dele
comprovantes de depósito, totalizando R$ 50.000,00, todos os depósitos para
pessoas residentes nas fronteiras; também foi oficiado ao COAF e descobriu-se
que uma dessas pessoas era vinculada ao exército, recebia um salário de
R$3.000,00, mas tinha uma movimentação de R$ 3.000.000,00; da parte
ostensiva, da busca e apreensão, angariaram várias provas, ressaltando que
GABRIEL é que cuidava de toda a parte logística com hierarquia, ele que
cuidava dos caminhões, estava sempre com os motoristas, MANOEL, DJALMA
e EURÍPEDES, enquanto MARCUS VINÍCIUS era usuário de drogas e estava
ficando mais na fazenda; no final, apreenderam os telefones de todos eles e
constataram que MARCUS usava um telefone só para o tráfico de drogas;
nesse telefone, encontraram filmagens, mensagens de voz, mensagens escritas
em que ele negociava quantidade, explicava como faria a logística; em um dos
áudios ele falou que INGRID estaria com ele na divisa do Paraguai e teria
presenciado inclusive a colheita e prensa dessa maconha; ele falou que um
carregamento de skunk que seria destinado a um comprador e precisaria de
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R$1.000.000,00, falou também de cocaína; um dos contatos do telefone
aparecia o nome Evoque, seria uma pessoa que estaria na região de São
Paulo, Santa Catarina, que ele falava sobre enviar drogas para o exterior; um
dos veículos apreendidos foi uma Evoque branca, de placa de Santa Catarina;
durante as investigações, em um determinado dia, houve uma movimentação
muito enérgica do GABRIEL indo na Delegacia registrar que estaria na posse
daquele veículo, mas a pessoa que lhe vendeu o automóvel não seria a
proprietária, que teria sido vítima de estelionato; diligenciaram e perceberam
que próximo a Mega Motos teve uma movimentação muito intensa de pessoas;
ele pegou esse veículo e escondeu em uma casa que estava registrada no nome
do pai de MARCUS até posteriormente começar utilizar o automóvel; tudo
indica que tem algum contato e registros de mensagens com essa pessoa que
trata de cocaína, de São Paulo ou Santa Catarina, pelo DDD; o telefone
confirmou o tráfico de drogas, os contatos com as pessoas de Brasília, esses
carregamentos; na agenda do telefone utilizado para o tráfico estavam
registrados os números que já estavam interceptados, inclusive de DIASSIS
com o nome de MESTRE DOS MAGOS, do EURÍPEDES JÚNIOR, do
MANOEL; esses dados foram usados por meio de pedido de compartilhamento
de provas em outra ação penal em Brasília; no telefone dele, verificaram que
ele mandava muitas mensagens para INGRID e para JOYCE; o cadeirante era
o motorista de um veículo que era batedor de drogas; ele pedia para as
pessoas depositarem na conta da INGRID ou da JOYCE mandando foto do
cartão; elas apareceram mais no final da investigação, mas com elementos
robustos nesse sentido; CÍCERO era caminhoneiro, tio da LAINI, e tem veículo
em nome dele; como era feita a lavagem, os veículos eram colocados em nome
de terceiros, no entanto, o documento do Detran, para receber multas, IPVA,
ficava no endereço da loja Mega Motos; eles não tiravam de si o domínio
daquele bem; apesar de em nome de terceiros, o bem ficava com eles; (…)
CÍCERO foi um dos que foi utilizado para colocar veículo no nome dele; acha
que o CÍCERO foi o caminhão, mas não se lembra muito bem; o Volkswagen
Up foi utilizado pelo DJALMA, que tinha um Citroen C4 Pallas branco, que
dava muito problema; essa Hilux preta, está em nome de THYAGO SANTA
CRUZ, mas era usada tanto por MARCUS como por GABRIEL; tem ainda um
Audi A5 azul que foi identificado, em um dos momentos da investigação, os
policiais encontraram uma residência no Bairro Santa Maria ou Santa Rita,
não se lembra o nome correto do bairro; eles alugaram uma casa na região do
anel viário e DJALMA foi visto nesse veículo fazendo uma limpeza lá, pegando
um material e colocando fogo; que conseguiram intimar o proprietário da
casa, que disse que tinha alugado essa casa para o GABRIEL, o qual dizia que
trabalhava com construção e um funcionário moraria naquela casa; o dono da
casa pediu que fosse feito um contrato, mas na época apareceu o documento de
uma mulher residente no município de Indiara; ele disse que na casa gastava a
taxa de mínima de água e energia e recebeu a casa no mesmo estado em que
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entregou alguns meses depois; foi feito o pagamento do aluguel três meses
adiantado, após o vencimento, não conseguiu contato com GABRIEL e quem
realizou o pagamento foi MARCUS, que informou que GABRIEL teria feito
uma viagem para o exterior; isso foi bem na época da apreensão da droga em
Aparecida de Goiânia, que culminou na morte do ROMILSON; o proprietário
disse que essa residência não tinha nenhuma alteração, apenas em um espaço
tinha uma mancha de cerca de um metro e meio na parede, de modo que se
tratava de uma casa para armazenamento de drogas; durante as prisões de
DJALMA, ele explicava muito como seria esse transporte, dizendo como a
droga era adquirida, por quanto seria vendida e qual seria o lucro; na época,
ele citou uma reportagem da rede globo tratando sobre o tráfico; quando foi
preso, ele falou que uma caminhonete teria sido apreendida com drogas em
Guapó e se estivesse com ela seria muito pior; nesse período, a conversa do
DJALMA era muito explícita sobre esses fatos; a conversa do MANOEL era
explícita quanto a propriedade dos bens ser de MARCUS e GABRIEL; com a
apreensão do telefone de MARCUS, nas conversas ele falava que mandaria um
caminhão para subir para o Pará e depois soltaria outras duas caminhonetes,
de modo que se perdesse um veículo, não perderia os outros; não foi na busca
e apreensão na fazenda, mas sabe que tinha arma de fogo; foi apreendida uma
arma de fogo na casa do GABRIEL; na fazenda com o MARCUS tinha uma
arma de pressão e outra espingarda muito utilizada em caça; as condutas de
JOYCE e INGRID seria o empréstimo de contas bancárias para depósito e
pagamento; MARCUS mandava mensagem determinando que elas
transferissem dinheiros para outras pessoas, relacionadas como motoristas e
batedores no celular dele; GILVANICE ajudava o DJALMA e sabia, em todas
as situações, fazia tudo o que o DJALMA pedia quando estava preso, para
guardar, esconder alguma coisa, levar dinheiro, se comunicar com MARCUS,
GABRIEL, INGRID, LAINI; ela fazia esse vínculo, essas comunicações e era
intermediária de DJALMA; quanto ao CÍCERO, ficou demonstrado que esse
caminhão e essas carretas pertenciam aos traficantes; o que conseguiu
identificar, é que são primos mas se tratavam como irmãos e tinham um
vínculo próximo; tirando a residência, que cada um tinha a sua, os bens eram
todos compartilhados, veículos, caminhonetes, a fazenda tem as iniciais dos
filhos de GABRIEL e MARCUS; o patrimônio deles era conjunto; em uma das
conversas encontradas em seu telefone, MARCUS disse que era proprietário de
uma Land Rover, placa de Brasília, que foi apreendido na operação deflagrada
lá que culminou na prisão dos outros traficantes, DIEGO NORONHA e o pai
dele; questionado se além do galpão houve outro elemento apontando a
participação de DIASSIS, respondeu que no interrogatório, DIASSIS falou que
não conhecia os demais e só tinha feito uma compra e venda na loja; nas
declarações da LAINI, ela falou que MARCUS conhecia DJALMA e
EURÍPEDES desde a adolescência; os elementos que tem é sobre esse vínculo
entre eles; MARCUS e GABRIEL sempre tinham um nível hierárquico maior e
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os demais cada um com uma atribuição; o galpão ficou sobre a
responsabilidade de DIASSIS, EURÍPEDES seria laranja e motorista;
MANOEL também seria motorista, incumbido de trazer a droga; nas
interceptações, ele mesmo falou em uma conversa com a mulher dele que
várias pessoas presas no Mato Grosso teriam relação com MARCUS e
GABRIEL e teriam sido presas por causa dessa droga transportada por ele;
no telefone dele usado para o tráfico, foi encontrado o número e codinome
dessas pessoas que já estavam interceptadas; não sabe precisar quando a
fazenda foi adquirida por THYAGO, mas tem nos autos a cópia da certidão de
Silvânia; o antigo proprietário anterior ao THYAGO era o pai dele e os sócios;
ele adquiriu toda a propriedade e colocou no nome de THYAGO, mas não sabe
em nome de quem estava o registro anterior; não sabe a data precisa em que a
fazenda foi vendida para MARCUS e GABRIEL, só lembra que ele não tinha
quitado o valor total, acha que tinha um prazo para o pagamento; ele pagou
em pouco tempo esses R$ 600.000,00; pelo que foi apresentado, o pagamento
da fazenda foi feito em várias contas, inclusive na conta dos sócios de
CLEMENTE e na conta da empresa de THYAGO SANTA CRUZ; vários desses
depósitos eram realizados no Norte e Nordeste; sabe que não eram valores
fixos, eram valores aleatórios; (…) não sabe por quanto tempo a droga teria
ficado no galpão em poder de DIASSIS, mas ao que tudo indica, por pouco
tempo; a abordagem se deu em outro local, em frente a outro galpão; as
informações dos policiais militares é que essa droga teria passado por esse
outro galpão; quando foram ouvir o proprietário do veículo que transportou a
droga, ele falou que tinha alugado o automóvel para ROMILSON; que era um
veículo muito específico para fazer marcação de pavimentação asfáltica; que
ROMILSON teria trabalhado para uma empresa que DIASSIS também
trabalhou; os policiais disseram que esse galpão não teria sido arrombado;
eles afirmaram que chegaram a essas informações por meio do serviço de
inteligência deles; (…) não sabe precisar exatamente como chegaram até eles;
a apreensão foi em julho de 2019, sabe que esse caminhão esteve no galpão
pouco tempo antes, mas não sabe precisar; não houve afastamento do sigilo
bancário de DIASSIS; foram várias sequências de interceptação e não sabe
precisar se alguém mencionou o nome de DIASSIS; houve um relacionamento
entre EURÍPDES e DIASSIS no passado, eles se conheciam, já fizeram viagens
juntos; especificamente nesse processo, EURÍPEDES foi usado como laranja e
DIASSIS estava vinculado a esse galpão; não sabe precisar há quanto tempo,
mas EURÍPEDES e DIASSIS fizeram uma viagem para Mato Grosso do Sul,
segundo o próprio DIASSIS, para capitanear clientes para empresa dele; essa
informação foi repassada pela PRF, que os abordou; o ramo de atividades de
DIASSIS era de demarcação de rodovia e detritos, entulhos, ecologia, algo
nesse sentido; que checou e constatou que a empresa existia; não há dados
objetivos sobre alguma ilicitude ou cometimento de crimes nessa viagem;
DJALMA foi preso em Brasília, em todos os momentos ele entrava em contato
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com a família de MARCUS e GABRIEL; ao final, com a apreensão do celular
de MARCUS, ficou evidente a quantidade dessa droga, agora se era de
MARCUS e GABRIEL ou do próprio DJALMA, objetivamente não tem como
saber; no celular de MARCUS tinham várias conversas, não sabe se tinha
conversa dele diretamente com DJALMA; se lembra dos telefones de
EURÍPEDES e DIASSIS, mas não recorda se ele tinha o contato de DJALMA
salvo; DJALMA era responsável pela logística, de ficar responsável pela
residência em que ficaria a droga, vigiar, armazenar e transportar; ele só foi
flagrado transportando essa droga para Brasília; durante as interceptações,
em vários áudios DJALMA falou sobre venda e transporte de drogas, falou que
tinha droga para receber de MARCUS e GABRIEL, que tinha droga para
entregar, que era para o PEZÃO vender drogas; o período em que ele mais
falou foi quando estava preso; não foi encontrada droga nessa casa alugada
no Parque Santa Maria; a casa foi alugada por GABRIEL, que colocou em
nome de uma mulher em Itumbiara, mas quem ficou responsável por vigiar a
residência foi DJALMA; os policiais fizeram essas diligências, algumas foram
tiradas fotografias e acostadas ao inquérito; o prazo de aluguel foi de três
meses; DJALMA, GILVANICE e EURÍPEDES não tem vinculação com a droga
apreendida com MANOEL; no dia da apreensão da droga em Aparecida de
Goiânia, DJALMA pegou o veículo e se dirigiu para Silvânia; ao que tudo
indica, a droga ficaria nessa casa alugada no Setor Santa Maria, mas não sabe
se DJALMA, EURÍPEDES e GILVANICE ficariam responsáveis pelas drogas,
porque o fato foi interrompido pela apreensão e os entorpecentes não
chegaram armazenados em local nenhum; o transporte da droga foi feito por
ROMILSON; durante a investigação policial, DJALMA usava um Citroen C4
Pallas prata e um Volkswagen Up; o veículo C4 Pallas estragava muito;
quando estragava ele usava o outro automóvel; viu o veículo Up na casa de
DJALMA, na oficina que ele ia e esse automóvel foi apreendido em uma
garagem próxima à empresa de MARCUS e GABRIEL; não se recorda se
alguém mais dirigiu esse C4 Pallas; o veículo Up ficava com o DJALMA
eventualmente, mas não se recorda se outra pessoa dirigiu o automóvel; no
momento da abordagem em Mato Grosso, não se recorda se era EURÍPEDES
ou DIASSIS quem estava conduzindo o veículo Golf; (…) DIASSIS disse que
ele quem adquiriu esse carro; o Peugeot apreendido na casa de DJALMA não
foi visto em outro momento durante a investigação, só no momento do
cumprimento da busca e apreensão e estava registrado em nome do pai de
EURÍPEDES JÚNIOR; não houve aprofundamento se o carro foi emprestado
por EURÍPEDES ou se pertencia ao DJALMA; esse caminhão visto na porta
da casa de DJALMA, salvo engano, estava sendo conduzido por MANOEL;
parece que nessa ocasião estavam descarregando móveis na casa de DJALMA,
tem a fotografia nos autos; GILVANICE realizava ligação telefônica e
conversava com MARCUS e GABRIEL, tanto que quando ele foi preso em
Brasília houve a ligação para LAINI e para INGRID para falar sobre a prisão;
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se ele pediu para transferir dinheiro ou para transportar alguma coisa e se
esse fato foi comprovado ou não, não tem como afirmar; EURÍPEDES era
motorista e foi utilizado o nome dele para colocar veículos registrados no
endereço da Mega Motos; não sabe dizer agora qual era o veículo que estava
em nome dele; (…) EURÍPEDES era motorista, mas quem foi preso
transportando carga ilícita foi ROMILSON e MANOEL; durante a
investigação, DJALMA foi preso em Aparecida de Goiânia por sequestro e
porte de arma de fogo, mas naquela situação a arma não era usada para
traficância; INGRID apareceu só no final da investigação; durante a
investigação, sabiam que ele tinha o relacionamento extraconjugal, mas só
com a apreensão do celular verificou-se que ela emprestava a conta dele para
realizar transferências financeiras para outras pessoas que estavam na agenda
como contato do tráfico de drogas; por algumas vezes, a equipe acompanhou a
rotina de INGRID tentando acompanhar a rotina de MARCUS; INGRID
presenciou um carregamento de maconha; tem um áudio em que MARCUS
falou para seu cliente BENÉ que ele e INGRID acompanharam todo o
processo; no interrogatório, INGRID disse que MARCUS mandava dinheiro
para ela se manter e era casado com LAINI, então não tinham uma união
estável; (…) além do tráfico, a fonte de renda de MARCUS VINÍCIUS era
compra e venda de carros; no HD que consta a extração dos dados do telefone
de MARCUS, tem uns pedidos de transferência para conta de INGRID ou para
que ela fizesse transferência para outras pessoas, mas não sabe se tinha
frequência mensal, semanal; o valor das transferências que ela fazia era de até
3 mil reais; não pode dizer se esse dinheiro que era depositado na conta dela
era exclusivamente do tráfico ou de outras fontes de renda; a informação de
que JOYCE transferia dinheiros a pedido de MARCUS só veio com a
apreensão do celular de MARCUS; nesse telefone específico para o tráfico, nas
conversas com clientes, fornecedores, batedores, motoristas, ele pedia que
fizessem transferência e mandava as contas da JOYCE ou da INGRID; todos
os dados do celular foram extraídos e acostados ao inquérito em um HD e não
colocaram tudo em papel porque era muita coisa; o celular da JOYCE não foi
apreendido porque já tinha cumprido as ordens de busca e apreensão; não foi
pedido afastamento de sigilo bancário de JOYCE porque o inquérito já estava
quase sendo remetido e ia extrapolar o prazo; (…) não sabe se JOYCE tinha
como saber o destino desse dinheiro depositado na conta dela, ela era apenas
funcionária de MARCUS, ele mandava ela fazer os pagamentos e
transferências ou precisava receber dinheiro na conta dela, não tem como
informar se ela sabia se era batedor, traficante, motorista; não sabe como ele
convenceu ela a fornecer a conta dela, as conversas eram objetivas; os alvos
da investigação inicialmente eram GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS;
questionado o que liga GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS à droga em Aparecida
de Goiânia, disse que os entorpecentes estavam sendo transportados por
ROMILSON, que tinha trabalhado para DIASSIS e foi motorista de um veículo
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que também pertencia a GABRIEL e EURÍPEDES; quando essa droga chegou
em Goiânia, ficou no galpão e foi para o local em que foi apreendido, dentro
da investigação dos elementos e das pessoas que estavam ali, concluíram que
se tratava de um consórcio e que essa droga seria deles; foi apreendida na
casa de GABRIEL a nota fiscal de um transporte que ROMILSON teria feito,
mas foi transporte de produto lícito; essa ocorrência que vincula EURÍPEDES
e GABRIEL está relacionada a venda de uma S10 que GABRIEL fez para
EURÍPEDES, que teria comprado um caminhão e entregado a caminhonete
como pagamento; essa pessoa que adquiriu a caminhonete registrou uma
ocorrência alegando que o veículo tinha restrição de sinistro e que o negócio
teria que ser desfeito; essa S10 saiu da Mega Motos, foi vendida para
EURÍPEDES e ele que negociou esse caminhão; o que foi apurado é que
GABRIEL e MARCUS tinha domínio sobre as ações de EURÍPEDES, DJALMA
e MANOEL FEITOSA; (…) a investigação que correu sobre GABRIEL e
MARCUS VINÍCIUS foi essa, mas em autos complementares houve o
desdobramento das investigações; perguntado sobre a ligação de GABRIEL e
MARCUS VINÍCIUS à droga apreendida em Mato Grosso do Sul, respondeu
que, nas interceptações, MANOEL falou que estava preso e tinham muitas
pessoas presas no Mato Grosso do Sul relacionadas a MARCUS e GABRIEL;
eles não eram o motorista e não tem esse documento objetivo do pagamento da
droga apreendida com MANOEL, agora, ao final, com a apreensão do celular
do MARCUS VINÍCIUS, ficou verificado o volume e a quantidade de
transporte de drogas que era feito nas mesmas circunstâncias, com caminhão e
caminhonete; o processo do MANOEL correu lá e no período das
interceptações essas informações foram colocadas; (…) indagado sobre o
vínculo de MARCUS e GABRIEL com a droga apreendida em DJALMA, disse
que não tem como saber se as substâncias pertenciam a MARCUS e GABRIEL
ou a DJALMA, no entanto, dentro da investigação, DJALMA falou por telefone
que precisava do apoio de MARCUS e GABRIEL corroboram o sentido que a
droga tinha vinculação a eles; DJALMA falou também que a droga boa
MARCUS e GABRIEL deixariam para BENÉ e as demais subiriam para região
Norte e Nordeste; (…) inclusive na casa de GABRIEL foram apreendidos
documentos de depósitos para regiões de fronteira e documentos de
pagamentos da fazenda vindo da região Norte e Nordeste; com esses dados é
que foi feito o compartilhamento e a denúncia em Brasília; eles foram
monitorados durante aproximadamente um ano; o que permite ligar MARCUS
VINÍCIUS e GABRIEL às apreensões de drogas foram apenas as
interceptações e o celular de MARCUS; pela logística, as drogas eram
distribuídas para outras pessoas; a única droga apreendida durante as
investigações, foi essa em Aparecida de Goiânia; depois, no celular, foi
possível constatar esse tráfico de drogas para Goiás, Distrito Federal e Região
Norte e Nordeste; (…) o que efetivamente estava sendo falado no whatsapp foi
confirmado depois com a apreensão do telefone; MARCUS falou que uma
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droga de sua propriedade teria sido perdida no Mato Grosso do Sul; (…) os
policiais fizeram diligência na loja e não viram MARCUS e GABRIEL na loja;
durante as interceptações, MARCUS quase não aparecia, ficava mais na
fazenda ou em Goiânia usando droga, ao final, com a apreensão do telefone,
percebe-se que na verdade estava negociando droga, já GABRIEL foi visto
algumas vezes na loja, mas se deslocava para locais diversos; (…) não foram
afastados os sigilos bancário e fiscal de MARCUS e GABRIEL; nos celulares
tinham muitos dados e o prazo para ser enviado o inquérito era pouco, mas da
análise que foi feita, conseguiu comprovar drogas que MARCUS dizia que era
dele e tinha perdido no estado do mato Grosso, drogas que estava vendendo
para Bené, mas essa de Aparecida de Goiânia especificamente não tem no
telefone dele; (…) MANOEL efetivamente era motorista de caminhão e afirmou
que transportava cargas lícitas para MARCUS e GABRIEL; realmente, um dia
antes da deflagração da operação, ele fez um transporte lícito para Minas
Gerais para GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS; DJALMA afirmou que era
eletricista e fez a instalação elétrica da fazenda em Silvânia; durante todo o
período, feitas diligências e campanas, DJALMA não foi visto em nenhum
momento fazendo serviços de eletricista; EURÍPEDES afirmou que era
motorista, DIASSIS tinha a própria empresa; (…) não verificou se
EURÍPEDES desempenhava essa atividade lícita para MARCUS e GABRIEL;
(…) na casa de GABRIEL ou na fazenda realmente foram apreendidas notas
fiscais de transporte de mercadorias lícitas com nome de CÍCERO como
motorista para o nome de THYAGO SANTA CRUZ como proprietário da
fazenda em Silvânia; (…) não foi feito o afastamento de sigilo bancário de
EURÍPEDES, DJALMA, MANOEL, e os dados apurados nesse sentido foram
os relatórios do COAF quando da apreensão na casa de MARCUS e
GABRIEL; eles falavam que os veículos eram transferidos e permaneciam
junto ao detran cadastrados no endereço da empresa Mega Motos; a seu ver,
era uma forma de esconder o patrimônio, pois se todos os bens ficassem em
nome deles chamaria atenção por não ser condizente com o volume da
empresa deles; não sabe se a Hilux preta estava no endereço de MARCUS e
GABRIEL, mas era usada efetivamente por eles; THYAGO afirma que também
tem uma empresa de compra e venda de motos e mantinha negociações com
MARCUS e GABRIEL, dos quais são amigos desde adolescentes; era comum
alguns veículos de um ser encontrado na posse de outro; um dos carros foi
colocado em nome de EURÍPEDES JÚNIOR, mas essas negociações de carros
e imóveis eram colocados mais em nome de THYAGO; CLEMENTE disse que
essa fazenda era dele e dos sócios e resolveu vendê-la para pagar algumas
dívidas; o contrato seria de R$ 2.000.000,00 e MARCUS e GABRIEL pagariam
de forma parcelada; na Delegacia de Polícia ele apresentou uma planilha com
esses pagamentos, realizados por meio de depósitos feitos de outros estados
para conta da Prime Motos que depois ia para ele; ele tinha recebido cerca de
R$ 600.000,00; na fazenda foi encontrado um contrato de arrendamento dessa
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fazenda em nome de MARCUS” (Depoimento judicial de THIAGO TORRES,
gravado em mídia digital acostada ao evento 444 do Projudi).
“Que é agente de polícia lotado na DENARC e participou de toda
investigação; participou de diligências na empresa de motos que pertence a
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL; a denúncia inicial dava conta que MARCUS
e GABRIEL tinham uma loja de carros e motos que seria de fachada, pois eles
estariam trazendo drogas de Mato Grosso do Sul e usavam o pretexto dos
carros e das motos para lavar o dinheiro; a investigação começou em cima de
MARCUS, GABRIEL e THYAGO SANTA CRUZ, que tem uma outra loja, que
também era monitorada; a partir daí fizeram várias diligências e intensos
monitoramento, relatando para a autoridade policial a necessidade de
interceptação telefônica dos telefones deles, tendo em vista que, com o
crescimento patrimonial deles, que foi muito grande em pouco tempo;
perceberam que, pouco tempo antes da investigação, eles trabalhavam em
empregos que não resultaria no patrimônio que eles tinham; uma fazenda em
Silvânia avaliada em R$ 2.000.000,00, um bangalô em Caldas Novas, veículos
de luxo, jet-sky; em tão pouco tempo, trabalhando com carros e motos de
pequeno valor, não haveria possibilidade desse patrimônio tão grande; (…) no
primeiro período de interceptação telefônica, identificaram dois membros da
organização, DJALMA e MANOEL FEITOSA; perceberam que MANOEL
FEITOSA falava bastante com GABRIEL; pediram a identificação do número,
conseguiram a qualificação dele e constataram que MANOEL FEITOSA havia
sido preso em 2018 com grande quantidade de maconha em uma caixa d'água;
a autoridade policial já havia pedido o afastamento para chegar à questão
bancária e perceberam que no relatório de inteligência financeira tinham
depósitos da empresa para MANOEL FEITOSA na mesma época em que foi
preso com duas toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul; confirmaram a
denúncia inicial e perceberam que se tratava de uma organização criminosa
muito articulada; colocaram o telefone que MANOEL estava utilizando no
presídio de Campo Grande na interceptação e, em conversas com sua esposa,
MANOEL FEITOSA falou que a droga que tinha sido preso pertencia aos
seus chefes GABRIEL e MARCUS, que eles custearam seu advogado e todas
as despesas que precisava dentro do presídio; tiveram a primeira confirmação
de um carregamento que pertencia a organização criminosa investigada;
continuaram o monitoramento em cima do DJALMA e GABRIEL e perceberam
que MARCUS ficava bastante na fazenda; durante a investigação, notaram
que ele falava que MARCUS estava na fazenda para se tratar, mas nesses
momentos estava praticando tráfico de drogas pelo celular e indo para
fronteiras tratar com traficantes fornecedores e adquirir drogas; após a
deflagração, perceberam nas conversas de whatsapp que eles combinaram de
falar que MARCUS estava na fazenda para fazer um tratamento que, na
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verdade, nunca existiu; ele saía com esse pretexto, mas estava articulando os
carregamentos de drogas que viriam; nesse segundo período de interceptação,
MANOEL disse que estava quase sendo solto e nesse momento GABRIEL
mandou dinheiro para pagar o advogado que ia tratar da progressão de
regime dele, para que ele voltasse para Goiânia; comprovaram que MANOEL
trabalhava para organização porque, assim que ele saiu do presídio, GABRIEL
colocou um caminhão para ele trabalhar; (…) DJALMA também estava sendo
intensamente monitorado e participava da questão operacional, distribuía
drogas, fazia entregas, ele tinha um rapaz, o JOÃO GABRIEL, vulgo PEZÃO,
que o ajudava na venda de pequenas quantidades de drogas; durante esse
monitoramento, DJALMA foi preso indo para o Distrito Federal levando uma
droga de MARCUS ELIAS; após a prisão de DJALMA, GILVANICE avisou
primeiro a mulher de MARCUS, que era chefe dele; logo em seguida, ela
avisou também a amante do MARCUS, que é a INGRID; continuaram
monitorando a quadrilha para identificar o modus operandi deles e tentar
pegar um carregamento de drogas; sabia que eles gostavam de trazer drogas
de maneira dissimulada, sempre em algum carregamento; nessa primeira do
MANOEL, a droga estava em uma caixa d'água de ferro, que os bombeiros
tiveram que cortar para achar os entorpecentes; sempre percebia quando
estava prestes a chegar um carregamento de drogas, os alvos monitorados do
nada começavam a fazer atitudes que chamavam atenção; em determinada
semana, percebeu que começaram uma movimentação muito estranha, mas
não conseguiram identificar o que estava acontecendo naquele momento; logo
em seguida, GABRIEL viajou para Europa às pressas; que ficaram sabendo,
através de um áudio interceptado do MANOEL FEITOSA, ele falou que a
polícia fez uma apreensão e seus chefes estavam sumidos, de orelha em pé;
fizeram diligências e descobriram que a polícia militar havia apreendido
mais de uma tonelada e meia dentro do caminhão que aparentemente era
usado para pintar asfalto; que tentaram investigar a relação dessa apreensão
com MARCUS e GABRIEL e conseguiram provar que essas duas toneladas
de maconha pertencia à organização criminosa investigada; conseguiram
provar que um investigado de nome DIASSIS arrumou um galpão em
Aparecida de Goiânia e essa droga estava armazenada lá; a polícia estava
monitorando esse carregamento e, no dia em que foram fazer a apreensão, o
ROMILSON, que era motorista e morreu em troca de tiros com a polícia,
pegou esse caminhão no galpão do DIASSIS e tentou se evadir, mas a droga foi
apreendida; o Dr. THIAGO intimou os policiais militares e eles confirmaram a
versão de que ele estaria nesse galpão e tentou se evadir; ele também chamou
o dono do galpão, FREDERICO, que era sócio de DIASSIS; quando
chamaram DIASSIS para conversar ele se evadiu e perceberam que tinha
possibilidade dele estar envolvido nesse carregamento; no dia das buscas e
apreensões, na casa do GABRIEL, foi encontrada uma nota fiscal que tinha o
nome de ROMILSON como motorista de uma carga que tinha sido
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transportada pela transportadora dos investigados; esse caminhão usado pelo
ROMILSON, de placa HDN, tinha sido comprado por GABRIEL em
sociedade com EURÍPEDES JÚNIOR, que também estava sendo investigado
por ser laranja da organização; que foram puxar o nome de ROMILSON e
EURÍPEDES e perceberam que os dois foram funcionários da empresa do
DIASSIS, então conseguiram ligar toda a questão da droga; (…) a apreensão
do celular de MARCUS ajudou bastante, porque tinha um vasto conteúdo sobre
o tráfico de drogas; ele tinha um telefone voltado somente para a organização
de grandes carregamentos de drogas que vinham para Goiás, ia para Pará,
Brasília, Piauí; ele mostrava fotos das drogas, falou sobre um caminhão
carregado com drogas que GABRIEL estava acompanhando, batendo esse
caminhão; tudo isso levou a concluir que era uma organização criminosa
grande; nos áudios do telefone de MARCUS, ele falou que tem certeza que é
o segundo maior traficante de maconha do estado de Goiás; em determinada
época da investigação, GABRIEL alugou uma casa no Setor Três Marias e
tentou colocar o contrato em nome de uma mulher que ele não conhece,
dizendo que quem ficaria na casa era JUNINHO, mas, durante os
monitoramentos, descobriram que quem estaria tomando conta da residência
era DJALMA; passados alguns dias, viram DJALMA queimando uma fita
durex comumente usada para embalar tabletes de maconha na porta da casa;
sempre que ia na casa, DJALMA estava muito sismado e ficava olhando para
os lados; perceberam que seria um local que eles usariam para armazenar
drogas e esperaram o momento certo para deflagrar a operação, mas
perceberam que ele já estava limpando a casa para devolver; que intimaram o
dono do imóvel, o qual disse que alugou a residência para GABRIEL, que
tinha tentado colocar a casa no nome de uma pessoa que não conhecia, e não
utilizou a casa; o único cômodo da casa que tinha sido utilizado tinha uma
mancha cor terra de mais ou menos um metro e meio na parede; como é
experiente, sabe que os traficantes comumente usa essas casas para armazenar
os carregamentos que chegam e realmente ficam as manchas na parede de café
ou terra que eles costumam colocar para tirar o cheiro da droga; perceberam
que tinham perdido tempo e eles já tinham tirado a droga do local, mas
continuaram investigando; (…) o caminhão usado para transportar a droga é
da propriedade de ROBSON, o qual disse na Delegacia de Polícia que quando
ROMILSON foi alugar o veículo estava com duas pessoas em um Monza, cor
vinho, e que um desses indivíduos era moreno com a cara cheia de furinhos,
vestido com uma camiseta de uma empresa com um símbolo verde, o qual
descobriram posteriormente se tratar de DIASSIS; a chefia da organização era
exercida por MARCUS e GABRIEL; desde o início, perceberam que todos os
carros usados pela organização nunca eram colocados em nome dos alvos
principais, sempre em nome de terceiros; identificaram algumas pessoas que
faziam isso comumente, como o EURÍPEDES JÚNIOR; foram levantar como
os investigados tinham adquirido essa fazenda e descobriram que compraram
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do THYAGO SANTA CRUZ, o pai dele chama CLEMENTE; eles pagavam com
depósitos vindos dos estados do Pará, Piauí, de regiões que eles mandavam a
droga; então tem quase certeza que esses pagamentos picados já eram
pagamento das drogas que tinham remetido anteriormente, porque não tem
explicação você pagar uma fazenda em pequenos depósitos de estados longe;
no dia operação, encontrou em uma das gavetas do GABRIEL AGUIAR vários
depósitos que totalizaram mais de R$ 50.000,00 para contas na fronteira do
Brasil; que perguntou para GABRIEL e ele não soube explicar de onde vieram
esses comprovantes de depósitos; descobriram que essas contas que ele estava
depositando dinheiro eram contas de pessoas ligadas ao tráfico de drogas,
então tem quase certeza que esse dinheiro era o pagamento dos carregamentos
de drogas que vinham para Goiás e eram distribuídos; em um áudio
interceptado, DJALMA falou que eles estavam trazendo droga de fora, que a
maconha boa era levada para Bené e a ruim eles mandavam para o Pará e
Piauí; até mesmo o CLEMENTE quando foi ouvido disse que achou muito
suspeito; como os carros que eles colocaram em nome de EURÍPEDES e a
fazenda que não transferiram para o nome deles, também colocaram dois
caminhões no nome de CÍCERO, tio da mulher de MARCUS, mas com
endereço da loja; eles colocavam os bens, veículos e imóveis em nome de
terceiros, mas sempre no endereço da Mega Motos; não foi possível identificar
se CÍCERO tinha conhecimento da origem dos veículos e se o dinheiro para
compra dos caminhões era de origem ilícita; a Hilux, placa final 8900, preta,
que era utilizada por GABRIEL e MARCUS, eles eram proprietários, mas ela
ficou no nome do THYAGO SANTA CRUZ; eles não transferiram a
propriedade justamente para ocultar a propriedade dos bens que não condizia
com a movimentação da loja deles; eles mesmo falavam que vendiam motos de
mil reais; no final da investigação, descobriram que MARCUS ELIAS tinha um
veículo de R$ 350.000,00; INGRID e JOYCE recebiam bastante dinheiro da
organização em suas contas; exatamente para não movimentarem as contas
deles, utilizavam as contas bancárias delas para fazer a movimentação
financeira; CÍCERO é motorista de caminhão; esse caminhão não era dele; as
carretas e o caminhão eram de propriedade de MARCUS e GABRIEL; não
sabe dizer de quem foi adquirido esse caminhão e como foi feita a negociação;
não sabe como foi a vida de CÍCERO e se teve um acerto de valor mais alto em
uma empresa para comprar o caminhão; não se recorda se chegaram a
quebrar o sigilo fiscal do CÍCERO; tem quase certeza que o número do
CÍCERO não foi interceptado; acha que CLEMENTE não tem papel dentro da
organização; fizeram um contrato de arrendamento que era falso, porque na
Delegacia de Polícia ele falou que vendeu a fazenda e recebeu de maneira
suspeita; a participação dele era essa; o valor de fato da negociação da
fazenda não consegue falar, mas a propriedade é avaliada em mais de R$
2.000.000,00; não sabe o valor que foi pago com exatidão; (…) acredita que
começaram a traficar drogas há uns 4 anos; depois da operação, começaram a
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trocar informações com outros policiais e muitos militares do estado de Goiás
disseram que eles estavam traficando muito tempo de maneira organizada, mas
ninguém nunca tinha conseguido provar que são uma organização e trazem
muita droga de Mato Grosso do Sul; não sabe há quanto tempo a fazenda
estava em nome de THYAGO e nem quem era o proprietário antes dele; (...)
não sabe quando a fazenda foi vendida para MARCUS e GABRIEL; THYAGO
era como se fosse um laranja; eles compraram a caminhonete e a fazenda e
deixaram em nome dele; (…) foi com ele que fizeram o contrato de
arrendamento que estava sendo feito anteriormente; não se recorda de nenhum
outro bem que estaria sendo ocultado por THYAGO; não chegaram a fazer
investigação sobre a questão patrimonial em relação ao DIASSIS, a
investigação se restringiu à participação dele nos carregamentos de drogas;
nas interceptações não foi citada a pessoa dele, mas durante as diligências nas
ruas, com colaboradores anônimos, concluíram que é amigo de infância de
MARCUS ELIAS e participa da organização criminosa, estando estreitamente
ligado à logística e armazenamento da droga; ele foi abordado no Mato
Grosso do Sul com EURÍPEDES, laranja da organização criminosa, em um
veículo da Mega Motos; posteriormente DIASSIS cedeu o galpão que era único
responsável para o ROMILSON guardar o carregamento de duas toneladas de
drogas; descobriram que ROMILSON e EURÍPEDES JÚNIOR foram
funcionários da empresa de DIASSIS; esse caminhão que estava a droga
apreendida pertencia a ROBSON e foi alugado para ROMILSON; que estavam
ROMILSON, DIASSIS e EURÍPEDES JÚNIOR em um veículo Monza; a
hipótese é que DIASSIS estaria junto no momento em que o caminhão foi
alugado, mas não tem informação objetiva sobre a participação dele na
locação; (...) é uma sequência de fatores que se torna coincidência demais;o
que vincula a presença de DIASSIS no momento da locação do caminhão é a
descrição feita por ROBSON; mostrou uma foto do DIASSIS e a logomarca da
empresa dele que estava na camisa e ROBSON disse que ele estava; (…) é uma
organização criminosa complexa, então não precisa revelar porque algumas
testemunhas não querem colocar documentos no processo para comprometer
sua vida; tem coisas que faz que não coloca no papel, mas ajuda na convicção;
(…) GILVANICE sabia da questão de DJALMA, mas não se recorda de
participação efetiva dela no cometimento de crimes; a relação de DJALMA
com MARCUS e GABRIEL era de subordinação, tudo que eles mandavam, ele
fazia; MARCUS mandou DJALMA levar uma droga em Brasília e ele foi preso
no caminho, ocasião em que ele estava em um carro que antes estava com
INGRID, amante de MARCUS; duas ligações interceptadas, GILVANICE
falou que DJALMA foi preso indo levar drogas para o DF a mando de
MARCUS; as duas primeiras pessoas que GILVANICE ligou foi para LAINI e
INGRID, esposa e amante de MARCUS, respectivamente; quando foi preso em
Goiânia, DJALMA falou que MARCUS pagou o celular que estava usando na
cadeia, que foi preso levando drogas para os meninos; (…) esse grupo
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transporta grande quantidade de drogas, mas também as pequenas, chamadas
amostras; não pode afirmar se a droga que MARCUS estava levando para o
DF era amostra, mas era 3 kg; não conseguiu ver nas investigações se
DJALMA realmente ajudava a cuidar de MARCUS quando ele estava em
situação de uso de droga, apenas viram que MARCUS era líder da
organização criminosa e DJALMA era subordinado a ele, fazendo a parte
operacional da quadrilha, tanto no armazenamento quanto na distribuição de
drogas; ele provavelmente armazenou drogas nessa casa do Setor Três Marias,
onde viram ele queimar as embalagens; nos áudios interceptados, DJALMA
tratou sobre drogas com JOÃO GABRIEL diversas vezes; em vários áudios,
DJALMA falou que estavam vindos carregamentos de drogas de seu chefe
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL AGUIAR, inclusive ele disse que estava
investindo dinheiro em uma parte de drogas que seria dele quando chegasse
em Goiânia; posteriormente o carregamento foi apreendido e ele ficou com
medo do GABRIEL não pagar a parte do boiadeiro, que teria transportado
essa droga; isso tudo foi confirmado depois no celular de MARCUS ELIAS que
foi apreendido; DJALMA participava dos fatos; mantinham o monitoramento
de DJALMA quase 24 horas e tudo apontava que ele era um personagem
importante na operação do tráfico de drogas da quadrilha; não o abordaram
com drogas em nenhum momento da investigação; eles colocaram droga na
casa de JOÃO GABRIEL, que era um rapaz que ajudava DJALMA na
traficância; (…) não sabe se DJALMA era usuário de drogas e não se recorda
se foi interceptada ligação dele comprando drogas; outro membro da equipe
que viu o caminhão na porta da casa de DJALMA e esse veículo estava sendo
dirigido por MANOEL; que tiraram fotos e filmaram as partes oportunas, que
estão no relatório policial; a casa do Setor Três Marias ficou alugada por
quatro meses e DJALMA foi visto lá em várias diligências; na última
diligência, ele já estava limpando a casa para ser devolvida; (…) não
constataram participação de DJALMA nessa droga que foi apreendida com
MANOEL no Mato Grosso e essa que foi apreendida em Aparecida de Goiânia;
(…) quem fez a maior parte da análise do telefone de MARCUS foi RENATO;
(…) eles colocaram vários bens no nome do EURÍPEDES, ele era motorista da
organização e também foi funcionário do DIASSIS; pode não se recordar de
tudo, mas tem um vasto conteúdo sobre a participação dele; o carro
apreendido na casa de DJALMA era do pai de EURÍPEDES; não recorda se
esse carro foi visto com algum dos acusados antes da deflagração da
operação; é difícil saber quem adquiriu os carros, porque a organização
criminosa utilizava de todos os bens, então consideravam que era de MARCUS
e GABRIEL, mas eles rodavam entre si; não sabe explicar a irregularidade
desse automóvel, não participou dessa apreensão; tem a comprovação de uma
a abordagem de EURÍPEDES com DIASSIS em Mato Grosso em um carro
registrado em nome da Mega Motos; posteriormente, no depoimento do
ROBSON, dono do caminhão apreendido com as duas toneladas de droga, ele
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falou que três pessoas em um veículo Monza vinho foram locar o caminhão,
ROMILSON, DIASSIS e DJALMA; conseguiram provar que EURÍPEDES e
ROMILSON eram funcionários do DIASSIS, mas não sabe dizer o motivo da
viagem deles para o Mato Grosso; na apreensão da droga em Aparecida de
Goiânia, a participação dele foi ele ser membro da organização e ser uma das
pessoas que foi alugar o caminhão para transporte da droga; pela placa do
automóvel, descobriram que o Monza usado para locar o caminhão era de
propriedade do EURÍPEDES JÚNIOR; DJALMA usava um C4 Pallas, mas em
parte da investigação ele também usou um veículo Up branco que também
pertencia a organização; não pode dizer se DJALMA comprou o veículo,
porque eles dissimulam essa questão de aquisições de bens, o que pode provar
é que todos os bens circulavam entre os membros da quadrilha; não se recorda
se outra pessoa usou o C4 Pallas na investigação e se havia comunicado de
venda desse veículo; não lembra onde ele pegou esse veículo UP, só via ele
saindo da casa dele nesse carro, que também estava com o endereço da loja;
não sabe se era DIASSIS ou EURÍPEDES quem estava conduzindo o veículo
Golf em Mato Grosso durante a abordagem, mas esse carro era da Mega
Motos; (…) não se lembra bem quando INGRID entrou na investigação; teve
acompanhamento da rotina dela; o carro em que DJALMA foi preso indo
para Brasília estava no dia anterior com INGRID; acha que INGRID não
trabalhava, não se recorda se ela estudava; ela era amante de MARCUS
VINÍCIUS; tinham vários depósitos do MARCUS na conta dela e ela se
sustentava com esse valor; a fonte de renda de MARCUS era o tráfico de
drogas; durante a investigação, notaram que as motos vendidas na Mega
Motos eram de baixo valor e o fluxo de vendas não era compatível com o
patrimônio que eles alcançaram; salvo engano, JOYCE começou a ser
investigada após a apreensão, quando descobriram a intensa movimentação
financeira do dinheiro de MARCUS nas contas dela; não pode afirmar se tem
algum motivo para crer que JOYCE estava lavando dinheiro, porque não
participou ativamente das investigações envolvendo ela; (…) GABRIEL ia
praticamente todos os dias na Mega Motos, o MARCUS de vez em quando;
MARCUS VINÍCIUS é usuário de drogas; fizeram várias diligências
preliminares e estudaram a vida dos dois para dar início às investigações; a
partir da denúncia anônima, conversaram com outros policiais especializados
que conheciam, fizeram campanas, diligências nos sistemas policiais, para
verificar antes de começar a investigação de fato se possivelmente eles
traficaram e perceberam que havia grandes possibilidades deles serem líderes
da organização; (…) a partir do primeiro período de interceptação já
confirmaram essa suspeita, pois MANOEL foi preso e falou várias vezes que
a droga apreendida com ele era de seus chefes, MARCUS e GABRIEL; (…)
começaram a investigação muito antes dessa apreensão feita em Aparecida
de Goiânia; (…) ROMILSON era motorista; participou da busca na casa de
GABRIEL e encontraram uma nota fiscal de transporte de grãos no caminhão
pp

133

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

de propriedade de GABRIEL e EURÍPEDES, na qual constava como motorista
ROMILSON ALVES ROSA; essa organização se valia de transportes lícitos
para colocar drogas ali dissimuladas; (…) ficou confirmando que ROMILSON
era integrante dessa organização criminosa por essa nota; a organização é
investigada como um todo, não por fatos isolados; (…) em poder deles não foi
encontrada droga, porque os líderes de organização criminosa não chega nem
perto dos entorpecentes, mas no celular de MARCUS VINÍCIUS foram
encontradas conversas sobre um carregamento que foi apreendido
posteriormente em Campo Grande; ele falou com os batedores e reclamou
que essa droga foi apreendida; eles não chegam perto da droga, eles
comandam, compram, tanto que foram encontrados comprovantes de
depósitos feitos para região fronteiriça na casa do GABRIEL; inclusive em
um vídeo, MARCUS disse que GABRIEL estava batendo um carregamento
de drogas deles e estava próximo a uma barreira (…) quando MANOEL foi
preso, teve depósitos da Mega Motos na conta dele, evidenciando o pagamento
do transporte dessa droga, mas não sabe se o Dr. Pediu o afastamento do
sigilo bancário e fiscal; poucos anos antes, GABRIEL e MARCUS trabalhavam
em empregos que pagam um salário mínimo; (…) não sabe quanto foi pago da
fazenda, nem o valor do bangalô de Caldas Novas; nos áudios, MARCUS disse
que tinha uma velar, cor cinza, mas não conseguiram apreender o veículo; não
sabe quando foi adquirida a passagem de GABRIEL para Barcelona, mas acha
que ele ficou lá cerca de 30 dias; (…) DIASSIS falou que tinha adquirido o
veículo de MARCUS e GABRIEL, mas não se recorda questão de valores;
DJALMA foi preso com 200 gramas de crack e uma boa quantidade de
maconha no DF; no DF tinha um grande parceiro dessa organização, que era
o DIEGO NORONHA; (…) um dos telefones, GABRIEL fez questão de passar
senha, mas já sabia que ele não trataria de coisas ilícitas nesse telefone, mas
teve outro celular que ele não passou a senha de jeito nenhum; não sabe se as
empresas Prime Motos e Mega Motos continuam funcionando” (Depoimento
judicial de FILIPE SILVA BANDEIRA, gravado em mídia digital acostada ao
evento 445 do Projudi).
“Os líderes dessa organização criminosa são MARCUS ELIAS e GABRIEL
AGUIAR; essa investigação perdurou por mais de um ano; começou através de
uma denúncia anônima tratando de dois proprietários de uma loja chamada
Mega Motos, GABRIEL e MARCUS, que seriam grandes traficantes de drogas;
que conseguiram traçar alguns vínculos importantes dos investigados; a partir
da interceptação telefônica do GABRIEL, identificou-se que um de seus
interlocutores seria MANOEL FEITOSA, que estava falando de dentro de
um presídio em Campo Grande e havia caído com mais de uma tonelada de
maconha que estava sendo transportada escondida dentro de uma caixa
d'água em cima de um caminhão; DJALMA era um operador da quadrilha,
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subordinado também a MARCUS e GABRIEL, e também fazia alguns
transportes; em determinado momento, DJALMA foi preso a caminho de
Brasília, transportando drogas; nessa ocasião, a esposa de DJALMA entrou
em contato com a esposa de MARCUS relatando que ele estava
transportando drogas, deixando explícito que era para MARCUS em outra
ligação; DJALMA apareceu em outras oportunidades, quando GABRIEL
alugou uma casa no Setor Três Marias, no anel viário, lugar comumente usado
pelos traficantes de drogas, devido à operação logística, perto da GO; ele
apareceu circulando nessa casa várias vezes, entrando de forma suspeita;
quando inquiriram o dono dessa casa, ele disse que a casa tinha sido alugada
por GABRIEL, que teria ficado com a residência por cerca de quatro meses e
não havia utilizado praticamente nada da casa, as contas de energia e de água
da casa chegaram a valores mínimos, porque não havia ninguém morando
nessa casa; a casa estava sendo utilizada para outros fins; DJALMA apareceu
nessa casa em algumas oportunidades; no dia que ele foi limpar, estava muito
desconfiado e ateou fogo em algumas embalagens de fitas adesivas; o
proprietário da casa relatou que percebeu que a casa quase não tinha sido
utilizada, com exceção de um cômodo, que ficou com uma mancha na parede
de cerca de 1,5 m de altura; os investigadores do narcotráfico sabem como
funciona essa turma que faz grandes transportes de maconha; quando eles
chegam com a droga, armazena em uma casa alugada exclusivamente para
esse fim e empilham a droga; (…) tomou conhecimento da apreensão de cerca
de 2 toneladas de maconha em Aparecida de Goiânia e as informações davam
conta que a droga pertencia à organização liderada por MARCUS e
GABRIEL; naquela ocasião, descobriu, por meio dos relatos dos policiais
militares, que, antes da droga ser apreendida no galpão onde houve a troca de
tiros com ROMILSON, motorista do caminhão, ela estava escondida em outro
galpão, próximo ao anel viário; estava tendo movimentação do pessoal de
inteligência da polícia vigiando esse galpão onde tinha chegado um
carregamento e os investigados resolveram tirar a droga desse galpão, quando
foram perseguidos pela polícia, que conseguiu apreender a droga, onde houve
confrontamento com ROMILSON; esse primeiro galpão para o qual a droga
foi endereçada pertencia a FREDERICO, o qual disse que quem estava usando
o galpão há algum tempo era o DIASSIS; em conversas com colaboradores e
troca de informações com outros policiais, já tinham ouvido falar de
DIASSIS, que é conhecido no meio policial com apelido de MAGO;
FREDERICO falou que só DIASSIS tinha as chaves do galpão; analisando
a vida de ROMILSON, motorista do caminhão descobriram que ele já tinha
sido motorista de DIASSIS e de uma empresa que GABRIEL sustenta; além
da Mega Motos, eles tem vários caminhões que são colocados em nome de
terceiros com a finalidade de ocultação; se recorda que a fazenda adquirida
por MARCUS e GABRIEL de forma muito suspeita, primeiro pelo valor da
propriedade; sabendo da origem de GABRIEL e MARCUS, era difícil eles
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alcançarem esse patrimônio em pouco tempo apenas vendendo motos velhas e
carros de baixo valor; eles pediram que o proprietário colocasse a fazenda em
nome de uma terceira pessoa e fizeram pagamentos em pequenos valores
oriundo de diversas pessoas em vários estados da federação; inclusive as
pessoas que faziam essas transferências eram mulheres de presos, grandes
traficantes de outros estados, ficando evidenciada a prática de lavagem de
dinheiro; outra equipe policial que esteve na fazenda no momento da
apreensão da arma de fogo; quem participou foi o ROBSON EUSTÁQUIO; o
celular de MARCUS foi apreendido na mesma fazenda; foram apreendidos
dois celulares, um ele desbloqueou e franqueou acesso, mas o outro ele não
quis desbloquear de forma alguma; sabe que esses traficantes geralmente
usam dois celulares, deixando um chip ativo para conversar com familiares e
atrapalhar o trabalho da polícia; por meio da inteligência da polícia civil,
conseguiram desbloquear os celulares e consagraram a investigação policial,
demonstrando que são donos de uma grande organização criminosa que traz
muitas toneladas de maconha para Goiás; EURÍPEDES JÚNIOR apareceu na
investigação operando na questão do transporte, ocultação de patrimônio da
quadrilha; alguns veículos que a quadrilha detém, colocaram no nome de
EURÍPEDES, mas permaneceu no endereço da Mega Motos; não se recorda de
ter encontrado conversa de CÍCERO com MARCUS ou GABRIEL, nem se
grampearam o telefone dele; CÍCERO é motorista, não sabe há quanto tempo;
o fato é que alguns veículos, MARCUS e GABRIEL comprava e colocavam em
nome de outras pessoas; (…) o que causa estranheza é que CÍCERO mora em
Tocantins, mas adquiriu um veículo e colocou um endereço em Goiás; não sabe
como foram feitas as negociações desse veículo; a investigação policial
começou em 2019, mas teve informações de outros policiais que MARCUS e
GABRIEL atuam no tráfico há mais de cinco anos; CLEMENTE apareceu no
final da investigação a partir do momento que tomaram conhecimento da
questão da propriedade em Silvânia, que ele seria proprietário e teria vendido
para MARCUS por R$ 2.000.000,00; (…) THYAGO SANTA CRUZ é filho do
CLEMENTE e foi a pessoa escolhida para colocar a fazenda em nome dele na
tentativa de ocultar o patrimônio; eles fizeram até um contrato de
arrendamento dessas terras, mas estava assinado só por GABRIEL; não sabe
dizer quando a fazenda foi colocada em nome do THYAGO; CLEMENTE disse
que anteriormente a fazenda pertencia à família; não se recorda quando ela foi
negociada com MARCUS e GABRIEL; (…) alguns depósitos eram feitos para
CLEMENTE e outros para THYAGO; (…) existe uma caminhonete Hilux preta
que ficava no nome de THYAGO, mas era utilizada pelo GABRIEL; eles
falavam que a caminhonete tinha sido negociada, mas no momento da busca e
apreensão o documento do automóvel estava com THYAGO; (…) a polícia
militar não fez investigação, fez um levantamento de informações a respeito
desse carregamento que chegaria em Goiânia; (…) GILVANICE era esposa de
DJALMA e aparecia sempre dando cobertura, dando informações enquanto ele
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estava preso, ligando para esposa de MARCUS quando DJALMA foi preso no
DF; pelas ligações, DJALMA vendia e transportava droga, era a pessoa de
confiança de MARCUS e GABRIEL, ficou responsável por guardar a casa
usada para armazenamento de drogas no Setor Três Marias; na segunda vez
que ele foi preso, após torturar um indivíduo, ele dizia que tinha R$
65.000,00 para receber de MARCUS e ele estava querendo dar o dinheiro em
peças de maconha; DJALMA dava diversas ordens a JOÃO GABRIEL,
PEZÃO, para que fizesse cobranças, levasse drogas para determinado lugar;
não pode afirmar se essas drogas vendidas por DJALMA teria vindo por essa
carga transportada pela ORCRIM, mas sabe que ele traficava drogas e tinha
um vínculo muito forte com GABRIEL; não sabe se DJALMA era usuário de
drogas; (…) DJALMA foi preso com 3 kg de drogas em Brasília, que, com
certeza, era da ORCRIM; depois que DJALMA foi preso, GILVANICE ligou
para mulher de MARCUS informando sobre a prisão e pedindo ajuda; no dia
da prisão, DJALMA estava no carro que um dia antes estava com a amante
de MARCUS; (…) viu DJALMA entrando e saindo da casa no Setor Três
Marias com o veículo C4 Pallas; o dono da residência disse que tinha
alugado a casa para GABRIEL, mas ele falou que colocaria um caseiro na
casa, que tinha o sotaque baiano; só conseguiram ver JOÃO GABRIEL e
DJALMA nessa casa;(…) não lembra se tinha conversas de DJALMA com
MARCUS no telefone deste, mas haviam várias menções ao BAIANO; além de
ser pessoa interposta pela quadrilha, EURÍPEDES fazia o papel de motorista;
ele não foi preso com carga ilícita, mas as investigações demonstram que
estava ligado a essa organização criminosa; os veículos colocados em nome
dele era um Peugeot, um Up, um lote de terras em Caldas Novas e uma
carreta; não conseguiu traçar o vínculo de EURÍPEDES com a droga de Mato
Grosso do Sul; (…) na organização criminosa cada um tem um papel; nesse
caso de Aparecida de Goiânia, ROMILSON era o motorista, mas tinham os
batedores, distribuidores, a pessoa responsável por locar o imóvel para
armazenar a droga e as pessoas que compraram a droga e tinham contato com
os fornecedores; (…) INGRID era amante de MARCUS, mas ficou mais
denotada depois do cumprimento da busca e apreensão, com o conteúdo
encontrado no telefone de MARCUS ficou evidenciado que ela sabia que ele
traficava drogas e emprestava as contas para ele movimentar dinheiro; JOYCE
também apareceu no final da investigação depois do acesso ao telefone de
MARCUS; ela recebeu muito dinheiro de várias pessoas em diversos estados e
passou dinheiro para essas pessoas também; pelas conversas no celular, ela
tinha uma certa proximidade com a INGRID; não dá para dizer se ela tinha
conhecimento que era dinheiro proveniente do tráfico, mas que o dinheiro
vinha de forma suspeita, de várias pessoas que respondem por tráfico de
drogas em vários estados; (…) não se recorda quantas contas em nome dela
eram usadas; (…) o que indica que a droga era de MARCUS e GABRIEL é
todo o contexto probatório; (…) não sabe quando foram compradas as
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passagens para BARCELONA, mas quem comprou foi outra pessoa; essa
viagem nunca tinha sido mencionada nas interceptações telefônicas; (…)
quando MARCUS se denominou como o segundo maior traficante de
maconha do estado, ele não exagerou, pois perceberam que antes de ser
preso ele estava organizando quatro carregamentos de drogas simultâneo;
(…) não tinha nada sobre a droga de Aparecida de Goiânia, porque a data
inicial de uso desse telefone foi posterior; (…) no telefone do MARCUS
foram encontradas conversas com batedores e transportadores de drogas; no
Mato Grosso do Sul foi apreendido um carregamento de drogas em duas
caminhonetes, uma delas de propriedade de MARCUS VINÍCIUS, e ele falou
que teve um grande prejuízo; (…) não sabe se foi feito afastamento dos sigilos
bancário e fiscal de MARCUS e GABRIEL; DJALMA foi visto usando um Up
branco e um C4 Pallas prata; não sabe falar se ele adquiriu esse veículo, pois
os automóveis eram de uso comum da organização criminosa; não viu outra
pessoa usando esses carros; o Peugeot estava em poder de DJALMA, mas era
do pai de EURÍPEDES JÚNIOR; (…) não sabe quem estava conduzindo o
veículo Golf era DIASSIS ou EURÍPEDES, porque não foi o responsável pela
abordagem; (…)” (Depoimento judicial de RENATO RICARDO
RODRIGUES, gravado em mídia digital acostada ao evento 443 do Projudi).

“Que participou de toda a investigação desde o início; começaram a
investigação por meio de uma denúncia que citava que dois proprietários de
uma loja de motos tinham um patrimônio diferente do que poderiam obter
vendendo drogas e que seriam traficantes de drogas; fizeram levantamento
fotográfico, campana na loja e nas casas dos acusados, ocasião em que
notaram que as casas tinham um padrão superior e a loja tinha movimentação
pequena de clientes, solicitando as outras medidas investigativas; durante as
interceptações telefônicas confirmaram a denúncia que MARCUS e GABRIEL
seriam os líderes dessa quadrilha, as pessoas citavam eles e falavam do
histórico deles; foram seis períodos de interceptação telefônica; o que deu
para perceber, é que havia a divisão de tarefas; DJALMA era responsável por
cuidar da droga, distribuir; MARCUS e GABRIEL organizavam; os motoristas
eram MANOEL FEITOSA, CÍCERO e EURÍPEDES; descobriram uma casa no
Setor Três Marias e começaram a monitorar, mas perderam o 'time' e não
encontraram essa droga na casa; a casa era alugada, tinha muro alto,
concertina, todas as características para armazenamento de droga no atacado;
a droga foi alugada durante quatro meses, mas ninguém nunca morou, só
viram DJALMA entrando e saindo na residência; quando entregaram a casa,
viram que o consumo de energia elétrica era baixo e a casa foi entregue
praticamente do jeito que locaram; quem alugou a casa foi GABRIEL e ele se
esquivou de fazer o contrato, dizendo que faria em nome de terceira pessoa,
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mas acabou não fazendo; ele pagou três meses de aluguel à vista e, como um
carregamento deles acabou caindo, GABRIEL viajou às pressas e quem
assumiu o pagamento do aluguel foi MARCUS; o proprietário disse que só
um cômodo da casa tinha umas marcas características da altura de drogas
empilhadas, como visto em outras investigações; depois de ocorridas as
diligências, descobriram que esse galpão em que teria ficado a droga era de
responsabilidade de DIASSIS, que seria o único que tinha as chaves; parece
que os policiais sabiam onde estava o caminhão com a droga, fizeram
vigilância e quando o caminhão saiu, foi parar em outro local; havia duas
toneladas de maconha escondida no compartimento do caminhão de pintar
asfalto; MANOEL é o motorista principal da quadrilha e foi preso
transportando duas toneladas de droga dentro de uma caixa d'água no
caminhão; estavam no curso das interceptações telefônicas quando eles
começaram a entrar em contato com um telefone de DDD 67; que solicitaram
também a interceptação deste número e conseguiram descobrir que o
pagamento dos advogados e das despesas era feito por MARCUS e GABRIEL;
um fato curioso é que, após a deflagração da operação, quando foram
chegando com MARCUS na Delegacia de Polícia, ele cumprimentou
MANOEL no corredor e ele falou assim para os outros investigados:
prenderam a quadrilha toda; EURÍPEDES foi abordado pela PRF no Mato
Grosso com DIASSIS; EURÍPEDES e DIASSIS também foram em um Monza
vermelho com ROMILSON para locar o caminhão de pintar asfalto;
EURÍPEDES comprou um caminhão em sociedade com GABRIEL;
GILVANICE era esposa de DJALMA e ficava passando os recados para
MARCUS, LAINI e INGRID; (…) não sabe dizer se GILVANICE participava da
organização criminosa diretamente, acha que não; antes de DJALMA ser
preso ele pegou o veículo que estava com INGRID para levar as drogas em
Brasília; não está lembrado de JOYCE; pelo que se recorda, CÍCERO era tio
de LAINI, um dos caminhões estava em nome dele, mas com endereço da loja;
a fazenda que adquiriram e a caminhonete que usavam para fazer
movimentações estavam no nome de THYAGO, que seria primo de MARCUS;
fizeram diligências de campo nessa fazenda e fotografaram; colheram
informações sobre o registro da fazenda com o tabelião mas não se recorda;
perceberam que a fazenda tinha um luxo diferente de outras propriedades e era
mais voltada para o lazer do que produção de insumos agrícolas; MARCUS e
GABRIEL tinham a posse dessa fazenda, mas quem residia lá era o MARCUS;
a renda da loja Mega Motos era insuficiente para manter toda a estrutura da
fazenda e a família de ambos investigados; (…) fizeram diligências no bangalô
em Caldas Novas e era uma propriedade de médio para alto porte; de dez
pessoas que estiveram no local, oito tinham envolvimento com tráfico de
drogas; (…) na fazenda não foi identificada atividade produtiva; não lembra se
foi quebrado o sigilo bancário do CÍCERO; (…) THYAGO é acusado porque
tinha a fazenda e a caminhonete que os meninos usavam registrados no nome
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dele; não sabe quando a propriedade foi adquirida por THYAGO e nem quem
era o proprietário anterior; a fazenda teria sido adquirida por dois milhões,
mas não teria sido totalmente paga; parte desse valor teria sido pago por
contas variadas; no geral, conseguiram levantar um ponto de armazenamento
das drogas, essa casa no Setor Três Marias; (…) quem participou das oitivas
foi o Delegado de Polícia e o agente RENATO; (…) pelo que se recorda, a
participação do DIASSIS foi no aluguel do galpão; (…) quem tinha a chave
desse galpão em que o caminhão teria sido guardado foi o DIASSIS; essas
informações que o caminhão teria ficado no galpão perto do Setor Garavelo
foi da polícia militar; (…) DJALMA teria cuidado desse imóvel do Setor Três
Marias e foi visto no veículo C4 Pallas entrando e saindo da casa umas três
vezes; ninguém morava lá; (…) EURÍPEDES era motorista, mas não tem
provas que ele carregava drogas; não identificaram ninguém nesse galpão em
que estavam as drogas em Aparecida de Goiânia além de ROMILSON;
EURÍPEDES era amigo do DJALMA; (…) acompanhou EURÍPEDES e
DJALMA poucas vezes; DJALMA conduzia um C4 Pallas e um Up; (…) teve
acesso ao telefone de MARCUS por alto, mas quem teve acesso foram os
outros policiais; (…) DJALMA tinha uma situação financeira normal, mas não
tinha trabalho fixo, ficava rodando no carro dele, gastava muito combustível;
(…) as provas vinculam MARCUS e GABRIEL a essas drogas indiretamente,
pelas conversas que faziam referência que os entorpecentes pertenciam a eles;
(…) não sabe se MARCUS e GABRIEL receberam alguma herança ou ajuda
dos familiares; não se recorda da investigação envolvendo EURÍPEDES; (…)
não sabe quando GABRIEL comprou a passagem para Barcelona; (…) durante
as campanas, viram muito GABRIEL encontrando com MARCUS, mas não se
recorda de encontros destes com os outros acusados; eles são sócios na
empresa, um chamam o outro de irmãos, mas parece que são primos; após a
análise do celular dele, confirmaram toda a movimentação que MARCUS
VINÍCIUS mantinha com os demais acusados; não se recorda que veículo era
esse que DJALMA foi preso, que estava com INGRID anteriormente; (…) não
teve acesso a interceptações envolvendo JOYCE; ouviu dizer que JOYCE
participava da organização criminosa através da lavagem de dinheiro, mas
não foi o depoente quem fez as análises em relação a ela; não conseguiram
descobrir porque os veículos alienados continuaram no endereço da empresa,
supõe que para ter um controle maior dos documentos e multas que
chegariam; acompanhou mais DJALMA e pode dizer que era um subordinado
do MARCUS, não sabe se realizava atividades lícitas também, porque ele não
tinha horário, rodava muito durante a madrugada, saía muito cedo. (…)”
(Depoimento judicial de DANIEL INOCÊNCIO ROSA, gravado em mídia
digital acostada ao evento 532 do Projudi).
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Os policiais civis LÚCIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e ROBSON
EUSTÁQUIO confirmaram sucintamente os depoimentos supratranscritos, entretanto, não
acrescentaram detalhes aos relatos das testemunhas suprarreferidas.
O policial LÚCIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA informou que, quando
entrou na DENARC, a investigação já estava em curso, de maneira que somente prestava
auxílio à equipe no que precisasse, enquanto ROBSON EUSTÁQUIO contou que realizou
apenas diligências em campo, não participando das oitivas ou da produção de provas
documentais. Note:
“Quando entrou na Denarc a investigação já tinha se iniciado; que fazia mais
a parte de auxiliar no que precisasse; as interceptações já estavam no segundo
período; (…) que fizeram muitas diligências e viram que a loja tinha pouco
movimento, era mais para questão de lavagem de dinheiro mesmo; quem ficava
na loja era mais o GABRIEL e seus pais; ele transitou em vários veículos, mais
em duas Hillux, uma preta e uma prata, e uma Evoque branca; que foi na
fazenda depois do cumprimento do mandado de busca para ver se tinham
tirado alguma coisa, mas durante a investigação não; participou da questão de
ver em nome de quem colocavam o nome dos bens, os caminhões estavam com
CÍCERO; a parte de sigilo ficava com o Delegado de Polícia; parece que
CÍCERO era motorista e tinham uns caminhões dos meninos em nome dele;
não sabe se ele fez acerto em alguma empresa, não participou de nenhuma
diligência nesse sentido; CLEMENTE é o pai de THYAGO e o envolvimento
dele é a questão da fazenda e a mantença no nome dele, embora fosse dos
meninos; THYAGO tinha relação com essa fazenda, não sabe se tem
envolvimento dele com relação ao tráfico; (…) eles devem fazer isso aí há
muito tempo; não sabe quando a fazenda foi passada para o nome de
THYAGO, nem quem eram os proprietários anteriores; não sabe quando a
fazenda foi vendida para MARCUS e GABRIEL, nem em relação aos valores,
sabe que foram enviados vários depósitos picados para CLEMENTE e para
conta de THYAGO; DIASSIS estava relacionado ao movimento de logística dos
meninos; teve uma investigação em cima dele, a questão da carga que a Rotam
pegou no galpão ligado a ele; EURÍPEDES era um dos operadores que
ajudava na logística da droga trazida do Mato Grosso; trabalhou muito na
parte auxiliar, fazia vigilância sobre eles e viu muito movimento entre
EURÍPEDES e DJALMA, direto eles iam na loja e pegavam carros dos
meninos; acha que por último EURÍPEDES estava rodando em uma Captiva;
GILVANICE sempre trocava informações sobre o movimento dos meninos com
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o DJALMA, apoiava o DJALMA na parte operacional, ver se a polícia estava
perto, fazer negociatas de drogas e correrias para ele; ela sempre apoiava
DJALMA de alguma forma, questão de dinheiro ele pedia para ela guardar;
MARCUS foi na casa de GILVANICE na Hilux preta; a investigação levantou
que DJALMA era operador da casa que funcionava como depósito e distribuía
a maconha; (…) a casa era no residencial Sevilha; as interceptações
telefônicas demonstram muito isso e o flagrante em Brasília; não sabe se ele
foi abordado no momento em que estava indo ou voltando de Brasília; ele ia
muito na loja dos meninos; GILVANICE falava muito com MARCUS sobre
drogas, pagamento de advogado, pedindo para os meninos ajudarem o
DJALMA; DJALMA tinha um C4 Pallas, mas foi na loja buscar um Up branco;
foi apreendido um Peugeot na casa dele que estava no nome de EURÍPEDES,
mas era ligado à loja de GABRIEL; (…) DJALMA passou um período na
fazenda; não teve acesso ao telefone apreendido com MARCUS; não sabe se
DJALMA era usuário de drogas; DJALMA estava sempre com PEZÃO, que é o
menino que ajudava ele na correria da droga, e na loja; (…) DJALMA ia muito
na casa de EURÍPEDES, mas não sabe o que eles conversavam; (…) a
movimentação de venda de carros e motos da loja era muito pequena; não viu
durante campana MARCUS e GABRIEL com os demais acusados; (…) sabe
que MARCUS e GABRIEL eram os financiadores e MARCUS organizava a
logística, mas não sabe explicar a vinculação deles com as drogas apreendidas
em Aparecida de Goiânia; não participou da investigação envolvendo
INGRID, só foi levar uma intimação para ela; tinha um carro na garagem, mas
não se recorda qual era; descobriram que JOYCE fazia movimentações
financeiras para os meninos, mas não sabe especificar quais eram; não sabe se
ela tinha alguma razão para suspeitar que MARCUS era traficante; não se
lembra de ouvir algum áudio envolvendo JOYCE(…)” (Depoimento judicial de
LÚCIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, gravado em mídia digital
acostada ao evento 533 do Projudi).
“Que acompanhou a investigação desde o início; que fazia principalmente
diligências externas; quando chegou a denúncia, a equipe de análise passou a
fazer as diligências de campo para verificar se a origem da denúncia estava
batendo; a denúncia que foi dada é que GABRIEL FELIPE e MARCUS
VINÍCIUS são proprietários de uma loja adquirida por meio do tráfico; saiu
para levantar a loja, ver os veículos que estavam a venda, foi ver onde
moravam, o patrimônio que eles tem, para ver se condizia com a denúncia; que
ficou boas semanas na porta da loja, entraram como cliente para ver os tipos
de veículos que tinham, pois descobriram que tinham as melhores casas do
condomínio Ipê; as residências do condomínio eram simples, mas eles
reformaram as casas deles; eles tinham carros de luxo, mas os veículos
vendidos na loja eram de pequeno valor; durante a campana, teve época que
acharam estranho, porque eles não vendiam; foram para Caldas Novas e
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descobriram um bangalô em nome deles, avaliado em R$ 400.000,00, em um
condomínio bom dentro de Caldas Novas, na beira do lago; depois voltaram lá
e encontraram o DJALMA, que foi com a família no C4 dele; que várias
pessoas usavam o local e ficaram impressionados com a lista de traficantes;
não sabe se os traficantes usavam o bangalô como forma de pagamento ou
simplesmente agrado; eles usavam uma Hilux preta, uma outra Hilux prata,
uma Evoque, MARCUS também estava em uma Land Rover, a esposa de um
dos dois tinha um Kia Soul; os dois usavam essa Hilux preta; em uma das
diligências MARCUS foi em uma boca de fumo em Aparecida de Goiânia, mas
não consegue afirmar se foi comprar drogas ou vender; essa casa dos Três
Marias, encontraram porque seguia o DJALMA e ele ia muito para essa
casa, sempre alerta, desconfiado; em uma das oportunidades conseguiu
chegar bem perto e viu DJALMA colocando fogo em um material típico de
embalar drogas e passou isso para equipe de investigação; depois em contato
com o proprietário descobriram que a casa foi alugada sem contrato; o
proprietário disse que um cara alugou o imóvel por três meses e pagou
adiantado, mas, depois disso, o outro cara que o procurou tinha sotaque
BAIANO, concluindo que era o DJALMA; nada sabe sobre esse galpão, quem
descobriu foi a PM; THYAGO SANTA CRUZ falava muito com MARCUS e
GABRIEL e descobriu que também tem uma loja em Aparecida de Goiânia que
tem uma loja do mesmo padrão, mas vende umas motos mais novas;
descobriram que THYAGO é filho do CLEMENTE e a fazenda estava em nome
dele; foi na fazenda e viu MARCUS lá, estavam construindo um deck, mas
nunca viu THYAGO SANTA CRUZ no local; durante as interceptações,
THYAGO nunca falou dessa fazenda; quem usava a Hilux preta que estava em
nome de THYAGO também era GABRIEL e MARCUS; no dia da prisão,
MARCUS estava na fazenda, ele era quem mais ia para lá; durante as escutas,
GABRIEL falava que MARCUS estava na fazenda, mas faziam as diligências,
iam na fazenda e descobriram que ele não estava lá; depois descobriram que
ele fez umas viagens para o Mato Grosso; MANOEL é motorista e inclusive
caiu com uma carga que eles vinham trazendo do Mato Grosso; (…) não viu
MANOEL trabalhando com a droga e nem ouviu ele falando; a única coisa que
ficou incumbido foi ver a casa do CLEMENTE, quem sabe informar mais são
os analistas; (…) em conversa entre THYAGO e MARCUS antes da prisão,
percebeu que THYAGO faz sim parte da organização, talvez não na parte
operacional, mas financeira; tomaram conhecimento que estavam no tráfico há
alguns anos; MARCUS VINÍCIUS se auto proclamou o mais forte traficante do
estado; (…) essa parte documental não tem conhecimento; o que pode falar da
GILVANICE é que ela é esposa do DJALMA e, nas vezes em que ele ficou
preso, ela que fez a correria, não sabendo se lícita ou ilícita; (…) uma vez
ouviu ela falando que achava um absurdo porque eles não estavam
mandando dinheiro para ele dentro da cadeia; eles estavam insatisfeitos com
MARCUS e GABRIEL porque não estavam dando apoio; em outra conversa,
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ele falou que tinha colocado um dinheiro em uma carga de droga que
estavam trazendo e ia dar uma tranquilizada, porque ele rodava muito na
madrugada, ia em bocas de fumo e negociava com traficantes contumazes;
GILVANICE sabia do crime e o ajudava como esposa; (…) acredita que
DJALMA não é usuário de drogas, o viu em locais suspeitos onde havia
comercialização de drogas, mas não tem como afirmar se ele comprou ou
vendeu; (…) o veículo que DJALMA usou muito foi um Citroen C4 Pallas
prata, que estragou várias vezes, oportunidade em que ele foi na loja e pegou
um UP; não viu outra pessoa dirigindo o C4 Pallas; pelas conversas que
acompanhou, acredita que ele era correria, o cara que armazena, guarda,
negocia e leva amostras; seguiu o DJALMA e nessa casa do Setor Três Marias,
pode afirmar que ele estava queimando material usado para embalar drogas;
(…) alguma coisa errada estava acontecendo naquela casa, só não consegue
afirmar o que; havia uma suspeita de que DJALMA também guardou drogas
na própria casa dele e na casa da mãe dele, mas não consegue afirmar; não
sabe se DJALMA estava indo ou voltando de Brasília quando foi preso; pelos
telefones, a ERB de DJALMA várias vezes bateu lá na fazenda, muito
provavelmente recebendo alguma ordem de MARCUS e GABRIEL para
fazer a transação; não consegue afirmar se DJALMA tem envolvimento com a
droga apreendida em Aparecida de Goiânia; (…) eles moravam no condomínio
Ipê, depois GABRIEL mudou para uma região muito nobre, o Jardim Atlântico;
não sabe que forma foi feita a aquisição dessa casa; descobriram várias casas
em nome de GABRIEL, MARCUS e do pai deste, VALDIREI; (…) uma vez eles
compraram quatro carretas; (…) acha que MARCUS não recebia ajuda, ele
quem deu uma condição melhor para família e para INGRID; (…) não sabe
quando e como ele adquiriu a passagem para Europa, nem se ele tinha uma tia
lá; não sabe esclarecer a vinculação de GABRIEL e MARCUS com a droga
apreendida em Aparecida de Goiânia, porque não participou da apreensão;
não chegou a acompanhar INGRID, sabe pelo que os analistas falaram que
era amante de MARCUS; não chegou a acompanhar a JOYCE, isso aí é da
parte dos analistas e do DR. TIAGO TORRES…” (Depoimento judicial de
ROBSON EUSTÁQUIO OLIVEIRA SOARES, gravado em mídia digital
acostada ao evento 534 do Projudi).

Os policiais militares RODRIGO MICENA DE OLIVEIRA e ANDERSON CLEYTON
AZEVEDO SILVA, nas duas fases, relataram que receberam a notícia de que havia um
caminhão carregado de maconha que veio do Paraguai em uma casa no Setor Morada dos
Pássaros, em Aparecida de Goiânia, ocasião em que se dirigiram até o local e avistaram o
veículo escondido, mas não havia ninguém na residência, de maneira que permaneceram
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vigiando o imóvel até o dia seguinte, quando chegaram três indivíduos em um veículo
Kombi, e dois deles adentraram a casa e pegaram o caminhão.
Contaram que fizeram o acompanhamento do caminhão e avistaram o momento em que
esses elementos se dirigiram para um galpão situado na GO-040, local em que foram
recebidos por DIASSIS, mas talvez percebendo a presença da polícia militar, saíram
instantes depois em direção à Casa de Prisão Provisória, momento em que uma equipe de
policiais fardados que havia acionado continuou o acompanhamento.
Narraram que, ao chegarem ao local em que o caminhão foi interceptado, depararam-se
com um dos indivíduos baleado e com 1,2 tonelada de maconha acondicionada nos tonéis do
caminhão.
Perguntados, disseram que sabiam que DIASSIS era o indivíduo que estava no galpão
porque o noticiante já tinha repassado suas características e informado que era o proprietário
da droga, mas que ele permaneceu no galpão situado na GO-040.
Narraram, também, que reconheceram DIASSIS, por meio de fotografia, como o
indivíduo que recebeu o caminhão no galpão. Por fim, disseram que não têm conhecimento
sobre a associação para o tráfico de drogas denunciada, apenas sobre essa abordagem.
Na fase administrativa, RODRIGO MICENA DE OLIVEIRA ainda afirmou que o
galpão não tinha sinais de arrombamento (termo de depoimento acostado às fls. 184/185 do
PDF I). Note:
“É comandante da equipe de inteligência da ROTAM; receberam a denúncia
de que no Setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia, estaria um
caminhão carregado de maconha que veio do Paraguai; no dia anterior à
troca de tiros, o caminhão estava escondido na residência, mas verificaram
que não tinha ninguém na casa; passaram o dia todo fazendo vigilância e, no
dia seguinte, chegou uma Kombi com três indivíduos e dois adentraram a casa
e pegaram o caminhão e o outro saiu na kombi; esse caminhão era aqueles
pp

145

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

usados para pintar asfalto e a droga estaria acondicionada nesses tonéis;
informou às equipes fardadas e fez o acompanhamento do caminhão; esses
dois indivíduos se direcionaram para um galpão na GO040, onde teria um
indivíduo de nome DIASSIS; o denunciante já tinha informado que a droga era
dele e passou a qualificação dele; não sabe se eles perceberam sua presença,
mas o caminhão não ficou no galpão, voltando pelo anel viário, em direção à
Casa de Prisão Provisória; as equipes já chegaram perto da BR no anel viário
e continuaram o acompanhamento para fazer abordagem, pois seu serviço já
tinha cessado; quando chegou ao local em que o caminhão estava, um dos
indivíduos havia fugido e o outro estava baleado; quando abriu os tonéis,
estava acondicionada cerca de 1,2 tonelada de droga; nesse primeiro
endereço, o caminhão estava estacionado dentro da casa, mas não deu para
ver exatamente o que tinha dentro; DIASSIS estava no galpão aguardando o
caminhão; ele abriu o portão, fechou e logo o caminhão saiu; DIASSIS ficou
no galpão; sabia que era o DIASSIS porque o denunciante tinha passado as
características dele; não conseguiu identificar se o indivíduo baleado era o
motorista; a polícia não perdeu de vista, se trata do mesmo caminhão que viu;
(…) a campana durou 24 horas; o caminhão entrou e saiu do galpão muito
rápido; os mesmos que saíram da residência foram os que saíram do galpão
rumo à Casa de Prisão Provisória; o caminhão não foi carregado no galpão,
ficou ali poucos minutos; o indivíduo que estava no galpão era moreno, baixo,
meio gordo e calvo; que reconheceu essa pessoa por meio da foto do
documento de identidade; não tinha ninguém na casa no Setor Morada dos
Pássaros; não sabe quem residia nessa casa; só viu DIASSIS no galpão,
porque quando o caminhão saiu, tinha que fazer o acompanhamento para não
perdê-lo; não tem conhecimento da quadrilha, só desse fato aí; não conhece
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE; (…)” (Depoimento judicial de
RODRIGO MICENA DE OLIVEIRA, gravado em mídia digital acostada ao
evento 536 do Projudi).
“Que receberam uma denúncia de que teria um caminhão carregado com
maconha em Aparecida de Goiânia; fizeram verificação e constataram que o
caminhão estava na residência; que fizeram a vigilância por mais de 24 horas,
quando chegaram três pessoas em uma kombi para buscar o caminhão, e dois
entraram e o terceiro se evadiu; depois que o caminhão saiu, acompanharam e
acionaram as equipes de ROTAM; o caminhão entrou em um galpão na
BR040, onde um indivíduo abriu o portão, eles entraram, mas saíram e, logo
em seguida, a equipe caracterizada chegou para a abordagem; esse caminhão
não ficou muito tempo nesse galpão; não sabe afirmar se tinha alguém
morando nessa primeira casa; não pegaram as características dessa kombi,
pois seguiram o caminhão que estava com as drogas, segundo as informações;
o denunciante informou que a droga seria do DIASSIS; pelas características
que ele passou, seria a pessoa que estava no galpão quando o caminhão
pp

146

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

chegou; não entraram na casa ou no galpão depois do fato; não conhece
GILVANICE, DJALMA e EURÍPEDES; quando chegaram na residência o
caminhão já estava lá; (…) o indivíduo que abriu o portão para o caminhão
entrar e sair permaneceu no galpão; se tratava de um homem calvo e baixo;
(…)” (Depoimento judicial de ANDERSON CLEYTON DE AZEVEDO,
gravado em mídia digital acostada ao evento 540 do Projudi).

A testemunha WENDEL FÉLIX DE LIMA, na Delegacia de Polícia e em juízo, relatou
que chegou ao conhecimento da polícia militar que um carregamento de drogas que veio em
um caminhão seria distribuído em Goiânia e Aparecida de Goiânia, de forma que o serviço de
inteligência realizou campana para confirmar a veracidade da notícia.
Contou que, durante o percurso, se deparou com um caminhão que prestava serviço de
pintura de asfalto, no entanto, enquanto analisava os dados, os ocupantes do veículo tentaram
empreender fuga. Descreveu que nas proximidades do polo industrial, os indivíduos
desceram do caminhão e efetuaram tiros em direção à equipe, instante em que revidaram os
disparos e um dos elementos foi alvejado, vindo a óbito enquanto o outro fugiu.
Disse que não sabe se o rapaz alvejado era o motorista ou o carona do caminhão,
tampouco qual foi o ponto de partida do veículo, porque não foi ao galpão e só teve contato
com os dois indivíduos que estavam no caminhão. Transcrevo:
“Que chegou ao conhecimento do batalhão de Rotam, por meio de denúncia,
que haveria grande distribuição de droga em Goiânia e Aparecida de Goiânia
e que essa droga estava vindo de caminhão; diante dessa informação, foi
passado para o serviço de inteligência que foi a campo para confirmar se a
denúncia era verídica; durante o percurso, eles se depararam com um
caminhão que prestava serviços de pintura de asfalto para prefeituras;
enquanto estavam em análise dos dados, o caminhão começou a empreender
fuga e, por ser um veículo grande e pesado, jogava o caminhão para cima da
viatura; nas proximidades do polo industrial, perto do CEPAIGO, eles
pararam bruscamente, desceram do caminhão e efetuaram disparos de arma
de fogo na direção da equipe, ocasião em que houve a intervenção para
revidar os disparos e um dos indivíduos foi alvejado no local; o outro elemento
saiu pulando o cercado de uma empresa e não conseguiram localizá-lo, só a
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arma dele; os dois estavam com armas; a droga era maconha,
aproximadamente duas toneladas; que já se depararam com o caminhão no
Anel Viário, parece que o encontro deles com a equipe de inteligência foi mais
acima um pouco; não tem certeza, mas acredita que apreenderam o telefone
desse rapaz que veio a óbito; não sabe se o alvejado era motorista ou o
carona; (…) só teve contato com os dois indivíduos que estavam no caminhão;
não sabe dizer exatamente o ponto de partida do caminhão, de onde ele saiu
antes de começar a circular (…) não chegou a ir ao galpão; não conhece
MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE; (…)” (Depoimento judicial de
WENDEL FÉLIX DE LIMA, gravado em mídia digital acostada ao evento
535 do Projudi).

As testemunhas ROBSON GONTIJO DE SOUZA e JULIANA ARAÚJO DO CARMO,
em ambas as fases, descreveram que ROMILSON CARLOS ROSA era funcionário da
empresa de pintura de estradas de ROBSON, no entanto, como estavam passando
dificuldades financeiras, no dia 08 de julho de 2019, locaram o caminhão para ROMILSON,
pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, mas não chegaram a receber nenhum
pagamento, porque ele faleceu uma semana depois.
Na Delegacia de Polícia, ROBSON GONTIJO DE SOUZA detalhou que, trinta dias
antes da morte de ROMILSON, encontrou-se com ele em uma distribuidora de bebidas,
ocasião em que ele estava acompanhado de dois indivíduos, um deles de aproximadamente
30 anos de idade, moreno escuro, cabelos curtos, e o outro moreno que aparentava ter entre
30 e 40 anos, com cicatrizes de acne, cabelo corte baixo e ondulado, que vestia uma camiseta
verde na qual constava o nome “eco empresa de resíduos”.
Descreveu, também, que, quinze dias depois de firmado o contrato, ROMILSON entrou
em contato telefônico dizendo que tinha ocorrido “merda” e que precisava deixar o caminhão
guardado, instante em que permitiu que guardasse o veículo no galpão de propriedade do Sr.
DALTON, no Parque Oeste Industrial, no entanto, antes de chegar ao local, houve um
confronto com a polícia militar e ROMILSON foi morto (termo de interrogatório acostado às
fls. 167/169 do PDF I).
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Em juízo, de modo um pouco diverso, ROBSON GONTIJO disse que realmente se
encontrou com ROMILSON por acaso no mencionado estabelecimento comercial,
oportunidade em que ele estava acompanhado de dois indivíduos em um veículo Monza, cor
vinho, mas negou que tenha afirmado que na camiseta de um deles estava escrito o nome de
uma empresa.
Disse, também, que não chegou a conversar com os elementos que acompanhavam
ROMILSON sobre o aluguel do caminhão, e que o negócio foi firmado apenas com
ROMILSON, cerca de trinta dias depois.
ROBSON GONTIJO DE SOUZA e JULIANA ARAÚJO DO CARMO declararam, por
fim, que não conhecem os demais acusados, não tinham ideia que ROMILSON transportaria
droga e só ficaram sabendo dos fatos por meio do noticiário. Confira:
“Que só conhecia ROMILSON; que tem uma empresa de sinalização asfáltica;
o caminhão era da empresa de seu esposo; há um tempo, ROMILSON
trabalhava com ele e parou de trabalhar, porque o serviço deu uma caída;
ROMILSON alugou o caminhão, mas não sabe se ele ia trabalhar com
sinalização; no dia 08 de julho de 2019 foram ao cartório, fizeram o contrato,
registraram; na semana seguinte, ele veio a falecer; ficou sabendo da história
da droga pelo jornal; alugaram o caminhão porque deu uma queda de serviço
e ficaram apertados; o contrato era de um ano, mas não sabe se ele ia
trabalhar para alguma empresa; ele ia fazer o pagamento de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) mensais, mas não chegou a pagar nenhuma prestação; recuperaram
o caminhão e tinha marcas de tiros; não sabe se ROMILSON trabalharia com
EURÍPEDES, DIASSIS ou MANOEL, não os conhece; a negociação foi feita
entre ROMILSON e seu esposo; não conhece DJALMA, GILVANICE,
MARCUS VINÍCIUS ou GABRIEL; (…)” (Depoimento judicial de JULIANA
ARAÚJO DO CARMO, gravado em mídia digital acostada ao evento 537 do
Projudi).
“Só conhece ROMILSON CARLOS ROSA; é proprietário da empresa que
alugou o caminhão para ROMILSON; que presta serviços para prefeituras e
conhecia ROMILSON há 20 anos, ele trabalhou em sua empresa durante 4
anos; que perderam a licitação em Goiânia e o caminhão ficou um tempo
parado; saiu uma conversa que tinha saído um serviço em Mato Grosso, mas
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não conseguiu pegá-lo; passados uns meses, ROMILSON chegou e disse que
tinha conhecido um empresário que queria locar o caminhão para fazer o
serviço de sinalização; o caminhão estava parado, guardado, com IPVA
atrasado e pneus carecas; ele pagou IPVA do caminhão, colocou pneus e
decidiram fazer o contrato de aluguel por tempo indeterminado; não conhece
os demais acusados; não tinha nenhuma ideia que ele transportaria drogas;
(…) ROMILSON pediu que colocasse um tanque de maior capacidade para
que colocasse mais quantidade de tintas; encontrou ROMILSON em uma
distribuidora de bebidas e ele estava com dois rapazes, mas não sabe o nome
de nenhum deles; na ocasião, eles estavam em um Monza, cor vinho; nesse dia
ele fez a proposta, mas ainda não fecharam, só trinta dias depois que firmaram
esse negócio; eles também perguntaram de PAULISTA que trabalhava de frete
com ROMILSON; antes de seu caminhão ter o tanque de pintura, tinha a
carroceria de madeira e deixava ele com ROMILSON para que ele trabalhasse
e dividissem o dinheiro do frete, já que não era habilitado a dirigir esse tipo de
veículo; quem negociou o aluguel do caminhão foi exclusivamente
ROMILSON; nesse dia que encontrou ROMILSON na distribuidora foi por
acaso, pois estava passando e ele estava parado nesse lugar com os colegas
dele; esses indivíduos que estavam com ele não participaram da conversa
sobre o caminhão; que eles realmente estavam em um veículo Monza, cor
vinho, mas não falou nada de nome de empresa não; (…)” (Depoimento
judicial de ROBSON GONTIJO DE SOUZA, gravado em mídia digital
acostada ao evento 537 do Projudi).

A testemunha FREDERICO ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA, na
Delegacia de Polícia e em juízo, afirmou que é gestor ambiental e firmou um acordo verbal
com DIASSIS para que este utilizasse um galpão de sua propriedade para armazenamento de
resíduos recicláveis que seriam vendidos pelo depoente posteriormente.
Na fase administrativa, afirmou que apenas DIASSIS tinha as chaves do galpão, não
sabia do envolvimento dele com o tráfico de drogas e os vizinhos não comentaram sobre a
entrada e saída de nenhum caminhão no local.
Em juízo, de forma um pouco diferente, FREDERICO ALEXANDRE CARNEIRO
DE OLIVEIRA afirmou que soube, por meio dos vizinhos, que seu galpão foi arrombado,
ocasião em que foram subtraídos materiais recicláveis de DIASSIS, e que o local ficou
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aberto durante três dias.
Indagado, disse que DIASSIS não se opôs à sua presença no galpão, mas não tinha
como entrar, pois não estava com as chaves e nem acompanhava as atividades realizadas no
local, pois cuidava da sua mãe. Confira:
“Que é proprietário de um galpão situado no Condomínio das Esmeraldas, em
Goiânia; em julho de 2019 o galpão estava emprestado para DIASSIS; não tem
laço de amizades com DIASSIS; ele trabalhava na empresa RISCO ZERO, na
gestão de resíduos sólidos, e o depoente acompanhava alguns processos de
licenciamento ambiental; foi fazer o acompanhamento de um processo de
licenciamento da empresa RISCO ZERO quando teve contato com DIASSIS
pela primeira vez e ele disse que recolhia resíduos, papelão, papel, alumínio e
perguntou se podia colocar parte desses resíduos nesse galpão; que o galpão
não estava alugado, não estava tocando em nenhum negócio; a negociação foi
apenas verbal entre maio e junho de 2019; ficou sabendo apenas na Delegacia
de Polícia que o galpão estava sendo utilizado para guardar esse caminhão
com drogas; a chave ficou com DIASSIS e depois que passou isso tudo não foi
entregue ao depoente; trocou a fechadura e reforçou tudo depois, em novembro
de 2019, pois o galpão foi arrombado, mas em julho de 2019 só DIASSIS tinha
a chave; que cuida da sua mãe desde 2018, mas não acompanhou as atividades
realizadas no galpão; algum vizinho lá que chamou a polícia dizendo que
arrombaram o portão, que ficou aberto por três dias, mas o depoente mesmo
não tinha ciência; que já aconteceu antes de quebrarem a parede do galpão;
depois disso, não perguntou a DIASSIS o que aconteceu e não teve mais
contato com ele; quando foi no galpão, constatou que realmente tinha sinais de
arrombamento; que cederia o galpão para armazenar esses resíduos e depois
tentaria comercializar com alguma empresa grande; nessa época ele
trabalhava como gerente da empresa RISCO ZERO; ele chegou a colocar
material reciclável no galpão; o arrombamento foi mais ou menos nessa época,
no mês de julho de 2019, e houve furto de material reciclável, sobretudo
alumínio; DIASSIS não se opôs à sua presença no galpão, mas não ia
conseguir entrar, porque não tinha chaves; não conhece os demais acusados;
conhece DIASSIS apenas por nome, superficialmente; (…)” (Depoimento
judicial de FREDERICO ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA,
gravado em mídia digital acostada ao evento 539 do Projudi).

A testemunha LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA BERNARDES, proprietário
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da residência alugada por GABRIEL FELIPE no Residencial Sevilha (Setor Três Marias),
disse que, após a morte do seu último inquilino, JOAQUIM AUGUSTO NETO, anunciou o
imóvel na OLX e estava pintando a casa quando foi contatado por GABRIEL, o qual se
apresentou como construtor de imóveis e disse que tinha uma empresa que locava carros para
motoristas de aplicativo.
Disse, também, que informou a GABRIEL FELIPE que precisaria registrar o contrato
de locação, ocasião em que este afirmou que um casal de funcionários moraria no local,
pagou os três primeiros meses de aluguel adiantado e pegou as chaves da casa.
Informou que GABRIEL FELIPE lhe enviou o nome da suposta funcionária, mas
nunca compareceu para formalizar o contrato, e que, esporadicamente, passava na porta da
residência e percebia que não havia ninguém morando no local.
Informou, também, que conversou por GABRIEL FELIPE por telefone diversas
vezes, ocasião em que ele falava que seu funcionário brigou com a esposa e não mudaria para
a residência mais, que teria que fazer uma viagem para Europa, no entanto, pagaria mais um
mês de aluguel e arrumaria alguém para residir no local.
Mencionou que o irmão de GABRIEL FELIPE realizou o pagamento do aluguel
referente ao mês de agosto e, em seguida, um funcionário, que falava rápido e com sotaque
característico de nordestino, entrou em contato para devolver as chaves.
Indagado, LUIZ AUGUSTO disse que não chegou a ver o aludido funcionário, pois as
chaves foram entregues a um primo, o qual relatou que o indivíduo chegou ao local em um
Citroen C4 Pallas, cor preta.
Afirmou que, depois de receber as chaves do imóvel, percebeu que as faturas de energia
elétrica e água vinham com o consumo mínimo e que a casa estava nas mesmas condições
em que a entregou a GABRIEL FELIPE, inclusive com as latas de tinta que havia deixado
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no local, com exceção de um cômodo, que tinha uma marca na parede como se um móvel
tivesse sido arrastado.
Na fase administrativa, LUIZ AUGUSTO disse que GABRIEL FELIPE foi quem se
ofereceu para pagar os três meses adiantados para que fizesse um desconto no valor do
aluguel, ao passo que, em juízo, disse que o pagamento foi uma exigência sua, assim como a
formalização do contrato de locação.
Em juízo, acrescentou que esse funcionário que ligou para entregar a chave disse que se
chamava CÍCERO e usava um telefone com DDD de outro estado. Acrescentou, também,
que todos os indivíduos que falaram com ele sobre esse aluguel não tinham fotos pessoais no
perfil do aplicativo whatsapp, mas fotos de helicóptero, animais e imóveis. Confira:
“Que conheceu GABRIEL e falou com MARCUS VINÍCIUS por telefone: que é
proprietário de uma residência situada no residencial Três Marias; que alugou
a casa para GABRIEL; antes de conhecer GABRIEL, alugou a casa um ano
antes para a senhora MOHARA; passados dois meses, ela desistiu do aluguel,
mas permitiu que JOAQUIM AUGUSTO NETO continuasse morando no
imóvel até o término do contrato; que fez um novo contrato com ele, até o dia
em que a polícia foi lá e ele morreu dentro da casa; que morava em Montes
Claros de Goiás nesse período e ficou sabendo do fato no whatsapp do grupo
do Setor Três Marias; após isso, pediu para seu cunhado se deslocar até o
imóvel; posteriormente, falou com a senhora MOHARA, porque não tinha
informações sobre JOAQUIM AUGUSTO, e a família dele fez a mudança dos
móveis; uma semana depois, limpou a casa e colocou novamente para alugar;
recebeu vários contatos, um deles, do Sr. GABRIEL que o contatou pela OLX,
dizendo que tinha interesse em alugar a casa; JOAQUIM faleceu no dia 17 de
abril de 2019 e GABRIEL o contatou duas semanas depois; nesse momento, ele
informou que era construtor e a casa não seria para ele, mas para um casal de
funcionários dele que moraria no imóvel; informou para ele que a condição
para alugar era o pagamento de três meses de aluguel adiantado e um
contrato por escrito; GABRIEL passou o documento da funcionária dele para
fazer o contrato, pagou os três meses adiantado, pegou a chave e não
conversaram mais; nesse período ele viajou, foi para Barcelona, onde entrou a
figura do irmão dele, MARCUS VINÍCIUS; passava na porta da casa
eventualmente, mas não tinha movimento nenhum; última vez que conversou
com GABRIEL, ele disse que a funcionária tinha brigado com o marido e não
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morariam mais na casa, mas pagaria o quarto mês de aluguel; MARCUS
entrou se apresentando como irmão e intermediou esse processo, pagou mais
um mês e disse que não ficaria no prejuízo; disse a MARCUS que tinha que
fazer o contrato, mas lhe entregou as chaves; sete meses depois a polícia civil
lhe intimou para que prestasse depoimento, ocasião em que passou para os
policiais o que sabia; (…) nunca mais teve contato com GABRIEL; não sabe
quem é o funcionário que ficaria no imóvel, ele passou a identidade de uma
moça do Tocantins, mas nunca a viu e nem falou com ela; durante dois meses
ele respondia as mensagens, disse que o casal tinha brigado, mas arrumaria
outra pessoa para morar na casa; (…) não ouviu falar de DJALMA; quem
entregou a chave disse que se chamava CÍCERO, mas nem viu o rosto dele,
porque pediu que entregasse para um primo seu que morava perto da
residência; no final do depoimento, o Delegado de Polícia mostrou a foto de
um indivíduo, o qual reconheceu como GABRIEL; o consumo de água e
energia era mínimo; que GABRIEL entregou a casa do mesmo jeito, inclusive
com umas latas de tinta que havia deixado no local; apenas um quarto tinha
sinais de alguma coisa arrastada na parede; seu primo disse que o indivíduo
que entregou a chave chegou em um carro grande preto e saiu cantando pneu;
esse cara que ligou para entregar a chave falava muito rápido, muitas gírias,
usava um telefone com DDD de outro estado, que não se recorda, e tinha
bastante sotaque; todos os indivíduos que falaram com o depoente tinha no
perfil do aplicativo whatsapp fotos de helicóptero, boi, casa, nunca tinha
imagem de pessoas; nunca ouviu o nome de EURÍPEDES, DJALMA, DIASSIS
ou GILVANICE; na parede tinha um sinal de risco preto, como se tivesse sido
arrastado um móvel de no máximo 1,70 m; não sabe como foi a ocorrência
envolvendo JOAQUIM, só sabe que a polícia entrou no local e houve troca de
tiros; JOAQUIM morou na casa pelo período de 1 ano; quando JOAQUIM
morava na casa, foi no local esporadicamente, porque o armário do quarto
saía do trilho e quando cimentou a frente da casa; JOAQUIM morava sozinho;
no finalzinho, JOAQUIM estava querendo sair da casa; ele dizia que era
metalúrgico e tinha móveis; no dia em que foi na casa, não se recorda de ter
visto nenhum móvel nesse cômodo que tinha o risco na parede; depois do
falecimento de JOAQUIM, quando foi arrumar a casa, não tinha nenhum
arranhado nesse quarto; quando GABRIEL devolveu a casa e entrou na
primeira vez, não sentiu nenhum odor; que tinha pintado a metade da casa
antes de alugar para ele, mas até a tinta estava no mesmo lugar; (…) depois
que pegou a chave com esse rapaz, pintou a casa e alugou novamente; (…) não
autorizou o Delegado de Polícia a entrar na sua residência e nem acompanhou
nenhuma diligência; o Delegado não perguntou se tinha alguma mancha, o
depoente que informou a ele o sinal de móvel arrastado na parede; (…)
GABRIEL disse que trabalhava com construção de casas e tinha uma empresa
que locava carros para uber; GABRIEL esteve em sua casa em um veículo
Audi, cor azul; sua casa é muito fácil para entrar e sair de carro, pois tem um
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lote baldio em frente e é paralela ao anel viário; (…)” (Depoimento judicial de
LUIZ AUGUSTO FERREIRA, gravado em mídia digital acostada ao evento
641 do Projudi).

A testemunha SIMAR MENDONÇA DA SILVA, nas duas fases da persecução penal,
confirmou que adquiriu a fazenda Gamelas e Porções no ano de 2011, em sociedade com
CLEMENTE e VANDERLI, com os quais possuía uma empresa de topografia, registrando a
propriedade rural em seu nome, bem como da filha e do enteado de VANDERLI e em nome
do filho de CLEMENTE, THYAGO SANTA CRUZ.
Confirmou, ainda, que, em razão do acúmulo de dívidas da empresa, resolveram vender
a fazenda, e, como estava em Rondônia, seus sócios venderam a propriedade para GABRIEL
e MARCUS VINÍCIUS, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que seriam
pagos parceladamente em um período de dois anos, mas não participou das negociações.
Mencionou que a parcela não tinha valor fixo mensal e que, até a data da deflagração da
operação, os aludidos réus pagaram aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),
mas não chegou a receber nenhum valor, pois o dinheiro foi destinado ao pagamento das
dívidas contraídas pela empresa GEOMED. Note:
“Conhece os acusados CLEMENTE, THYAGO e os meninos que compraram a
fazenda, GABRIEL e MARCUS; que tem uma empresa de topografia e, em
2011, como tinham um contrato razoável em Porto Velho, resolveram investir e
comprar essa fazenda Peleja; comprou a fazenda em 2011 com seus sócios
CLEMENTE e VANDERLI; a propriedade ficou registrada parte em seu nome,
parte em nome dos filhos de VANDERLI e de THYAGO SANTA CRUZ; com as
dívidas da empresa, resolveram vender a fazenda; como ficou mais no campo,
VANDERLI e CLEMENTE ficaram responsáveis por vender e informaram que
a venderam para GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS, no valor de
R$2.000.000,00, os quais seriam pagos parcelados; que tiraram a fazenda de
seu nome e registraram somente no nome de THYAGO, até mesmo como forma
de garantir a dívida; MARCUS e GABRIEL pediram dois anos para pagar a
fazenda e não tinham um valor mensal fixo estipulado, depositavam na conta
de THYAGO, na conta dos filhos de VANDERLI; quando quitassem, a fazenda
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seria transferida para o nome deles; na verdade, não pegou nenhuma parte,
porque o dinheiro era para pagar as dívidas da empresa; CLEMENTE ficou
responsável por pagar as dívidas; aconteceu esse problema e eles não
chegaram a pagar nem R$ 700.000,00; foi na fazenda só duas vezes e nem
sabe o que tinha de benfeitorias lá; tinham uma represa pequena, um barraco,
uma casa; depois da venda, não retornou ao local; não tinha conhecimento de
um contrato de arrendamento proposto por MARCUS e GABRIEL; ficou
sabendo que MARCUS e GABRIEL tinham uma empresa e uma
transportadora; quando a fazenda ainda era sua, tinha uns animais lá porque
o pasto foi alugado, mas depois não sabe; (…) a venda da fazenda para
MARCUS e GABRIEL se deu em 2018, mas 1/3 da propriedade já estava em
nome de THYAGO; não sabe quanto tempo MARCUS e GABRIEL ficaram na
posse da fazenda; não participou das tratativas referentes à venda da fazenda;
(…)” (Depoimento judicial de SIMAR MENDONÇA DA SILVA, gravado em
mídia digital acostada ao evento 641 do Projudi).

No mesmo sentido foram as declarações de VANDERLI RODRIGUES DA COSTA,
que também era sócio de CLEMENTE CÉSAR na fazenda que posteriormente foi alienada
para GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS. Observe:
“Conhece MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL, bem como THYAGO e
CLEMENTE; que compraram a fazenda do final de 2017 para 2018, e estava
registrada em nome deu seus filhos, THYAGO e SIMAR MENDONÇA; que
tinha uma sociedade com CLEMENTE e SIMAR; resolveram vender a fazenda
no final de 2018 para quitar as dívidas da empresa; a negociação foi feita com
GABRIEL e MARCUS, eles teriam um prazo para pagar, mas pagaram cerca
de R$ 650.000,00; conheceu MARCUS e GABRIEL por meio de THYAGO;
estavam com a fazenda a venda há algum tempo, mas não achavam negócio; a
fazenda foi vendida por dois milhões; eles pagaram em depósitos nas contas de
seu sobrinho, de seus filhos, de um amigo e na conta de THYAGO; estava
saindo da sociedade e a fazenda seria vendida para pagar dívidas, então ficou
constando só THYAGO como proprietário; seria transferida para MARCUS e
GABRIEL se eles quitassem; não se lembra quando eles efetuaram os
pagamentos, porque estava se retirando da sociedade e CLEMENTE ficou
responsável por receber esses valores; (…) não recebeu outro bem em
pagamento, só esses depósitos; não voltou mais na fazenda e não sabe o que
eles fizeram de benfeitorias, mas já tinha casa, curral, cercas boas, represa;
não sabe quem são as pessoas que efetuaram os depósitos, mas eles falaram
que tinham transportadoras também e muitas vezes o caminhão estava para
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fora e faziam os depósitos; que venderam só a terra e não sabe se eles tinham
algum animal; não sabe se foi feito contrato de arrendamento ou engorda de
animais; não conhece CÍCERO; não se lembra bem a data que adquiriram a
fazenda, mas foi na época que consta na escritura; quando compraram a
fazenda MARCUS e GABRIEL não tinham nada a ver; eles tinham um prazo de
dois anos para pagar a fazenda; (…) esse dinheiro depositado foi usado para
pagar débitos da empresa; (…) não voltou mais na fazenda e não sabe quanto
tempo eles ficaram lá; (…) não frequentou a loja de MARCUS e GABRIEL;
não sabe se MARCUS ou GABRIEL traficavam drogas ou praticavam alguma
atividade ilícita; (…)” (Depoimento judicial de VANDERLI RODRIGUES
DA COSTA, gravado em mídia digital acostada ao evento 642 do Projudi).

Nesse toar, da análise do presente acervo probatório, notadamente dos dados extraídos
do celular apreendido em poder de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, do
resultado das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados autorizadas
judicialmente, bem como dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, verifico a
demonstração inequívoca da união de esforços existente entre os denunciados MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, DJALMA COSTA BISPO FILHO, GILVANICE
GOMES DOS SANTOS, MANOEL DA SILVA FEITOSA e GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR para a disseminação de carregamentos de drogas que eram
trazidos da região fronteiriça e distribuídos nesta capital, em Brasília e estados do Nordeste.
No que se refere às testemunhas elencadas pela defesa técnica, percebo que relataram
apenas que os réus possuem boa conduta social e nunca souberam do envolvimento deles
com o tráfico de drogas.
As testemunhas arroladas pela defesa técnica de CÍCERO DE SOUZA SANTOS
afirmaram que ele comprou o caminhão que possui com a ajuda do seu ex patrão, enquanto
as testemunhas indicadas por MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE, assim como
MARCOS VINÍCIUS SILVA DE FARIA, cujo nome constou do rol acusatório, afirmaram
que a loja MEGA MOTOS era bem movimentada e que MARCUS VINÍCIUS era
dependente químico. Transcrevo:
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“Que é amigo de GABRIEL e MARCUS; conheceu GABRIEL quando ele
trabalhava como vendedor em uma loja de veículos; muitos anos atrás
comprou um Honda Civic e um Peugeot de GABRIEL quando ele trabalhava
no Vitor Veículos; conheceu MARCUS VINÍCIUS por intermédio de GABRIEL;
depois eles montaram uma loja de veículos em sociedade, a Mega Motos; fala
que GABRIEL é seu primo de consideração; já emprestou o cartão de sua mãe
para GABRIEL viajar quando ele queria conhecer o exterior; emprestou o
cartão para GABRIEL viajar para a Espanha; ele pediu o cartão emprestado
porque o limite dele era pouco; ele pagava certinho com dinheiro em espécie;
teve uma época que ele ficou devendo umas prestações, mas pagou; não sabe
que MARCUS e GABRIEL tem empresa de transportes ou caminhão; uma vez
andou em um caminhão em que ele estava, mas não tinha conhecimento se era
dele; não conhece nenhum motorista do GABRIEL; conhece MANOEL
FEITOSA da loja mesmo, como colega; que também tem uma loja de veículos;
(…) THYAGO também é amigo em comum e tem garagem de veículos, a Prime
Motos; já foi apreendida uma arma de fogo do GABRIEL que ficou em sua
casa, pois tinha feito um churrasco, ele bebeu e disse que voltaria para pegar a
arma no dia seguinte; não sabe se GABRIEL fazia transporte de drogas do
Mato Grosso para Goiás; não conhece DJALMA; sabe que eles estavam
olhando uma fazenda para comprar em Silvânia, foi ao local duas vezes a
convite de GABRIEL, mas não sabe se concretizaram a compra; além de
MARCUS VINÍCIUS, tinha um outro rapaz que trabalhava na fazenda
cuidando das galinhas; quase não falava com MARCUS; (…) sabe que eles
têm um apartamento em Caldas Novas; não sabe se GABRIEL tem residência
no Setor Três Marias em Goiânia; não tem conhecimento se THYAGO era
sócio em fazenda; não conhece EURÍPEDES e GILVANICE; não é irmão de
LAINI e nunca foi preso com maconha; (…) aprendeu a trabalhar com
GABRIEL; eles são referências no meio das garagens de veículos; GABRIEL
tem essa loja há sete anos, se tratando de uma empresa sólida; quando
frequentava a loja, era um local tranquilo e não desconfiava de outros
frequentadores; eles faziam venda na promissória, com um fluxo e rotatividade
muito grande; não conhece INGRID e JOYCE; (…) eles trabalham
normalmente na concessionária; (…) MARCUS usava drogas; que acontece de
fornecer o endereço da empresa para o adquirente caso ele não tenha endereço
na região; (…)” (Depoimento judicial de MARCOS VINÍCIUS SILVA DE
FARIA, gravado em mídia digital acostada ao evento 641 do Projudi.
Testemunha indicada no rol acusatório).
“Que conhece apenas DIASSIS OLIVEIRA BARROS, há uma década; que
frequentam a mesma igreja e tem relação de amizade, viagem juntos e
frequentam a casa um do outro; DIASSIS tem uma empresa de coleta de
material de resíduos de posto de combustível, ecológica, fazendo essa coleta de
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resíduos, de embalagens; DIASSIS é uma pessoa extremamente amável, cordial
e tem uma família exemplar; (…) DIASSIS presta serviço para o depoente e é
pontual, honesto e correto com suas obrigações; (…) DIASSIS não é calvo, é
moreno do cabelo bem fechado; nunca o viu com a cabeça raspada; (…)”
(Depoimento judicial de JOSIMAR AMÉRICO DE SOUZA, gravado em
mídia digital acostada ao evento 642 do Projudi).
“DIASSIS é seu tio; ele é uma boa pessoa e tem uma convivência tranquila;
DIASSIS tem uma vida compatível com o exercício da profissão dele, tem uma
casa, que consegue com o faturamento da empresa; DIASSIS é alto, não é
careca e nunca o viu de cabeça raspada; convive com ele todos os dias, de
manhã até a noite; ele sempre teve o cabelo bem preenchido; (…)”
(Depoimento judicial de LETÍCIA BARROS CAMARGO, gravado em mídia
digital acostada ao evento 642 do Projudi).
“Conhece DIASSIS há dois anos; não sabe dos fatos questionados nesse
processo; trabalha com DIASSIS, na área de resíduos sólidos; ele é um cara
100%, prestativo, companheiro, honesto e muito trabalhador; nunca teve
notícias ou suspeitou do envolvimento de DIASSIS com drogas; o padrão de
vida dele é compatível com o que ele ganha; ele é alto, tem em torno de 1,80 m,
não é calvo e nunca o viu de cabeça raspada; (…)” (Depoimento judicial de
WIGUINE GONZAGA ALVES, gravado em mídia digital acostada ao evento
643 do Projudi).
“DJALMA prestou um serviço para a depoente ano passado; conheceu
DJALMA por meio da indicação de uma amiga e o contratou para prestação
de serviço de eletricidade em maio do ano passado; GILVANICE fez um
serviço de diarista para a depoente, pois estavam apertados, precisando de
serviço; (…)” (Depoimento judicial de CARLA CORREIA DA SILVA,
gravado em mídia digital acostada ao evento 644 do Projudi).
“DJALMA prestou serviços de eletricidade para seu pai algumas vezes em
março de 2020; eles se conheceram por meio de um amigo de seu pai;
GILVANICE trabalha de faxineira, serviços gerais; (…)” (Depoimento judicial
de EULANE COSTA SOUTO, gravado em mídia digital acostada ao evento
644 do Projudi).
“É mãe de INGRID; sabia do relacionamento dela com MARCUS; eles
ficaram juntos dois anos; nesse período ela iniciou faculdade; ela a ajudou no
salão um tempo, mas não sabe se nessa época ela estava com ele; quem a
mantinha financeiramente era MARCUS; ele falou que tinha uma loja de
carros e motos e uma transportadora de caminhão; não sabe se INGRID
conhecia JOYCE; (…) ” (Depoimento judicial de LORENA MOREIRA
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ADORNO, gravado em mídia digital acostada ao evento 644 do Projudi).
“Que é amiga da INGRID há treze anos e conheceu MARCUS; que saíram
juntos; no início INGRID trabalhava e estudava, chegou a iniciar um curso
superior; posteriormente, MARCUS pediu para que ela saísse do emprego
porque queria mais tempo com ela e dava as coisas que ela precisava; ela
morava com a mãe, depois foi morar com ele; sabe das coisas que
conversavam em mesas de restaurante, ele tinha garagem, comprava e vendia
veículos, mexia com gado, mas nunca entrou muito em detalhes; nunca ouviu o
nome de JOYCE. (...)” (Depoimento judicial de JÉSSIKA KAROLINE DOS
SANTOS, gravado em mídia digital acostada ao evento 645 do Projudi).
“Que é amiga de INGRID desde 2013; conheceu a pessoa com a qual ela
estava se relacionando, MARCUS, no aniversário dela, em um evento no
Mercato; INGRID só estudava; ela falava que MARCUS a mantinha
financeiramente; quando o conheceu, MARCUS se apresentou como
empresário, depois INGRID disse que era do ramo de revenda de carros e
motos; não conhece JOYCE; (...)” (Depoimento judicial de GIOVANA
BORGES LIBERATO, gravado em mídia digital acostada ao evento 645 do
Projudi).
“É casada com EURÍPEDES SOUZA há 15 anos; ele sempre foi motorista e já
trabalhou para MARCUS e GABRIEL; não sabe informar exatamente quando
se conheceram; DJALMA e GILVANICE eram seus vizinhos e às vezes iam em
sua casa; DJALMA é eletricista e sempre fazia algum serviço em sua casa;
arrumava trabalho para GILVANICE e levava as meninas dela para escola; o
carro do pai de EURÍPEDES estava na casa de DJALMA, porque tinham
emprestado o veículo para eles, porque o deles estava estragado, mas eles já
iam devolver; seu sogro deu esse veículo Peugeot para ajudá-los; ele sempre
os ajuda com tudo; (…) nunca viu EURÍPEDES com um veículo Golf; acha
que esse veículo Up entrou como negociação na compra de uma casa; não
conhece AURORA; EURÍPEDES já trabalhou com DIASSIS, na empresa do
sogro dele; só viu DIASSIS na porta da empresa, pois seu marido trabalhava
lá, mas não tinham relação de amizade; viu DIASSIS de longe, mas acha que
ele é alto e tem cabelo; ( ...)” (Declarações judiciais da informante PATRÍCIA
GOMES DA SILVA, gravadas em mídia digital acostada ao evento 645 do
Projudi).
“Que conheceu EURÍPEDES por meio da compra do veículo Monza classic,
vermelho, ano 1991; fez a transação com ele em fevereiro de 2012; ele lhe
passou uma procuração e tentou fazer a transferência, mas como o veículo
estava em nome de terceiros, foi transferido para o nome do EURÍPEDES;
como o motor travou duas vezes, vendeu o veículo como ferro velho; ficou mais
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ou menos seis anos com esse carro; a placa do automóvel era GLI6801; não
conhece GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS; (...)” (Depoimento judicial de
BENEDITO FRANÇAS LIMA SFEIR, gravado em mídia digital acostada ao
evento 646 do Projudi).
“Que trabalhou com JOYCE um período, no ramo de corretagem de imóveis;
ficou na imobiliária deles no período de dois anos e nunca teve nada que
desabonasse ela; nunca aconteceram coisas ilícitas e ela sempre prezou pela
honestidade e integridade; aparentemente, era uma pessoa muito certa e
correta; o cliente vem por meio de anúncios, claro que toda imobiliária preza
muito por ter os melhores clientes; pelo que conhece, o ramo dela é só
intermediação de compra e venda de imóveis; (…) JOYCE trabalha com o
marido dela; essa parte do site, divulgar os imóveis, quem cuida é ela; quando
o cliente entra em contato ela direciona para o marido dela; não pode afirmar,
mas o conhecimento deles com MARCUS foi somente para intermediação de
compra e venda de imóveis. (...)” (Depoimento judicial de THIAGO DE
SOUZA SANTOS, gravado em mídia digital acostada ao evento 646 do
Projudi).
“Que trabalha na imobiliária com JOYCE; o trabalho dela consiste em
atender clientes, receber telefonemas; quando não é ela quem faz os
atendimentos, é o esposo dela ou o depoente; (…) os clientes que ela atende
são de boa índole, porque ninguém quer dor de cabeça, então procuram
sempre atender os melhores clientes; (…) o que sabe é que MARCUS se
apresentou como um cliente normal que veio até ela para adquirir imóveis;
trabalha na imobiliária há mais ou menos 3 anos e nunca viu JOYCE utilizar a
imobiliária para atividade diversa da negociação de imóveis; segundo ouviu
falar, eles colocaram a JOYCE em um processo judicial como se ela tivesse
feito alguma coisa errada, mas ela não tem nada a ver; não sabe qual imóvel
eles adquiriram da JOYCE; (…) antes do processo, ninguém sabia de condutas
desabonadoras de MARCUS e GABRIEL;(...)” (Depoimento judicial de
JOSEPH OZÓRIO DOS SANTOS, gravado em mídia digital acostada ao
evento 646 do Projudi).
“Antes da pandemia, passeava em Caldas Novas uma vez por ano; em uma
dessas viagens, conheceu MARCUS; é uma pessoa comunicativa e onde vai faz
amizades; MARCUS falou que era empresário, dono da Mega Motos, e mexia
com compra e vendas; disse para MARCUS que era dono de uma imobiliária;
não chegaram a fazer negócios; ele os procurou, disse que tinha interesse de
comprar um imóvel, vontade de morar em condomínio de luxo, mas ainda não
tinha o recurso; (…) não chegou a fechar o negócio com ele; ele chegou a
falar para JOYCE que poderia transferir algum dinheiro para comprar um
imóvel; já sabia onde era a Mega Motos, porque é perto de sua casa; que
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passava perto da Mega Motos e via a loja aberta, cheia de motos e carros,
jamais passou pela sua cabeça algum tipo de problema; ele sempre os tratou
como senhor e senhora; tudo foi uma surpresa muito grande, não tinha motivos
para acreditar que MARCUS operava negócios ilícitos; (…) viu MARCUS na
loja duas vezes, mas GABRIEL sempre estava na loja; MARCUS falou que não
tinha só essa loja em Goiânia, mas tinha outra em uma cidade do interior; não
ouviu comentários que MARCUS chegou a fazer tratativa para venda de
imóveis com outro conhecido seu; (…) que hora nenhuma MARCUS falou se
usava drogas e não deu nem tempo, pois o assunto com ele foi somente sobre
lote; ele disse que vendia motos na nota promissória; (...)” (Depoimento
judicial de WENDELL ETERNO TAVARES, gravado em mídia digital
acostada ao evento 647 do Projudi).
“Conhece GABRIEL e MARCUS há 15 anos, foram criados na mesma região;
GABRIEL tem uma empresa de carros e motos há aproximadamente dez anos;
(…) na compra e venda de veículos, deixa o veículo no nome da empresa até
que o cliente quite o saldo devedor, pois trabalham com financiamento
próprio; na região, a loja de GABRIEL e MARCUS é uma das maiores, eles
vendem muito bem; nunca ouviu que tivessem algum envolvimento com polícia
ou que tenham sido presos; nunca viu GABRIEL envolver em brigas ou
discussão, é uma pessoa de boa índole; MARCUS é sócio de GABRIEL e é
dependente de drogas; os veículos também permanecem no endereço da
empresa; (...)” (Depoimento judicial de ALBERTO DE LIMA SANTANA
JÚNIOR, gravado em mídia digital acostada ao evento 722 do Projudi).
“Que conheceu GABRIEL há oito anos; que tem uma oficina e ele levava
caminhonete e caminhão para consertar; às vezes os veículos que ele vendia
dava problemas e ele o procurava; a loja de GABRIEL é boa; já comprou
carro dele; (...)” (Depoimento judicial de DIEGO ARAÚJO DE MORAIS,
gravado em mídia digital acostada ao evento 722 do Projudi).
“Que conhece GABRIEL e MARCUS há 13 anos; mora perto da loja de
compra e venda de moto e carro deles; que também trabalha em uma loja de
compra e venda de veículos; antigamente era comum os veículos serem
colocados no endereço da loja, pois vende mais na promissória; sabe que
MARCUS é dependente químico, mas GABRIEL não; nunca ouviu falar do
envolvimento deles com polícia; eles são a segunda maior loja, que vende mais
veículos; tem outras situações em que o veículo costuma ficar em nome da loja,
não só em venda parcelada; (...)” (Depoimento judicial de HUDSON
FERNANDES DA SILVA, gravado em mídia digital acostada ao evento 722
do Projudi).
“Conhece GABRIEL e MARCUS há mais ou menos seis anos; GABRIEL é
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cliente de sua oficina; que dá manutenção no carro de manobras radicais que
ele tem; GABRIEL trabalha com compra e venda de carros e motos, inclusive
já comprou veículos dele; além de arrumar os carros dele, presta serviço de
guinho quando ele precisa; até onde sabe, a loja dele é grande e
provavelmente a clientela é boa; (...)” (Depoimento judicial de ALAELDER
RAULLE OLIVEIRA DA SILVA, gravado em mídia digital acostada ao
evento 723 do Projudi).
“Que é vizinho da loja de GABRIEL e MARCUS VINÍCIUS há
aproximadamente nove anos; que compra e vende o veículo parcelado na
promissória, atualiza o endereço para chegar os documentos na loja; depois
que a pessoa quita, cancela o endereço e transfere o veículo para a pessoa;
todas as garagens da região vendem dessa forma; a movimentação deles é boa,
eles vendem muito; antes dos fatos, nunca os viu envolvido com polícia e não
percebeu nenhuma movimentação estranha na loja; nas vendas à vista, dá o
prazo de 30 dias para pessoa preencher o documento e transferir o veículo
para o nome dele, mas é comum deixar o endereço da loja, mesmo depois da
transferência, porque às vezes a pessoa não tem comprovante no nome; (…)”
(Depoimento judicial de WAGNER PEREIRA DA SILVA, gravado em mídia
digital acostada ao evento 723 do Projudi).
“Que conhece MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL desde pequeno, pois já
estudou na escola da mãe deles; há aproximadamente 10 anos eles abriram
uma loja de revenda de carros e motos; (…) sabe que MARCUS usa drogas e
já foi internado algumas vezes, mas GABRIEL não tem conhecimento,
aparentemente não; nunca soube do envolvimento deles com polícia; (…)”
(Depoimento judicial de PAULO HENRIQUE SOARES, gravado em mídia
digital acostada ao evento 723 do Projudi).
“MARCUS e GABRIEL são vizinhos de condomínio; conhece THYAGO de
vista; comprou uma casa no Condomínio Flor do Ipê em 2015, mesma época
que eles compraram; o valor de um imóvel no local é em torno de
R$350.000,00, se trata de uma casa de baixo padrão; MARCUS e GABRIEL
não são dependentes de substâncias entorpecentes; só via a família deles
frequentando o local; THYAGO tem uma loja no centro de Aparecida de
Goiânia; nunca escutou que THYAGO tivesse envolvimento com a prática de
crimes; MARCUS e GABRIEL não se apresentam como traficantes, mas como
empresários do segmento de motos; nunca deram motivos para que
desconfiasse que traficavam drogas; (…)” (Depoimento judicial de DIOGO
ALEXSANDER NEPOMUCENO, gravado em mídia digital acostada ao
evento 724 do Projudi).
“Que trabalha no Samu e tinha uma casa de recuperação em Trindade e
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Goiânia, Centro de Recuperação Adonai; MARCUS VINÍCIUS já ficou
internado com problemas de dependência química pelo uso de cocaína; ele
ficava internado pouco tempo, achava que estava pronto para trabalhar, mas
retornava sempre; conhece a história dele desde 2011, quando ele ficou de seis
a nove meses internado em Caldas Novas com seu esposo; MARCUS
trabalhava com compra e venda de carros; ele é considerado um dependente
grave; (…)” (Depoimento judicial de SUELI PEREIRA SANTOS
FERNANDES, gravado em mídia digital acostada ao evento 724 do Projudi).
“Que é diretor de clínica de recuperação para dependentes químicos há mais
de 13 anos; MARCUS ficou internado muitas vezes para tratamento na Casa
de Recuperação Novo Amanhecer em Acreúna; pelo identificado, ele possui
transtorno de bipolaridade em virtude da dependência química e sempre
chegava muito debilitado; ficou sabendo que ele andou pelado na rua; já o
buscou na rua sem nenhum tipo de noção do que estava fazendo; MARCUS faz
uso de medicamentos; sempre que saía da clínica, MARCUS não aguentava um
mês; conhece GABRIEL por meio dele, mas GABRIEL nunca ficou internado;
(…)” (Depoimento judicial de MAX VALÉRIO MENESES DE SANTANA,
gravado em mídia digital acostada ao evento 724 do Projudi).
“Que é mãe de MARCUS VINÍCIUS e tia de GABRIEL; CÍCERO é tio de sua
nora; CLEMENTE é pai de THYAGO; JÚNIOR foi amigo de seu filho de
infância, mas não tem mais contato; conheceu JOYCE, THYAGO; (…)
MARCUS toda vida foi uma criança amável, brincalhona, mas levada e
indisciplinada; ele começou a mostrar cedo atitudes de agitação e nervosismo;
na adolescência de MARCUS, a depoente se separou do pai dele e isso mexeu
muito com o filho; aos 14 anos, MARCUS passou a usar drogas, foi internado
várias vezes e teve diversos surtos; (…) ele fica o tempo todo agitado e é
bipolar; (…) MARCUS nunca foi preso; ele é megalomaníaco, fala que tem
isso, aquilo, mas não tem; ele estava querendo comprar uma chácara, sempre
foi apaixonado em fazenda, mas não tinha o dinheiro; MARCUS e GABRIEL
fazem tudo juntos; que sempre ajudou MARCUS financeiramente; ele montou a
loja para mostrar que era capaz de fazer as coisas; (…) ele usou o consórcio
que estava pagando enquanto estava na clínica para montar a loja; GABRIEL
saiu da loja em que trabalhava, eles juntaram e montaram essa loja; conheceu
THYAGO SANTA CRUZ na loja dos meninos, porque ele também montou uma
loja e ficava lá aprendendo; nunca ouviu nada sobre o envolvimento de
THYAGO em práticas criminosas; as informações que teve do Sr. CLEMENTE
toda vida foi de ser uma pessoa muito honrada; só descobriu a relação
extraconjugal de MARCUS e INGRID depois que ele foi preso; não sabe se
ela trabalhava ou se ele a mantinha, apenas quis conhecê-la, saber quem era
a pessoa que ele estava envolvido; JOYCE tem uma imobiliária perto da casa
de sua irmã; sua irmã fazia negócio com ela; que aluga imóveis também e teve
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contato com JOYCE apenas nesse sentido; (…) MARCUS toda vida foi
inteligente e bom vendedor, o que atrapalha ele é o vício; a depoente sempre
teve situação financeira confortável e sempre ajudou no que pode; graças a
Deus eles já tinham experiência por ter trabalhado com venda de carros e a
loja foi crescendo financeiramente; (…) toda vez que MARCUS VINÍCIUS fica
eufórico ele recai no vício; (…) ele tem uma casa financiada no condomínio; o
ajudou no início da loja e hoje ele está estabilizado, talvez se precisar de ajuda
eles podem socorrê-la; (…) não sabe detalhes, mas eles compraram um
apartamento pequeno em Caldas Novas e depois deu de entrada e comprou
outro melhor, pagando parceladamente; não sabe como ficou a situação do Sr.
CLEMENTE, nem qual foi o acordo deles; sabe que ele deu um pouco de
dinheiro mas não pagou tudo; que estava na fazenda no momento da prisão
MARCUS; (…) não sabe se MARCUS é proprietário de caminhões; nunca
soube que MARCUS tinha o costume de comprar bens e colocar em nome de
terceiros; nunca o viu armado; nunca soube que MARCUS vendia drogas, nem
presenciou nada nesse sentido; a renda de MARCUS advém exclusivamente da
loja; (…)” (Declarações judiciais de JANE MARY RODRIGUES
FERNANDES, gravadas em mídia digital acostada ao evento 725 do Projudi).
“Que conhece CÍCERO de Paraíso do Tocantins; ele trabalha como motorista
de caminhão atualmente, mas já trabalhou como pedreiro; a empresa que ele
trabalhou bastante tempo em Goiás é grande e o patrão o ajudou a comprar
um caminhão; (…) ele é uma pessoa simples, trabalha para sobreviver e só tem
o caminhão. (…)” (Depoimento judicial de VANDERLEY FERREIRA DA
SILVA, gravado em mídia digital acostada ao evento 725 do Projudi).
“Que conhece CÍCERO há um bom tempo; nunca ouviu dizer que ele foi preso;
é um cara tranquilo, pacífico e trabalhador; atualmente CÍCERO é motorista
de caminhão; o patrão da empresa que ele trabalhava facilitou para ele
comprar esse caminhão; (…)” (Depoimento judicial de EDUARDO PINTO
DE SOUSA, gravado em mídia digital acostada ao evento 725 do Projudi).
Em conformidade com o relato dos agentes da polícia civil, cumpre ressaltar que,
embora MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS tenha alegado na fase administrativa
que é dependente químico e que mentia em suas conversas para ter “status” perante os
traficantes, em um dos telefones apreendidos em seu poder durante o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão expedidos por este juízo foram encontradas várias conversas
que evidenciam que ele organizava grandes carregamentos de drogas.
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Nas mensagens é possível observar que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS
enviava para seus contatos fotos de substâncias entorpecentes em grandes quantidades,
quantias vultosas de dinheiro, comprovantes de depósitos realizados em contas variadas, de
diversos veículos, inclusive caminhões, e de uma fazenda (vide relatórios de análise do
aparelho celular – fls. 763/834 do PDF II).
Ainda em conformidade do robusto acervo probatório, saliento que, apesar de
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES
AGUIAR sustentarem que possuem caminhões e que somente realizam transportes de cargas
lícitas, as referidas mensagens e os diálogos captados no decorrer das interceptações
telefônicas, em sentido inverso, demonstraram que transportavam drogas de maneira
dissimulada, em caixas d'água, tonéis e etc.
Em reforço a esses elementos de convicção, depreendo que, em que pese GABRIEL
FELIPE RODRIGUES AGUIAR tenha alegado que MANOEL DA SILVA FEITOSA
passou a trabalhar como motorista de seu caminhão depois que saiu da cadeia, em 2019, o
próprio MANOEL FEITOSA mencionou, em um diálogo captado durante as auscultações,
que trabalhava para MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE há cinco anos2.
Depreendo ainda que, em apenas sete anos (período compreendido entre a abertura da
loja MEGA MOTOS e a deflagração da operação em 2020), MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR amealharam
patrimônio incompatível com seus ganhos somente com a revenda de motos usadas e frete de
cargas lícitas.
Nesse ponto, enfatizo que, consoante alegado por MANOEL FEITOSA durante as
escutas3 e confirmado por outras diligências investigatórias, além de imóveis, inclusive na
cidade turística Caldas Novas e carros de luxo, os denunciados possuíam diversos caminhões
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e adquiriram uma fazenda avaliada em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Demais isso, verifico que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL
FELIPE RODRIGUES AGUIAR não comprovaram, no curso da instrução processual, que
receberam herança, acerto trabalhista ou ajuda financeira que justificasse a rápida elevação
patrimonial que tiveram.
Ao contrário, conforme demonstrado pela prova produzida, referidos processados é que
melhoraram a condição financeira de seus familiares, “ajudavam” seus funcionários e
mantinham as despesas de casa. MARCUS VINÍCIUS sustentava, inclusive, sua amante, a
acusada INGRID.
Não bastasse, segundo relatado pelo policial civil FILIPE SILVA BANDEIRA, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, em troca de informações com outros policiais,
obtiveram a informação de que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL
FELIPE DE AGUIAR traziam carregamentos de drogas do Mato Grosso do Sul há, pelo
menos, quatro anos.
Referido agente relatou, ainda, que, durante o acompanhamento, avistaram DJALMA
várias vezes em um imóvel situado no Residencial Sevilha, próximo ao anel viário, região em
que acontece grande parte das apreensões de drogas nesta capital, e que, em uma das
oportunidades, viram o momento em que aludido réu ateou fogo em embalagens plásticas
amarelas com características semelhantes àquelas comumente utilizadas por traficantes para
embalar tabletes de maconha.
Sobre esse fato, observo que os acusados não apresentaram nenhuma justificativa
plausível, sequer explicaram porque GABRIEL tentou celebrar o contrato de locação da
referida residência usando o nome de uma mulher desconhecida, somente negaram que
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DJALMA tenha frequentado o imóvel ou ficado de posse das chaves.
Nesse ponto, saliento o entendimento remansoso dos tribunais pátrios de que os
depoimentos prestados por policiais são plenamente válidos como prova no processo penal,
máxime quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontrarem-se
corroborados pelos demais elementos de prova e não houver nenhuma razão concreta para
suspeitar da idoneidade de suas declarações. Confira:
“Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em
que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições,
especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em
consonância com as demais provas coligidas nos autos. 3. Comprovado nos
autos a materialidade e autoria do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06, a condenação é medida impositiva.” (TJGO, Apelação Criminal n.
0352145-48.2011.8.09.0195, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara
Criminal, DJe de 08/12/2020).

Convém salientar ainda que os acusados não produziram nenhuma prova capaz de
infirmar o robusto acervo probatório, nem comprovaram que os policiais civis que atuaram
nas investigações mobilizaram suas equipes, bem como as equipes da polícia militar
(ROTAM) e o serviço de inteligência somente para prejudicá-los injustamente.
Aliás, obtempero que, inobstante a defesa de GILVANICE GOMES DOS SANTOS
tenha tentado demonstrar que referida acusada apenas apoiou DJALMA COSTA BISPO
FILHO, atitude esperada de uma esposa, as conversas interceptadas comprovaram que ela
não só sabia dos delitos praticados por DJALMA, como participou ativamente das
empreitadas ilícitas.
Nessa direção, ressalto que, além dos contatos estabelecidos com LAINE e INGRID,
bem como MARCUS VINÍCIUS e GABRIEL FELIPE avisando sobre a prisão de
DJALMA COSTA BISPO FILHO, e pedindo ajuda para seu esposo, GILVANICE cobrava
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dívidas e ameaçava pessoas a mando de seu marido4.
Como se não bastasse, transcrevo trechos das interceptações telefônicas em que
DJALMA perguntou a GILVANICE se ela havia conferido a droga que estava com ela,
diálogos que comprovam que GILVANICE, além das atividades acima especificadas,
armazenou drogas enquanto DJALMA esteve preso e coordenou a distribuição dos
entorpecentes:
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48622962
Data: 14/11/2019
Horário: 22:51:46
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma pergunta se Gilvanice marcou com alguém (irmã
do Baiano) para conferir a droga que está com Gilvanice; Gilvanice diz que não falou nada
pois não quer nem que saibam que a droga está na casa dela; Djalma diz que é pra conferir
"o trem" e falar para HNI levar "100 real lá na casa do menino, lá"; Djalma diz que tem que
passar a mão para ver como estão; Gilvanice diz que só não passaram a fita que Djalma
mandou; Djalma diz que mesmo assim é pra passar a mão pra ver se tem 100(cem)(2'45");
Djalma pede para Gilvanice o comprovante de transferência que está com "Marcus" e o que
está com Gilvanice; Djalma diz que Gilvanice tem que falar com Marcus pelo "doido" ou por
"Gabriel" que é melhor; Djalma diz que no mesmo dia que Gilvanice transferiu uma quantia,
Gabriel "botou" outra(15'59").
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48623152
Data: 14/11/2019
Horário: 23:59:39
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma fala para Gilvanice pegar o telefone do Marcus com
Gabriel e pegar o comprovante da transferência; falam sobre a festa de batismo da filha de
Marcus; falam sobre cargas de Marcus e dinheiro que Marcus deve para Djalma(18'50")

448527708,48611738
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Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48623243
Data: 15/11/2019
Horário: 00:37:14
Transcrição: Gilvanice x Djalma - Djalma diz que Marcus "chega" (liga; fala com) nos meninos
lá no presido direto(7'); Gilvanice pergunta a quanto tempo o cunhado de Marcus está
preso; Djalma diz que já tem de seis a oito meses; Gilvanice pergunta por que o cunhado de
marcus está preso; Djalma diz que foi por ter sido preso com "cento e poucos quilos de
brau"(maconha);
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Fone contato: 62981109365
Índice: 48623921
Data: 15/11/2019
Horário: 08:21:51
Transcrição: Gilvanice x HNI: HNI pergunta se é para levar 100 reais (de drogas) para o
velho. Gilvanice fala que é para levar os 100 reais (de drogas) para o mesmo homem do
dia anterior. HNI fala que vai tomar café e já vai até a casa de Gilvanice (para buscar a
droga).
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
Índice: 48627374
Data: 15/11/2019
Horário: 16:40:33
Transcrição: Gilvanice x Djalma: Aos 2:15" Gilvanice fala que tem 135 (provavelmente essa é
contagem total da droga). Djalma desconversa e fala que depois liga para Gilvanice.
Operação: RG19-0993-THIAGOTORRES-DENARC
Nome do Alvo: Gilvanice (esposa Djalma Baiano) e Djalma Baiano
Fone do Alvo: 62982278190
índice: 48627508
Data: 15/11/2019
Horário: 16:59:28
Transcrição: Gilvanice x Djalma: Gilvanice diz que o negócio lá da "cumadre" lá é 139; Djalma
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diz: "Tá certo"; Gilvanice diz "e 400 de ... (inaudível); Djalma fala que é os 100 que "ele"
(HNI) levou lá; Gilvanice fala que quando as "vadias" passar ela vai colocar lá (no montante);
Djalma diz que agora só falta 500 pros 4; Djalma diz 600 pros 1000; Gilvanice diz que é;
Djalma diz não tinha entendido e que pensou que era o dinheiro dos meninos (Gabriel e
Marcus); Gilvanice diz que as vadias inventaram história para não pagar; Djalma diz que tava
resolvendo o problema do "radio" (telefone); Djalma pergunta sobre o comprovante do
Marcus; Gilvanice diz que Gabriel passou pra ela; Que está no celular o comprovante;
Gilvanice informa que "bebezão" foi lá em uma moto grande e que ele estava bebado; Eles
conversam sobre terem sacado 2500; Djalma diz que é inteirar o dinheiro e deixar
"fechadinho"; Djalma diz que esse dinheiro é das meninas; Gilvanice diz que vai comprar
uma fita pra passar; Djalma diz que é pra passar a fita todinha "nele"; Djalma diz pra
Gilvanice tomar cuidado.

Nesse mesmo alinhamento, saliento que, o fato de não terem sido apreendidas drogas
em poder MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR não é capaz de eximi-los de responsabilidade pelos crimes em
apuração, porquanto se encontra satisfatoriamente comprovado que referidos acusados são os
líderes da presente associação criminosa e que gerenciavam o transporte e a comercialização
dos entorpecentes, atividades que eram executadas por seus comparsas.
Aliás, como bem pontuou o Delegado de Polícia e os policiais civis inquiridos neste
feito, a comprovação do comércio atacadista de drogas revela-se demasiadamente difícil,
porque geralmente praticado na clandestinidade e os donos dos entorpecentes ocupam
núcleos estruturalmente mais organizados e de hierarquia superior, distanciados daqueles que
realizam as vendas em varejo.
Além de que, sabedores que a interceptação telefônica é um dos principais instrumentos
de investigação utilizados pelas polícias em crimes dessa natureza, os traficantes quase não
se comunicam por ligações convencionais, valem-se de outros aplicativos de mensagens,
como Whatsapp e Telegram, os quais dificilmente deixam vestígios, de modo que a prova
precisa ser analisada com um todo, em conjunto, não de maneira fragmentada, considerando
apenas fatos isolados.
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No que se refere ao crime de tráfico de drogas, do mesmo modo, observo que resultou
evidenciado que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR eram os proprietários do caminhão carregado com 1.382 (mil
trezentos e oitenta e duas) porções de maconha, com massa bruta total de 1.177,05 kg (mil
cento e setenta e sete quilogramas e cinco decigramas), apreendido em Aparecida de
Goiânia no dia 25/07/2019.
O robusto acervo probatório, mormente o resultado das auscultações telefônicas e da
quebra de sigilo de dados, no presente caso, aliado aos depoimentos dos policiais civis e
militares, bem assim às conversas travadas por MANOEL DA SILVA FEITOSA apontando
a propriedade do referido carregamento aos indigitados processados e a comprovação de que
ROMILSON era um dos motoristas de GABRIEL, não deixam nenhuma dúvida de que
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR eram os donos das drogas apreendidas.
Registro, nesse ponto, que o tráfico ilícito de drogas cuida-se de crime misto
alternativo, de ação múltipla ou, ainda, de conteúdo variado, o que significa dizer que a
infração penal se consuma com a flexão de qualquer um dos núcleos verbais do art. em
referência, e que a realização de dois ou mais verbos dá azo a um único crime (tipo misto
alternativo), de forma que a conduta de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, seja consistente em adquirir ou
transportar, enquadra-se ao tipo penal em análise.
A natureza proscrita das substâncias entorpecentes (maconha) está comprovada pelos
dos laudos de exame de identificação de drogas e substâncias correlatas de fls. 453/456
(definitivo) e 457/459 (provisório), substância que se encontra elencada no rol proibitivo da
Portaria 344/98 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Nesse vértice, tenho que provas jurisdicionalizadas, em especial os depoimentos dos
agentes de polícia supracitados, que atuaram durante todas as investigações, corroborados
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pelos elementos informativos coletados na fase investigativa, pelo resultado das
interceptações telefônicas e pela prova pericial produzida nos autos, autorizam seguramente a
edição de um decreto condenatório em desfavor de MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, MANOEL DA SILVA
FEITOSA, DJALMA COSTA BISPO FILHO e GILVANICE GOMES DOS SANTOS
pelo crime de associação para o tráfico de drogas e de MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR também pelo
crime de tráfico de drogas discriminado na exordial acusatória, referente à apreensão de
drogas em Aparecida de Goiânia em 25/07/2019.
Por conseguinte, RECHAÇO os pleitos absolutórios formulados pelas defesas
técnicas dos referidos acusados, com fundamento nas alegações de atipicidade das
condutas, negativa de autoria ou insuficiência de provas para condenação.
De outro giro, constato que, apesar dos fortes indícios de que DIASSIS OLIVEIRA
BARROS e EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR se associaram aos demais
denunciados para a prática do tráfico de drogas, as provas produzidas durante a instrução
criminal revelaram-se demasiadamente frágeis para a condenação dos referidos réus pelo
crime previsto art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico).
Especificamente em relação a DIASSIS OLIVEIRA BARROS, noto que os elementos
reunidos na fase investigatória apontavam que referido réu teria acompanhado ROMILSON
no momento da locação do caminhão utilizado para o transporte do carregamento de
maconha em Aparecida de Goiânia, bem como era o responsável pelo galpão em que as
drogas seriam armazenadas.
No entanto, noto que ROBSON GONTIJO DE SOUZA, proprietário do caminhão, ao
ser ouvido em juízo, disse que se encontrou com ROMILSON em uma distribuidora de
bebidas por acaso e que não conversou com os homens que o acompanhavam naquela
oportunidade, bem assim que a concretização da locação do veículo somente se deu dias
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depois.
Aludida testemunha negou, inclusive, que tenha mencionado na Delegacia de Polícia o
nome da empresa que constava na camisa usada por um dos companheiros de ROMILSON,
azo em que disse que apenas repassou à polícia as características físicas dos supracitados
indivíduos.
Nessa toada, obtempero que, em que pesem os indícios de que DIASSIS atuou no
transporte e armazenamento do referido carregamento de drogas apreendido pela polícia
militar (ROTAM) em Aparecida de Goiânia/GO, não resultou satisfatoriamente comprovado
que supracitado processado era um dos indivíduos que acompanhava ROMILSON no
momento da locação do citado caminhão ou que foi quem recepcionou as drogas no galpão
do GO-040.
Nesse sentido, percebo que a testemunha FREDERICO ALEXANDRE CARNEIRO,
proprietário do galpão em que as drogas supostamente ficaram guardadas, apesar de ter
declarado que realmente emprestou o imóvel para que DIASSIS OLIVEIRA BARROS
armazenasse materiais recicláveis, na fase judicial, afirmou que nunca foi ao local.
Contrariando a versão apresentada na fase administrativa, bem assim os relatos de um
dos policiais militares de que não havia sinais de arrombamento no local, FREDERICO
ALEXANDRE CARNEIRO, em juízo, ainda afirmou que tomou conhecimento, por meio de
vizinhos, que o galpão foi arrombado, o que corrobora a tese de negativa de autoria de
DIASSIS OLIVEIRA BARROS, que, perante este juízo, declarou que, na época, estava em
viagem para a Bahia.
Os policiais militares inquiridos neste feito, a seu turno, disseram que receberam a
denúncia de que DIASSIS guardaria esse carregamento de drogas e, durante o
monitoramento do caminhão usado para o transporte, avistaram o momento em que o citado
processado abriu a porta do galpão para que o veículo entrasse.
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Disseram também que avistaram, à distância, o indivíduo que reconheceram como
DIASSIS, mas que o caminhão saiu rapidamente do referido galpão, talvez porque os
criminosos perceberam a presença da polícia no local.
Ocorre que ainda que houve provas de que DIASSIS realmente recebeu no referido
galpão que estava sob sua responsabilidade o caminhão, ciente de que este estava carregado
com substâncias ilícitas, de qualquer modo, esse fato isolado não permitiria a sua condenação
pelo delito de associação criminosa, porquanto este pressupõe o preenchimento dos requisitos
da permanência e estabilidade.
Em idêntico sentido, no que diz respeito a EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E
JÚNIOR, o Delegado de Polícia e os policiais civis que participaram das investigações, para
demonstrar o vínculo permanente e estável existente entre ele e os demais réus, afirmaram
que, em período anterior (07/10/2018), citado réu foi abordado na companhia de DIASSIS
pela PRF em Mato Grosso, local em que os entorpecentes da associação criminosa eram
adquiridos, em um veículo com endereço da MEGA MOTOS (VW Golf, placa NGZ-0748).
No entanto, pelo que se percebe, referidos réus foram abordados e liberados pela PRF
porque não foi constatada, naquela ocasião, a prática de nenhum ilícito.
De mais a mais, consta dos autos que EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR,
assim como ROMILSON (morto em confronto com a polícia em Aparecida de Goiânia), já
trabalharam na empresa de DIASSIS, o que poderia justificar referidos contatos.
Ainda em relação a EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, consta que referido
réu já possuiu um caminhão (placa HBN 0857) em sociedade com GABRIEL, que o veículo
UP, placa PSA 0805, que era utilizado por DJALMA, estava registrado em seu nome e que,
no dia da deflagração da operação policial, DJALMA estava na posse de um outro veículo de
EURÍPEDES JÚNIOR, um Peugeot.
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A esse respeito, constato que os processados afirmaram que EURÍPEDES DA SILVA
SOUZA E JÚNIOR já fez fretes para GABRIEL; que o veículo UP pertencia ao pai de
EURÍPEDES e foi dado num negócio feito com o pai de MARCUS VINÍCIUS, por isso,
foi deixado na MEGA MOTOS e, depois emprestado para DJALMA, porque o carro deste
estragou, e o Peugeot, também havia sido emprestado para DJALMA para que ele levasse as
filhas na escola no dia da deflagração da operação, porque o carro dele novamente apresentou
defeito.
Sem dúvida que essa série de coincidências apresentadas pelos réus não apresentam
nenhuma consistência, porém, ausentes outros elementos de convicção capazes de
induvidosamente comprovar que referidos réus se uniram para reiteradamente praticar o
tráfico ilícito de drogas, impossível a condenação, sendo a absolvição de DIASSIS
OLIVEIRA BARROS e EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR medida que se
impõe, tanto no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico de drogas quanto ao
crime de tráfico de drogas.
À luz dessas considerações, DIASSIS OLIVEIRA BARROS e EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR serão absolvidos dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
ACOLHO, nesse ponto, os pleitos absolutórios formulados pelas defesas técnicas dos
réus.
Ressalto que o nome de DJALMA COSTA BISPO FILHO constou no tópico inicial
da denúncia na parte referente ao crime de tráfico de drogas, mas não foi mencionado na
parte descritiva e nem na capitulação, de modo que citado réu não poderá ser condenado pelo
crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.
DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
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Do compulso dos autos, verifico que foram apreendidas armas de fogo em poder dos
réus MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES
DE AGUIAR.
Verifico, também, que, durante as investigações, DJALMA COSTA BISPO FILHO
foi preso pelos crimes de sequestro e porte ilegal de arma de fogo, o que, induvidosamente,
comprova que a associação para o tráfico em referência usava arma de fogo como
instrumento de intimidação coletiva, o que atrai a incidência da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.
No mesmo diapasão, vejo que resultou configurado o tráfico interestadual de
substâncias entorpecentes, porque, conforme já explanado alhures, o grupo buscava
carregamentos de drogas em Mato Grosso do Sul para serem comercializados nesta capital,
em Brasília e em outros estados da federação, tanto que, durante o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão, foram encontrados na casa de GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR diversos comprovantes de depósitos oriundos dos estados do
Nordeste e da região fronteiriça (Tabatinga-AM – fronteira com a Colômbia; Benjamim
Constant-AM – fronteira com o Peru, e Bela Vista – MS – fronteira com o Paraguai).
Nesses termos, também deverá incidir em desfavor dos réus a causa de aumento de
pena insculpida no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.
Verificando, ainda, que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL
FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR financiavam a prática dos crimes, reconheço, de
igual forma, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VII, da Lei de Drogas, tão somente
quanto aos referidos réus. DESACOLHO, portanto, o pleito defensivo de exclusão das
referidas majorantes.
Dessa forma, tendo em vista que os acusados integravam uma associação armada que
praticava o tráfico interestadual, sem mais nenhum plus a ser considerado, tenho como
pp

177

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

adequada a elevação da pena, por força do disposto no art. 40, incisos IV, V e VII, no patamar
mínimo de 1/6 (um sexto), exceto em relação a MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, cujo percentual de aumento
será de 1/5 (um quinto), porque incidentes três as majorantes.
Aludidas majorantes incidirão tanto em relação crime de associação para o tráfico de
drogas quanto ao delito de tráfico de drogas. Nesse sentido: “(…) Não há que falar em bis
in idem na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
(interestadualidade do delito) em relação tanto ao delito de tráfico de drogas quanto ao
crime de associação para o narcotráfico” (REsp 1255587/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).
DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Noutro vértice, verifico que o envolvimento de THYAGO SANTA CRUZ com
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES
AGUIAR já tinha sido aventado desde o primeiro período de interceptação telefônica, pois
THYAGO foi flagrado em conversação com os mencionados acusados e em um diálogo com
seu pai sobre um dinheiro que MARCUS VINÍCIUS teria que lhe passar.
Com o avanço das investigações, porém, descobriu-se que o pai de THYAGO SANTA
CRUZ, CLEMENTE CÉSAR SILVA, teria vendido uma fazenda para MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR e o
pagamento estava sendo efetuado a prazo.
Nesse mesmo vértice, consigno que CLEMENTE CÉSAR SILVA e seus sócios
SIMAR MENDONÇA e VANDERLI RODRIGUES, ao serem ouvidos, afirmaram que
deixaram a fazenda em nome de THYAGO SANTA CRUZ, não a pedido de MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR, mas
como uma forma de garantir o pagamento da propriedade rural, após o que seria transferida
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para o nome dos citados adquirentes.
Nesse ponto, ressalto, aliás, que o policial civil FILIPE SILVA BANDEIRA mencionou,
na fase judicial, que acredita que CLEMENTE CÉSAR SILVA não tinha nenhum papel
nessa associação para o tráfico, o que ressai induvidoso, até mesmo porque referida infração
penal não foi atribuída a CLEMENTE CÉSAR SILVA e nem a THYAGO SANTA CRUZ
SILVA, somente os delitos de lavagem de capitais.
A esse respeito, denoto que, apesar de a fazenda ter sida adquirida com o dinheiro
obtido por MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE
RODRIGUES AGUIAR com a comercialização de entorpecentes, não vislumbro a
comprovação de que tenha sido colocada em nome de THYAGO SANTA CRUZ com o
intuito de dissimulação do patrimônio, notadamente porque parte da propriedade rural já se
encontrava em nome deste último antes mesmo de ser comprada por referidos corréus.
Também não vislumbro a produção de nenhuma prova de que CLEMENTE CÉSAR
SILVA e THYAGO SANTA CRUZ SILVA, apesar de não terem celebrado contrato
versando sobre as condições, forma e prazo para o pagamento da fazenda, e de terem
recebido depósitos fracionados de várias localidades do país, sabiam ou deviam saber da
procedência ilícita dos referidos valores.
Por outro lado, observo que também constou da denúncia que MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR colocavam os
veículos obtidos com a traficância em nome de terceiros com o intuito de ocultar a
propriedade de seus bens, sendo denunciados com base nesta conduta os corréus CÍCERO
DE SOUZA SANTOS, DJALMA COSTA BISPO FILHO e EURÍPEDES DA SILVA
SOUZA E JÚNIOR.
Denoto, no entanto, que GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR afirmou,
veementemente, que vendia veículos a prazo, na nota promissória, e que, após a quitação, os
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automóveis eram transferidos para seus proprietários.
Afirmou, também, que costumava deixar que clientes de outras localidades usassem seu
endereço perante o Detran para facilitar, porque a taxa de transferência é bem mais cara.
O réu CÍCERO DE SOUZA SANTOS aduziu que MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS intermediou a compra do cavalo mecânico do caminhão, mas, quanto
às respectivas carretas, apenas emprestou seu endereço para que transferisse o veículo ainda
neste estado, a fim de que acoplasse as placas vermelhas e voltasse para o Tocantins
carregado.
Nesse contexto, ressalto que a conduta de informar falsamente endereço ao Detran,
embora reprovável (podendo configurar crime de falsidade ideológica), por isso só, não
comprova, de modo irrefutável, que os veículos realmente pertenciam a MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR e foram
colocados em nome de CÍCERO DE SOUZA SANTOS, DJALMA COSTA BISPO
FILHO e EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR com o propósito de dissimular a
origem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas.
No que diz respeito à acusada INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO,
verifico a comprovação de que mantinha um relacionamento extraconjugal com MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e que sabia do envolvimento dele com o tráfico ilícito de
drogas.
Entretanto, tenho que não resultou esclarecido se os depósitos realizados em sua conta
tinham por desiderato dissimular e/ou ocultar a origem criminosa dos valores ou apenas
custear as despesas pessoais de INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO e de
MARCUS VINÍCIUS enquanto estavam juntos.
Observo que também não ficou comprovada a presença de dolo – elemento subjetivo do
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injusto – na conduta de INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, porque esta
afirmou que o dinheiro depositado em sua conta era para pagamento de suas despesas
pessoais.
No que concerne à imputada JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA, verifico que
supracitada acusada aduziu que é corretora de imóveis e realizou a avaliação de uma chácara
que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS pretendia comprar, no valor de
R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para montar uma clínica de reabilitação.
Aduziu, também, que MARCUS VINÍCIUS entregou um sinal no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, como o negócio não se concretizou, abateu 5% do
valor do imóvel a título de comissão de corretagem e devolveu o restante para o supracitado
réu, em depósitos realizados em várias contas indicadas por ele.
Todavia, denoto que, além de não ter sido acostada aos autos documentação
comprobatória da referida avaliação ou negociação (promessa de compra e venda), no celular
apreendido em poder de MARCUS VINÍCIUS, foi constatado que este indicava a conta de
JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA para que outras pessoas também realizassem
depósitos.
Entretanto, apesar de MARCUS VINÍCIUS ter confirmado a versão de JOYCE,
também apresentando justificativa simplista e inverossímil para os fatos, cumpre frisar que o
processo penal não se contenta com conjecturas e ilações, de modo que caberia ao Ministério
Público demonstrar, no decorrer da instrução processual, que os acusados praticaram os
delitos que lhe foram imputados cientes da ilicitude de suas condutas, o que, pelo que se
infere, não ocorreu.
Em outras palavras, verifico que os indícios de prova até então existentes, os quais
motivaram o oferecimento da denúncia, não foram confirmados em juízo, remanescendo
dúvida razoável de que CÍCERO DE SOUZA SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA,
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DJALMA COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR,
INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA
SILVA e THYAGO SANTA CRUZ SILVA deliberadamente praticaram o crime de lavagem
de capitais, dissimulando e ocultando a origem dos valores obtidos com o tráfico ilícito de
drogas perpetrado pela associação criminosa.
Os réus GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS também serão absolvidos quanto ao crime de lavagem de capitais,
porque a aquisição de fazendas e de veículos de luxo com o dinheiro proveniente da prática
de infrações penais, sem a comprovação da finalidade de mascarar a origem do dinheiro,
configura atos de mero consumo, próprios do exaurimento do crime do qual provém o capital
sujo.
Sobre o tema, importante destacar que o juízo de certeza necessário para a prolação de
um decreto condenatório deve se pautar em prova incontestável, ou seja, em um conjunto
probatório que ultrapasse a dúvida razoável.
A dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, impõe a absolvição. É o
que preconiza o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal. Confira:
“A acusação tem o ônus de comprovar a imputação contra o processado, produzindo elementos de convicção da materialidade do fato e da autoria, cuja
exoneração, não incutindo a certeza da sua participação no cometimento do
crime de roubo duplamente agravado, art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código
Penal Brasileiro, persistindo dúvidas no espírito do julgador, conduz à solução
da absolvição, em aplicação do princípio in dubio pro reo, art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal” (TJGO, Apelação Criminal n. 006359517.2018.8.09.0001, 2ª Câmara Criminal, DJe de 11/03/2021).

Nesse rumo, à míngua de elementos capazes de confirmar o dolo dos agentes, a
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solução recomendável para a situação é a absolvição de CÍCERO DE SOUZA SANTOS,
CLEMENTE CÉSAR SILVA, DJALMA COSTA BISPO FILHO, EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, INGRID
ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA ,
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e THYAGO SANTA CRUZ SILVA quanto
aos delitos de lavagem de capitais, consoante ilação que se extrai do art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. ACOLHO os pleitos absolutórios, portanto.
DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
Prosseguindo, percebo que, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão
expedidos por este juízo, foram apreendidas em poder de MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, quais sejam, 01 (uma)
arma de fogo, tipo espingarda, marca CBC, modelo 651, de calibre nominal 32, numeração
de série 128314 e 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, marca Taurus, calibre .22,
numeração FZ2002, sem os respectivos registros.
No tocante a esse assunto, registro que, embora o acusado MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS tenha alegado que as armas seriam usadas para caça, o delito previsto
no art. 12 da Lei 10.826/03, por ser crime de perigo abstrato, exige para a sua configuração
apenas que a conduta do agente se amolde a qualquer dos núcleos verbais nele descritos,
sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal de
segurança pública.
O laudo de funcionamento das armas de fogo foi acostado às fls. 1159/1167 e atestou
que os artefatos bélicos possuíam potencialidade lesiva, uma vez que aptos a produzir
disparos, não apresentando quaisquer anomalias que impossibilitassem o seu funcionamento.
Na confluência do exposto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e
adequando a conduta perpetrada ao tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/03, a condenação de
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MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS também quanto a esta infração penal é
medida impositiva, especialmente considerando que é imputável, detinha potencial
consciência da ilicitude e outra conduta lhe era exigida. INDEFIRO o pleito absolutório
nesse ponto.
Considerando que, em um mesmo contexto fático, foram apreendidas duas armas de
fogo de uso permitido, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS responderá por crime
único, com o consequente afastamento do concurso material de crimes 5. Tal fato será
valorado negativamente na dosagem da pena.
DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §
4º, DA LEI DE DROGAS
Do compulso dos autos, noto que MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR foram condenados, nesta oportunidade, por
integrar a associação para o tráfico em questão e que se dedicaram à comercialização ilícita
de entorpecentes por mais de um ano (2019 a 2020), período em que perduraram as
investigações policiais.
Aliás,

segundo

informações

constantes

dos

autos,

MARCUS

VINÍCIUS

RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR articulam grandes
carregamentos de drogas há pelo menos 04 (quatro) anos, o que indica que não são
traficantes eventuais, merecedores do benefício em referência.
Dessarte, não incidirá em relação a MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e
GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR a causa especial de diminuição de pena
“A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da existência de um delito único quando apreendidas mais de
uma arma, munição, acessório ou explosivo em posse do mesmo agente, dentro do mesmo contexto fático, não havendo
que se falar em concurso material ou formal entre as condutas, pois se vislumbra uma só lesão de um mesmo bem
tutelado (Precedentes).” (STJ, HC 362157/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe de
23/05/2017).
5
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insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ficando os pleitos defensivos, nesse
ponto, INDEFERIDOS.
DO REGIME PRISIONAL NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
Apesar de o tráfico de drogas ser classificado como crime hediondo, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarou, por maioria,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com a
redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, com isso afastando a obrigatoriedade
do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.
Assim, deverá ser observado o disposto nos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal para
estabelecimento do regime prisional inicial no presente caso.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
perpetrados por MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e GABRIEL FELIPE
RODRIGUES AGUIAR são infrações penais de espécies distintas e foram praticados
mediante mais de uma ação, em desígnios autônomos, suas penas deverão ser somadas, nos
termos explicitados pelo art. 69 do Código Penal Brasileiro.
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
Da análise dos autos, noto que a operação policial foi deflagrada em junho de 2020 –
quando foram cumpridos os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão –, e que,
desde então, não sobreveio aos autos nenhuma informação que comprove que os denunciados
permaneceram associados depois desse período.
Dessa forma, entendo que se mostra necessário delimitar o período de atuação do grupo
criminoso, pelo menos, até o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão
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preventiva – em junho de 2020, já que, após este período, não resultou comprovado que os
imputados permaneceram associados.
Referida delimitação se faz necessária para efeito de reconhecimento de eventuais
atenuantes ou agravantes (como menoridade relativa e reincidência) e, principalmente,
porque não se pode presumir, sem nenhuma prova nesse sentido, que os sentenciados
permaneceram associados ad eternum.
Conforme se vê das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos (evento 744
do PROJUDI), DJALMA COSTA BISPO FILHO ostenta uma condenação transitada em
julgado, que será valorada como reincidência, uma vez que se refere a fato praticado em data
anterior, cujo o trânsito em julgado ocorreu antes do período de permanência do grupo
criminoso (associação para o tráfico de drogas).
Sobre o tema, enfatizo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime permanente – como é o caso da associação para o tráfico de drogas e
o tráfico de drogas –, o conceito de “fato anterior” compreende o delito praticado enquanto
ainda se consuma o crime que se prolonga no tempo. Confira aresto sobre o assunto:
“(…) - O agravado/paciente conta com duas anotações de condenações definitivas por fatos anteriores ao presentemente apenado, pois ocorridos enquanto ainda se consumava o crime de receptação. - O fato anterior apto a
configurar maus antecedentes é aquele que se deu antes do término da consumação do delito apurado nestes autos, não sendo necessário que tenha sucedido antes do início da execução da conduta ora apenada. - Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior de Justiça, a condenação definitiva por
fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
(REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
23/08/2018, DJe de 31/08/2018)” (STJ. AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
03/09/2019, DJe 12/09/2019).
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Considerando que DJALMA COSTA BISPO FILHO registra outra condenação por
fato anterior, cujo trânsito em julgado se deu posteriormente, esta será utilizada como maus
antecedentes, na primeira fase do processo dosimétrico.
III – DO DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, não havendo nenhuma causa excludente da tipicidade, ilicitude
ou culpabilidade em favor dos réus, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados na denúncia e, em consequência, CONDENO MANOEL DA SILVA
FEITOSA, DJALMA COSTA BISPO FILHO e GILVANICE GOMES DOS SANTOS
como incursos nas sanções do art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei n.
11.343/06; GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR como incurso nas sanções do
art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV, V e VII, ambos da Lei n. 11.343/06; e art. 33, caput, c/c
art. 40, incisos IV, V e VII, ambos da Lei n. 11.343/06; e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS como incurso nas sanções do art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV, V e
VII, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV, V e VII, ambos da Lei
n. 11.343/06; e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, e ABSOLVO-LHES das demais
imputações feitas; bem como ABSOLVO CLEMENTE CÉSAR SILVA, DIASSIS
OLIVEIRA DE BARROS, EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR, INGRID
ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA SILVA e
THYAGO SANTA CRUZ SILVA de todas as imputações, com supedâneo no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Atenta ao princípio constitucional da individualização das penas, bem como às
diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei de Drogas, passo à
dosagem da pena a ser aplicada aos condenados.
EM RELAÇÃO A DJALMA COSTA BISPO FILHO – ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS
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No que se refere ao vetor culpabilidade, não vislumbro maior censurabilidade ou
reprovabilidade na conduta praticada pelo sentenciado do que já considerado pelo legislador
ao definir o ilícito penal. Conforme se infere da certidão de antecedentes criminais, o
acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, porque possui duas condenações por
fatos anteriores, de modo que uma delas será considerada na segunda fase do processo
dosimétrico e a outra, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente, nesta oportunidade.
Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da personalidade e da conduta
social do agente. Os motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal em
apreço.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz, na fixação da pena, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, o que, no caso em tela, permite a valoração negativa das
circunstâncias do crime6, porque a associação criminosa era responsável por grandes
carregamentos de drogas e transportava as substâncias de forma dissimulada, em
compartimentos ocultos nos caminhões, como caixas d'água, tonéis, etc. O comportamento
da(s) vítima(s) (saúde pública) não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso,
não influenciará na dosagem da pena-base.
Dessa forma, em face das circunstâncias judiciais analisadas (antecedentes e
circunstâncias desfavoráveis – acréscimo de 10 meses para cada 7), fixo a pena-base acima do
“A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.” (STJ, AgRg no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe de 24/09/2021).
6

7

Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 07 (sete) anos e perfaz 10 (meses) para
cada circunstância negativa, totalizando 20 meses, que corresponde a 01 ano e 08 meses. A respeito do tema, cito julgado
do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal
para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e
a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu (...)” .
(STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Reconheço a agravante
da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), e, em consequência, agravo a sanção penal em 01
(um) ano e 02 (dois) meses8, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Tendo em vista as causas de aumento do art. 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/06,
aumento a sanção penal em 1/6 (um sexto)– incidente sobre a pena alcançada –, a qual torno
definitiva em 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS de reclusão, à
míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do sentenciado (eletricista), fixo a
pena de MULTA em 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa9, a qual agravo em 1/6 (um
sexto) em virtude da reincidência do sentenciado 10 e em mais 1/6 (um sexto) – incidente
sobre a pena alcançada – tendo em vista as causas de aumento supraespecificadas, e torno
definitivamente fixada em 1058 (MIL E CINQUENTA E OITO) DIAS-MU LTA, no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, ante
a ausência de outras causas que possam alterá-la.
QUANTO À ACUSADA GILVANICE GOMES DOS SANTOS – ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS
No que se refere ao vetor culpabilidade, não vislumbro maior censurabilidade ou
reprovabilidade na conduta praticada pela sentenciada do que já considerado pelo legislador
ao definir o ilícito penal. Conforme se infere da certidão de antecedentes criminais, a
acusada é primária. Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da personalidade
e da conduta social da agente. Os motivos e as consequências do crime são inerentes ao
8
9
10
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tópico anterior.
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tipo penal em apreço.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz, na fixação da pena, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, o que, no caso em tela, permite a valoração negativa das
circunstâncias do crime11, porque a associação criminosa era responsável por grandes
carregamentos de drogas e transportava as substâncias de forma dissimulada, em
compartimentos ocultos nos caminhões, como caixas d'água, tonéis, etc. O comportamento
da(s) vítima(s) (saúde pública) não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso,
não influenciará na dosagem da pena-base.
Assim, em face das circunstâncias judiciais analisadas (circunstâncias desfavoráveis –
acréscimo de 10 meses12), fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos e
10 (dez) meses de reclusão. Há atenuantes e nem gravantes.
Tendo em vista as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e V, da Lei
11.343/06, aumento a sanção penal em 1/6 (um sexto)– incidente sobre a pena alcançada –
tornando-a definitiva em 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 20 (VINTE)
DIAS de reclusão, à míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
“A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.” (STJ, AgRg no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe de 24/09/2021).
11

12

Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 07 (sete) anos. A respeito do tema, cito
julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança
jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade
motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do
agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
17/10/2019, DJe 29/10/2019)
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do processo dosimétrico, assim como a situação financeira da acusada (diarista), fixo a pena
de MULTA em 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa13, a qual agravo em 1/6 (um
sexto) em virtude das causas de aumento de pena supraespecificadas, tornando-a definitiva
em 889 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato.
EM RELAÇÃO A MANOEL DA SILVA FEITOSA – ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS
No que diz respeito ao vetor culpabilidade, não vislumbro maior censurabilidade ou
reprovabilidade na conduta praticada pelo sentenciado do que já considerado pelo legislador
ao definir o ilícito penal. Conforme se infere da certidão de antecedentes criminais, o
acusado é tecnicamente primário. Embora tenha sido condenado por tráfico de drogas em
Mato Grosso do Sul, a certidão de antecedente criminal da referida comarca não foi acostada
aos autos, de forma que não é possível considerar referida condenação, sem informação da
data do trânsito em julgado, em desfavor do sentenciado.
Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da personalidade e da conduta
social do agente. Os motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal em
apreço. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz, na fixação da pena, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, o que, no caso em tela, permite a valoração negativa das
circunstâncias do crime14, porque a associação criminosa era responsável por grandes
carregamentos de drogas e transportava as substâncias de forma dissimulada, em
compartimentos ocultos nos caminhões, como caixas d'água, tonéis, etc. O comportamento
da(s) vítima(s) (saúde pública) não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso,
13

Acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (62 dias-multa para cada circunstância desfavorável)
“A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.” (STJ, AgRg no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe de 24/09/2021).
14
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não influenciará na dosagem da pena-base.
Desse modo, em face das circunstâncias judiciais analisadas (circunstâncias
desfavoráveis – acréscimo de 10 meses 15), fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Tendo em vista as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e V, da Lei
11.343/06, aumento a sanção penal em 1/6 (um sexto)– incidente sobre a pena alcançada –
tornando-a definitiva em 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 20 (VINTE)
DIAS DE RECLUSÃO, à míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do acusado (motorista), fixo a
pena de MULTA em 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa16, a qual agravo em 1/6
(um sexto) em virtude das causas de aumento de pena supraespecificadas, tornando-a
definitiva em 889 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, no valor
unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato.
GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
No pertinente ao vetor culpabilidade, vislumbro maior censurabilidade na conduta
praticada, porque o sentenciado era um dos líderes da associação criminosa denunciada e
15

Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 07 (sete) anos. A respeito do tema, cito
julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança
jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade
motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do
agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
17/10/2019, DJe 29/10/2019)
16 Acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (62 dias-multa para cada circunstância desfavorável)
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gerenciava a atividade de vários indivíduos que lhe eram subordinados (entre motoristas e
distribuidores de drogas), o que lhe é desfavorável. Conforme se infere da certidão de
antecedentes criminais acostada aos autos, o acusado é tecnicamente primário. A outra ação
penal em andamento não será valorada em seu desfavor (Súmula 444 do STJ). Não há
elementos nos autos que possibilitem a análise da personalidade e da conduta social do
agente. Os motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal em apreço.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz, na fixação da pena, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, o que, no caso em tela, permite a valoração negativa das
circunstâncias do crime17, porque a associação criminosa era responsável por grandes
carregamentos de drogas e transportava as substâncias de forma dissimulada, em
compartimentos ocultos nos caminhões, como caixas d'água, tonéis, etc. O comportamento
da(s) vítima(s) (saúde pública) não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso,
não influenciará na dosagem da pena-base.
Desse modo, em atenção às circunstâncias judiciais analisadas (culpabilidade e
circunstâncias desfavoráveis – acréscimo de 10 meses para cada 18), fixo a pena-base acima
no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Tendo em vista as
causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV, V e VII, da Lei 11.343/06, aumento a
sanção penal em 1/5 (um quinto)– incidente sobre a pena alcançada –a qual torno definitiva
em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES e 06 (DIAS) DIAS DE RECLUSÃO, à
“A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.” (STJ, AgRg no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe de 24/09/2021).
17

18

Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 07 (sete) anos. A respeito do tema, cito
julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança
jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade
motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do
agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
17/10/2019, DJe 29/10/2019)
pp

193

1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do acusado (empresário), fixo a
pena de MULTA em 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa19, a qual agravo em 1/5 (um
quinto) em virtude das causas de aumento de pena supraespecificadas, tornando-a
definitivamente fixada em 988 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato.
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - GABRIEL FELIPE
RODRIGUES DE AGUIAR
No tocante ao vetor culpabilidade, não vislumbro maior censurabilidade no
comportamento do agente ou reprovabilidade na conduta praticada do que já considerado
pelo legislador ao definir o ilícito penal, permanecendo neutra aludida circunstância judicial.
Conforme se infere da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o acusado é
tecnicamente primário. A outra ação penal em andamento não será valorada em seu desfavor
(Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da
personalidade e da conduta social do agente. Os motivos e as consequências são normais
ao tipo penal em apuração.
Em relação às circunstâncias do delito, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas, o
juiz, na fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, o que, no caso em
exame, considerando a grande quantidade de drogas (1.177,05 kg (mil cento e setenta e sete
quilogramas e cinco decigramas de maconha), é desfavorável ao agente. Da análise dos
autos, infere-se que o comportamento da(s) vítima(s) (saúde pública) não colaborou para a
19
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Acréscimo de 1/8 de aumento sobre o intervalo da pena em abstrato (62 dias-multa para cada circunstância
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ação criminosa, e, por isso, não influenciará na dosagem da pena-base.
Assim, em face das circunstâncias judiciais analisadas (circunstâncias desfavoráveis –
acréscimo de 01 ano e 03 meses)20, para prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base
acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Tendo em vista as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV, V e VII, da Lei
11.343/06, aumento a sanção penal em 1/5 (um quinto)– incidente sobre a pena alcançada –,
a qual torno definitiva em 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, à
míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do acusado (empresário), fixo a
pena de MULTA em fixo a pena de MULTA em 625 21 (seiscentos e vinte e cinco) DIASMULTA, a qual agravo em 1/5 (um quinto) em virtude das causas de aumento de pena
supraespecificadas, tornando-a definitiva em 750 (SETECENTOS E CINQUENTA)
DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao
tempo do fato.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES- GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR
20

21
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Correspondente a 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato que, no caso, é de 10 (dez) anos . A propósito, esse é
o critério predominante adotado pelos Tribunais Superiores para a fixação do parâmetro de aumento para cada
circunstância judicial desfavorável, note: “(…) Ainda, considerando o silêncio do CP e a discricionariedade relativa
do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial
desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador (...)” (HC 392.279/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 22/06/2017); “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal
para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 (um
oitavo) a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante
fundamentação idônea, estabelecer quantum superior (...)” (HC 394.330/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017). No mesmo sentido: HC 377.677/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; e HC 373.964/RJ, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.
Acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (125 dias-multa para cada circunstância desfavorável).
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Por força do estatuído no art. 69 do Código Penal, as penas aplicadas a GABRIEL
FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR pela prática dos crimes de associação para o tráfico
de drogas (05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão) e tráfico de drogas (07 anos e 06 meses
de reclusão) serão aplicadas cumulativamente, totalizando a sanção corpórea a ser cumprida
pelo referido sentenciado em 13 (TREZE) ANOS, 01 (UM) MÊS e 06 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas que possam
alterá-la.
No que se refere às penas de multa, deverão ser aplicadas distinta e integralmente, nos
termos do art. 72 do Código Penal e artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/06, de forma
totalizam 1.738 (MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO) DIAS-MULTA (988+750), no
valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
No pertinente ao vetor culpabilidade, vislumbro maior censurabilidade na conduta
praticada pelo sentenciado porque exercia a liderança da associação criminosa denunciada e
gerenciava a atividade de vários indivíduos que lhe eram subordinados (entre motoristas e
distribuidores de drogas), o que lhe é desfavorável. Conforme se infere da certidão de
antecedentes criminais acostada aos autos, o acusado é tecnicamente primário. A outra ação
penal em andamento não será valorada em seu desfavor (Súmula 444 do STJ). Não há
elementos nos autos que possibilitem a análise da personalidade e da conduta social do
agente. Os motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal em apreço.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz, na fixação da pena, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, o que, no caso em tela, permite a valoração negativa das
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circunstâncias do crime22, porque a associação criminosa era responsável por grandes
carregamentos de drogas e transportava as substâncias de forma dissimulada, em
compartimentos ocultos nos caminhões, como caixas d'água, tonéis, etc. O comportamento
da(s) vítima(s) (saúde pública) não contribuiu para a prática da conduta delitiva e, por isso,
não influenciará na dosagem da pena-base.
Desse modo, em atenção às circunstâncias judiciais analisadas (culpabilidade e
circunstâncias desfavoráveis – acréscimo de 10 meses para cada 23), fixo a pena-base acima
no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Tendo em vista as
causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV, V e VII, da Lei 11.343/06, aumento a
sanção penal em 1/5 (um quinto)– incidente sobre a pena alcançada –a qual torno definitiva
em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES e 06 (DIAS) DIAS DE RECLUSÃO, à
míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do acusado (empresário), fixo a
pena de MULTA em 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa24, a qual agravo em 1/5 (um
quinto) em virtude das causas de aumento de pena supraespecificadas, tornando-a
definitivamente fixada em 988 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato.
“A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.” (STJ, AgRg no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe de 24/09/2021).
22

23

Correspondente a 1/8 sobre o intervalo de pena em abstrato, que, no caso, é 07 (sete) anos. A respeito do tema, cito
julgado do STJ: “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança
jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade
motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do
agir do réu (...)”. (STJ. RHC 117.678/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
17/10/2019, DJe 29/10/2019)
24 Acréscimo de 1/8 de aumento sobre o intervalo da pena em abstrato (62 dias-multa para cada circunstância
desfavorável).
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QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS
No tocante ao vetor culpabilidade, não vislumbro maior censurabilidade no
comportamento do agente ou reprovabilidade na conduta praticada do que já considerado
pelo legislador ao definir o ilícito penal, permanecendo neutra aludida circunstância judicial.
Conforme se infere da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o acusado é
tecnicamente primário. A outra ação penal em andamento não será valorada em seu desfavor
(Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da
personalidade e da conduta social do agente. Os motivos e as consequências são normais
ao tipo penal em apuração.
Em relação às circunstâncias do delito, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas, o
juiz, na fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, o que, no caso em
exame, considerando a grande quantidade de drogas (1.177,05 kg (mil cento e setenta e sete
quilogramas e cinco decigramas de maconha), é desfavorável ao agente. Da análise dos
autos, infere-se que o comportamento da(s) vítima(s) (saúde pública) não colaborou para a
ação criminosa, e, por isso, não influenciará na dosagem da pena-base.
Assim, em face das circunstâncias judiciais analisadas (circunstâncias desfavoráveis –
acréscimo de 01 ano e 03 meses)25, para prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base
25
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Correspondente a 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato que, no caso, é de 10 (dez) anos . A propósito, esse é
o critério predominante adotado pelos Tribunais Superiores para a fixação do parâmetro de aumento para cada
circunstância judicial desfavorável, note: “(…) Ainda, considerando o silêncio do CP e a discricionariedade relativa
do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial
desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador (...)” (HC 392.279/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 22/06/2017); “(…) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal
para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 (um
oitavo) a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante
fundamentação idônea, estabelecer quantum superior (...)” (HC 394.330/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017). No mesmo sentido: HC 377.677/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; e HC 373.964/RJ, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.
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acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Tendo em vista as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV, V e VII, da Lei
11.343/06, aumento a sanção penal em 1/5 (um quinto)– incidente sobre a pena alcançada –,
a qual torno definitiva em 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, à
míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do acusado (empresário), fixo a
pena de MULTA em fixo a pena de MULTA em 625 26 (seiscentos e vinte e cinco) DIASMULTA, a qual agravo em 1/5 (um quinto) em virtude das causas de aumento de pena
supraespecificadas, tornando-a definitiva em 750 (SETECENTOS E CINQUENTA)
DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao
tempo do fato.
EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS
Considero normal a culpabilidade do agente, uma vez que não vislumbro maior
censurabilidade ou reprovabilidade na conduta do denunciado do que já considerado pelo
legislador ao definir o ilícito penal. Conforme se infere da certidão de antecedentes
criminais acostada aos autos, o acusado é tecnicamente primário. A outra ação penal em
andamento não será valorada em seu desfavor (Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos
autos que possibilitem a análise da personalidade e da conduta social do agente. Os
motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal em apreço. As
circunstâncias são desfavoráveis ao sentenciado, porque foram aprendidas duas armas
em seu poder. O comportamento da(s) vítima(s) não contribuiu para a prática da conduta
delitiva e, por isso, não influenciará na dosagem da pena.
26
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Dessa forma, em face das circunstâncias judiciais analisadas (acréscimo de 1/8 sobre o
intervalo de pena em abstrato 27), fixo a pena-base cima do mínimo legal, ou seja, em 01
(UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, a qual torno definitiva nesse
patamar, à míngua de outras causas que possam alterá-la.
DA PENA DE MULTA: Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, bem
como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, todas as etapas
do processo dosimétrico, assim como a situação financeira do acusado (empresário), fixo a
pena de MULTA em 43 (QUARENTA E TRÊS) 28 DIAS-MULTA, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, tornando-a
definitivamente fixada nesse patamar, à míngua de outras causas que possam modificá-la.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES
ELIAS
Por força do estatuído no art. 69 do Código Penal, as penas aplicadas a MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS pela prática dos crimes de associação para o tráfico de
drogas (05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão), tráfico de drogas (07 anos e 06 meses de
reclusão) e posse ilegal de arma de fogo (01 ano de detenção), serão aplicadas
cumulativamente, totalizando a sanção corpórea a ser cumprida pelo referido sentenciado em
13 (TREZE) ANOS, 01 (UM) MÊS e 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, além de 01
(UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, a qual torno definitiva ante a
ausência de outras causas que possam alterá-la.
No que se refere às penas de multa, deverão ser aplicadas distinta e integralmente, nos
termos do art. 72 do Código Penal e artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/06, de forma
totalizam 1.781 (MIL SETECENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA (988+750+43),
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
27
28
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DO REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
As penas privativas de liberdade aplicadas a GABRIEL FELIPE RODRIGUES
AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, em função do seu quantitativo,
bem como ao sentenciado DJALMA COSTA BISPO FILHO, em razão de sua reincidência,
deverão ser cumpridas no regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, na Penitenciária Odenir Guimarães ou em qualquer outro local
adequado indicado pelo juízo da execução penal competente.
Por outro lado, as penas privativas de liberdade aplicadas a MANOEL DA SILVA FEITOSA e GILVANICE GOMES DOS SANTOS deverão ser cumpridas no regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, na Colônia Agrícola Industrial do Estado de Goiás e na Penitenciária Consuelo Nasser, respectivamente, ou em qualquer
outro local adequado indicado pelo juízo da execução penal competente.
Não há óbice a que a pena de detenção aplicada a MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS seja somada à de reclusão na unificação das penas, conforme prevê o artigo
111 da Lei de Execuções Penais, para definição do regime de cumprimento da pena, o que foi
feito nesta oportunidade.
DAS PENAS DEFINITIVAMENTE APLICADAS
GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR: 13 (TREZE) ANOS, 01 (UM) MÊS e 06
(SEIS) DIAS de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 1.738
(MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo legal.
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS: 13 (TREZE) ANOS, 01 (UM) MÊS e 06
(SEIS) DIAS de reclusão, e 01 (UM) E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, que totalizam
14 (CATORZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS de pena, a ser cumpri-
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da em regime inicialmente fechado, além de 1.781 (MIL, SETECENTOS E OITENTA E
UM) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo legal.
DJALMA COSTA BISPO FILHO: 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE)
DIAS de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 1058 (MIL e
CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo legal.
GILVANICE GOMES DOS SANTOS: 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 20
(VINTE) DIAS de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além de 889
(OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo legal.
MANOEL DA SILVA FEITOSA: 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 20 (VINTE) DIAS de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além de 889 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo legal.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA
No caso dos autos, vejo que não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, porque as penas privativas de liberdade impostas a DJALMA COSTA BISPO FILHO, GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR, GILVANICE GOMES DOS SANTOS, MANOEL DA SILVA FEITOSA e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS suplantam o patamar de 04 (quatro) anos, e DJALMA COSTA BISPO FILHO é reincidente.
Assim, com fundamento no art. 44, incisos I e II, do Código Penal, DEIXO de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Pelo mesmo motivo, deixo, também, de aplicar a suspensão da execução da pena, prevista no art. 77 do Código Penal. INDEFIRO os pleitos defensivos também nesse aspecto.
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DA POSSIBILIDADE DE OS SENTENCIADOS RECORREREM EM LIBERDADE
No caso em exame, verifico a subsistência dos fundamentos e requisitos ensejadores da
prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta das condutas (integrantes de
associação para o tráfico de drogas que trazia elevadas quantias de drogas de outros estados
da federação em caminhões, de forma dissimulada – havendo informações de que somente no
período das investigações transportaram quatro toneladas de maconha), do quantitativo da
pena aplicada, do regime prisional estabelecido (FECHADO), e também porque o art. 105
da Lei de Execuções Penais exige, para início do cumprimento da reprimenda imposta, que o
sentenciado esteja preso.
Assim, MANTENHO a segregação cautelar decretada e NÃO PERMITO AOS
SENTENCIADOS MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS e DJALMA COSTA
BISPO FILHO recorrer em liberdade. Expeçam-se as competentes guias de recolhimento
provisórias, a serem encaminhadas ao juízo da execução penal competente e à unidade
prisional respectiva (após o recebimento de eventual recurso).
No que diz respeito aos sentenciados GABRIEL FELIPE RODRIGUES AGUIAR,
GILVANICE GOMES DOS SANTOS e MANOEL DA SILVA FEITOSA, tendo em vista
que permaneceram soltos durante toda a instrução processual (o primeiro teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar e os outros dois não tiveram a prisão preventiva decretada), e que não há informações de que tenham praticado novas infrações penais, permito-lhes RECORRER EM LIBERDADE. Consequentemente, REVOGO a prisão domiciliar do réu GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR.
O pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa de GILVANICE
GOMES DOS SANTOS, sob a alegação de que possui filhos menores, deverá ser deduzido
perante o Juízo da Execução Penal respectivo quando tiver iniciada a execução da pena. Impossível a apreciação do pedido nessa fase de conhecimento.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
DA PENA DE MULTA: A pena de multa deverá ser satisfeita no prazo de 10 (dez)
dias, após o trânsito em julgado da presente sentença.
DAS CUSTAS PROCESSUAIS: Considerando as parcas condições financeiras dos
sentenciados, deferindo pedido das defesas, deixo de condená-los ao pagamento das custas
processuais, com exceção dos sentenciados GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, os quais são empresários e possuem
patrimônio considerável.
DOS DIREITOS POLÍTICOS: Transitada em julgado a sentença condenatória, ficam
automaticamente suspensos os direitos políticos dos condenados. Comunique à Justiça Eleitoral, e, após o cumprimento da pena, oficie-se para cancelamento da restrição.
DA DETRAÇÃO PENAL: reconheço o tempo de prisão cautelar dos sentenciados
para fins de detração penal. Ressalto que o cálculo para unificação das penas e concessão
de eventual progressão de regime aos sentenciados que possuem outras condenações
será realizado pelo Juízo da Execução Penal competente, após o recebimento das correspondentes guias (provisórias ou definitivas) de recolhimento.
DA REPARAÇÃO DO DANO: Deixo de arbitrar valor para a reparação dos possíveis
danos causados pelas infrações, conforme previsão do inciso IV, do art. 387 do Código de
Processo Penal, visto que se trata de crimes perpetrados contra a paz e a segurança públicas.
DOS BENS APREENDIDOS
Conforme se infere dos autos, na fase investigatória, determinei a busca e apreensão e o
sequestro dos veículos dos investigados e de uma propriedade rural situada em Silvânia/GO,
a qual, segundo as investigações, embora esteja registrada em nome de THYAGO SANTA
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CRUZ SILVA, pertence a GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS
VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS (movimentação 1 – arquivos 28 e 29).
Posteriormente, deferindo representação da autoridade policial, autorizei a utilização
provisória dos veículos apreendidos pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos e
pelo Corpo de Bombeiros Militar, bem como decretei o sequestro de outros imóveis dos
denunciados GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE AGUIAR e MARCUS VINÍCIUS
RODRIGUES ELIAS (evento n. 80).
Com o presente pronunciamento judicial e consequente comprovação de que os bens
abaixo listados foram adquiridos com o proveito dos crimes, impende ser deliberado a
respeito da destinação final dos objetos sequestrados.
DESSARTE, com a superveniência da condenação dos réus pelos crimes denunciados,
bem assim com a comprovação de que os bens foram adquiridos com o proveito dos crimes,
convolando a medida assecuratória de natureza real acima mencionada, DECRETO o
perdimento de todos os bens e valores dos acusados GABRIEL FELIPE RODRIGUES DE
AGUIAR, MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES ELIAS, DJALMA COSTA BISPO
FILHO, GILVANICE GOMES DOS SANTOS e MANOEL DA SILVA FEITOSA
apreendidos/sequestrados/bloqueados neste feito e no apenso n.0022032-35, conforme dicção
do disposto no art. 91, II, “b”, do Código Penal.
A referida medida atingirá os seguintes bens sequestrados: 1) Fazenda Gamela e
Porções2, Rodovia GO-139, Km 40, à esquerda 03Km, Silvânia/GO, registrada em
nome de THYAGO SANTA CRUZ; 2) imóvel situado na Qd. 13, casa 46, Residencial
Flor do Ipê, Aparecida de Goiânia-GO; 3) imóvel situado na Qd. 13, casa 21, Residencial
Flor do Ipê, Aparecida de Goiânia-GO; 4) imóvel situado na Avenida Caminho do Lago,
Gleba 12, Condomínio Aldeia do Lago, Bangalô 08, Caldas Novas-GO; 5) Toyota Hilux, cor
preta, placas NGQ-8900, utilizado por GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS,
registrado em nome de THYAGO SANTA CRUZ; 6) Toyota Hilux, cor prata, placa PBNpp
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0230, utilizado por GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS, registrado em nome de
THYAGO SANTA CRUZ; 7) Land Rover Evoque, cor branca, placa FBQ-9595, utilizado
por GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS, registrado em nome de um terceiro;
8)Audi A5, cor azul, placa QKN-5353 (utilizado por GABRIEL e registrado em nome de
GABRIEL); 9) veículo Citroen C4 Pallas, placa JHN-1230, em nome de DJALMA COSTA
BISPO FILHO e 10)Volvo VM 260, cor branca, placa HBN-0857.
Em relação aos imóveis, o Ministério Público deverá informar se a medida de sequestro
foi anotada nas matrículas respectivas. Caso não tenha, deverá proceder ao respectivo
registro.
Transitada em julgado a sentença, os bens deverão ser alienados judicialmente
para pagamento das custas processuais, pena pecuniária e outras despesas. O valor
excedente deverá ser depositado em conta da FUNAD.
Em relação à Fazenda Gamela e Porções2, situada em Silvânia/GO, registrada em
nome de THYAGO SANTA CRUZ, considerando a comprovação de que GABRIEL
FELIPE e MARCUS VINÍCIUS efetuaram o pagamento de cerca de R$670.000,00,
realizada a venda judicial do imóvel deverá ser descontado valor correspondente,
devidamente atualizado a partir de 30/03/2021 (data do recebimento da denúncia), com
juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, para permanecer vinculado este
feito criminal, e o restante ser entregue a THYAGO SANTA CRUZ (em nome de quem
se encontra registrada).
Os veículos Golf, cor prata, placa NGZ-0748; Peugeot 207, placa NTB-5929; e VW/UP,
cor prata, placa PSA-0805, deverão ser imediatamente liberados da restrição judicial e
restituídos aos seus proprietários DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS e EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR, já que não resultou cabalmente comprovado que atuaram como
laranjas de GABRIEL FELIPE e MARCUS VINÍCIUS.
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Também

deverão

ser

liberados

de

constrição

apreendidos/sequestrados dos réus absolvidos

judicial

todos

os

bens

CÍCERO DE SOUZA SANTOS,

CLEMENTE CÉSAR SILVA, DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS, EURÍPEDES DA
SILVA SOUZA E JÚNIOR, INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE
CAROLINE MEDINA DA SILVA e THYAGO SANTA CRUZ SILVA. Expeça-se alvará
de restituição.
Autorizo, inclusive, a liberação da restrição que recaiu sobre o veículo Volvo VM
2606X2R,

ano

2008,

placa

IOV0J32

(placa

antiga:

IOV-

0932), conforme pedido formulado por MICHAEL ENRIQUE MARQUES SABINO (autos
nº 5035036-20. Proceda à baixa do gravame e arquivem-se os autos apensos.
Autorizo também a liberação da constrição judicial que recaiu sobre o veículo
Carreta SR Ibipora, placa NDS-6209. Proceda à baixa e arquivamento do apenso
5514977-35.2021.8.09.0051. Por conseguinte, deixo de receber o recurso interposto nos
autos 5514977-35.2021.8.09.0051. Certifique e arquive-se o feito apenso.
Se os bens que foram liberados da constrição judicial estiverem apreendidos ou
com autorização para uso, intime-se a autoridade responsável pela cautela para
proceder à sua devolução aos seus respectivos donos.
Retire a menção de segredo de justiça dos autos nº 5462087-22.2021.8.09.0051.
Habilite os advogados no referido procedimento.
Autorizo a restituição de todos os bens que foram apreendidos em poder de
MARCOS VINÍCIUS SILVA (não foi denunciado). Expeça alvará de restituição.
As quantias em dinheiro deverão ser transferidas para conta do FUNDESP.
Proceda à transferência dos valores. Cumpra-se.
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MANTENHO LAINI SOUZA LIMA na condição de depositária fiel da Fazenda
Gamelas e Porções 2, bem como dos móveis e semoventes nela existentes, até ulterior
deliberação deste Juízo. Se referida depositária não aceitar a nomeação, intime-se a
SENAD para assumir o encargo.
No que diz respeito os demais objetos apreendidos, escoado o prazo de 90
(noventa) dias, após o trânsito em julgado, sem nenhuma reclamação, deverão ser
avaliados e alienados, caso possuam valor econômico, doados ou destruídos a critério do
Diretor do Foro.
Em resumo, ficam parcialmente deferidos os pedidos de restituição de coisas
apreendidas/embargos do acusado/terceiros.
Comunique-se à Diretoria do Foro para as devidas providências, após o que
deverá ser dada a devida baixa no sistema com relação aos mencionados objetos.
Encaminhem-se as armas de fogo apreendidas ao Exército Brasileiro. Cumpra-se.
Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente sentença, tomem-se as seguintes
providências:
1) oficie-se ao cartório distribuidor criminal desta Comarca, fornecendo-lhe
informações sobre as presentes condenações, para atualização dos arquivos pertinentes ao
referido sentenciado; 2)comunique-se as condenações ao Departamento de Polícia Federal,
através de sua Superintendência Regional em Goiás, para o seu devido registro no Sistema
Nacional de Identificação Criminal – SINIC; 3) Oficiem-se às Zonas Eleitorais em que
estejam inscritos os condenados ou, se estas não forem conhecidas, ao Tribunal Regional
Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados, consoante
inteligência do inciso III, do art. 15, do ordenamento jurídico-constitucional vigente;
4)expeça(m)-se a(s) competente(s) guia(s) de recolhimento para encaminhamento ao
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estabelecimento prisional e ao juízo da execução penal competentes e arquivem-se os autos
em relação aos réus CÍCERO DE SOUZA SANTOS, CLEMENTE CÉSAR SILVA,
DIASSIS OLIVEIRA DE BARROS, EURÍPEDES DA SILVA SOUZA E JÚNIOR,
INGRID ALESSANDRA FERREIRA ADORNO, JOYCE CAROLINE MEDINA DA
SILVA e THYAGO SANTA CRUZ SILVA no sistema projudi, porque foram absolvidos.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Goiânia, 18 de fevereiro de 2022.

PLACIDINA PIRES
Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização
Criminosa e de Lavagem de Capitais

pp

