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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ACUSADO: WILSON RODRIGUES DA SILVA

ACUSADO: MOACYR MACEDO MAURICIO

ACUSADO: MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB
ACUSADO: JORGE LUIZ TALARICO

ACUSADO: FERNANDO RANEA DA COSTA

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Adoto como relatório desta sentença o conteúdo da decisão de
pronúncia (evento 899) e do relatório do processo (evento 1180), as quais deixo de
transcrever para evitar tautologia e simplificar a leitura da sentença em plenário,
registrando que na decisão de pronúncia determinou-se o julgamento pelo Tribunal
do Júri desta Subseção Judiciária de Maringá/PR dos fatos denunciados contra os
réus FERNANDO RANEA DA COSTA, MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB e
MOACYR MACEDO MAURÍCIO.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri iniciou no dia 05 de
outubro de 2022, às 15 horas, prosseguindo com a formação do Conselho de
Sentença, instrução do processo, debates e votação dos quesitos em sala secreta.

Ao votar os quesitos, o Conselho de Sentença decidiu:

- CONDENAR os réus

(a) FERNANDO RANEA DA COSTA pela prática dos crimes
previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinados com o artigo 29, ambos do
Código Penal, e no artigo 299 do Código Penal; e

(b) MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB pela prática do crime
descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do
Código Penal; e
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- ABSOLVER o réu MOACYR MACEDO MAURÍCIO da
imputação da prática do crime descrito no artigo 121 do Código Penal.

 

2. APLICAÇÃO DAS PENAS

Diante da deliberação do Conselho de Sentença e nos termos dos
artigos 5º, inciso XLVI, da CF, 59 e 68 do Código Penal e 492 do Código de
Processo Penal, passo à dosimetria e à aplicação das penas individualmente para
cada réu.

 

2. 1. Réu FERNANDO RANEA DA COSTA

 

(a) Homicídio qualificado: art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP

Ao crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP é cominada
pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, destaco o
seguinte.

A culpabilidade de FERNANDO é exacerbada e extrapola a
gravidade inerente ao teor desta circunstância judicial porque:

a) trabalhava em empresa de segurança armada quando da prática
delitiva, função que tem justamente por dever principal a proteção de indivíduos e
seus bens, por meio de combate indireto à criminalidade e zelo pela segurança
pública;

b) houve premeditação, mediante planejamento antecipado da ação
delituosa, porquanto houve três oportunidades em que FERNANDO, TALARICO e
WILSON estiveram em Maringá, com a ciência de MARCOS, a primeira de 12 a
16/09/2005, quando a vítima teve o pneu traseiro de seu carro cortado pela primeira
vez e foram vistos perto do local de trabalho da vítima, a segunda de 21 a
22/09/2005 quando SEVILHA estava viajando, e a terceira no dia do crime
(29/09/2005), sendo que na primeira e na terceira ocorreram fatos com "modus
operandi" idêntico, sobretudo no que se refere ao corte do pneu do veículo da vítima
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e presença dos réus perto do local de trabalho dela, além da utilização de veículos
que não estavam em seus nomes (Celta alugado e Fiorino em nome de Joel Ranea),
sem contar o número de disparos de arma de fogo efetuados em concurso de pessoas
contra a vítima (cinco disparos).

Tudo isso demonstrou que o réu tinha plena consciência do injusto e
um alto grau de exigibilidade de comportamento diverso, sendo que quanto maior
for a exigibilidade de comportamento diverso, maior deverá ser a pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem aceitado a majoração
da pena-base em face da maior culpabilidade do réu, evidenciada pela natureza
premeditada da prática delituosa (conforme AGARESP 1361583 - 2018.02.37333-8,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, STJ - 6ª Turma, DJE 21/05/2019) e por ocupar
cargo ligado à segurança pública (AgRg no AREsp 1436594/SC, Rel. MIN.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe 28/10/2019; AgRg no AREsp 1008374/SP, Rel. MIN. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

O réu não registra maus antecedentes (eventos 1300, 1306, 1307,
1308, 1309, 1310, 1314, 1316 e 1500 e Súmula 444 do STJ). 

A conduta social deve ser avaliada negativamente, pois demonstrado
nos autos que FERNANDO possuía irregularmente armas e munições, tanto é que
confessou serem suas a pistola e as munições com ele apreendidas.

Além disso, aceitou participar como sócio de empresas ligadas a Jorge
Luiz Talarico, que usava o nome de terceiros para se furtar ao pagamento de dívidas
trabalhistas.

Tanto isso é verdade que já foi sócio da Sygma e da Talasystem e
trabalha na Horus (cf. evento 863, DEP74), empresa essa da qual sua atual esposa
Regiane figura no contrato social como sócia, mas que confessou ser de Jorge Luiz
Talarico (evento 1, INQ13).

O próprio Jorge Talarico confirmou a propriedade dessas empresas em
nome de "laranjas" para frustrar credores, tanto no inquérito (evento 1, INQ18, p.
15/17, e INQ37, p. 59/62) como na fase judicial (evento 863, DEP83). Do mesmo
modo, assim o fez na ação penal referente ao sequestro da testemunha Belarmino
(evento 1814, SENT3, na qual cita parte do interrogatório de Talarico: "Jorge Luiz
Talarico alegou que estava com uma arma e que havia ido ao banco para sacar
dinheiro para suas empresas, a Hórus, uma casa noturna e um restaurante").
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FERNANDO procurou negar sua ligação com a HORUS, mas seu tio
Jorge Luiz Talarico, quando interrogado na primeira fase do procedimento por este
juízo, respondeu que trabalhava em parceria com a Sygma, empresa que estava em
nome de FERNANDO (cf. evento 863, DEP83, p. 2).

Importante mencionar que no sequestro da testemunha de defesa
arrolada pelo próprio FERNANDO neste processo, Belarmino Ascensão Marta, um
dos veículos utilizados pelos sequestradores e também algumas vezes por
FERNANDO foi uma Vera Cruz em nome da empresa Horus (eventos 989 e 1814).

Outro fato demonstrou que a conduta social de FERNANDO é
altamente negativa. Ao ser abordado pela polícia paulista quando do referido
sequestro, agiu de modo questionável, procurando impedir a resolução efetiva do
caso, conforme relatado pelo policial Adinei: "... durante a abordagem de Fernando
Ranea, sobrinho de Talarico, este pediu ao filho do dono da loja de celulares que
ligasse ao tio, razão pela qual o detiveram, visando evitar que fosse comunicado e,
assim, pudesse virem a executar a vítima" (cf. evento 1814, doc. SENT3, sic). Do
mesmo modo relatou o policial Paulo Roberto (cf. evento 1814, doc. SENT3).

A personalidade do réu é desfavorável, visto que agiu com extremas
ousadia e frieza.

Não titubeou em executar o crime, mesmo após a testemunha Maria
Izabel, momentos antes, ter percebido indivíduos abaixados ao lado do pneu do
carro de Sevilha, perto do Hospital São Marcos.

Maria Izabel declarou que esses indivíduos a reconheceram.

Poderia, junto com os demais, ter desistido dos atos finais do iter
criminis, mas mesmo assim, sem medo das autoridades ou mesmo de ser
identificado, com frieza e ousadia, resolveu prosseguir em concurso de pessoas até
obter o resultado morte.

Também é possível notar essa frieza de FERNANDO quando procurou
avisar seu tio a respeito do trabalho da polícia civil de São Paulo, quase podendo
causar a morte do indivíduo sequestrado (sr. Belarmino), conforme relatado na
circunstância judicial anterior.

O motivo não pode ser valorado nesta fase porque objeto de votação
pelo Conselho de Sentença.
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As circunstâncias do crime se mostraram demasiadamente
desfavoráveis.

Segundo o Tribunal Regional Federal, as circunstâncias do delito se
revelam desaforáveis diante da existência de ameaças e violência a agentes
públicos (ACR 0004930-55.2007.4.01.3200, Des. Federal TOURINHO
NETO, Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, v. u., j.
25/03/2013, e-DJF1 12/04/2013 p. 1195).

A vítima foi brutalmente executada em razão do exercício de suas
funções.

O crime foi praticado durante a noite, em local com pouca iluminação,
nas proximidades da casa da mãe da vítima, logo após ter visitado a esposa quando
se recuperava em hospital, sem contar que a testemunha Suelen esclareceu que viu
um motoqueiro vasculhar o carro da vítima pela janela logo após os disparos.

Os detalhes do modus operandi do delito revelaram gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes de homicídio.

As consequências do crime são extremamente graves.

A vítima sustentava não só a família (esposa, três filhos, nora e neto),
como também ajudava no sustento de sua genitora e de seu irmão, conforme
afirmaram as testemunha Franciele Rezine e Maria Izabel e a informante
Mariângela. No áudio interceptado em que Mariângela conversava com Concheta, a
viúva afirmou que, com a morte de Sevilha, ela precisou assumir o sustento de cinco
pessoas.

Maria Izabel asseverou que Sevilha chegava a acolher animais
(cachorros de rua), ajudava entidades espíritas e sustentava familiares.

Além disso, com o crime os réus conseguiram evitar a atuação
funcional da vítima e a apreensão das mercadorias que estavam armazenadas no
galpão da empresa Gemini.

O crime também gerou grande repercussão no ambiente de trabalho,
ou seja, no órgão público em que a vítima estava lotada e em nome do qual atuava,
porque além de eliminar um auditor fiscal experiente, causando enorme perda à
União, causou temor em outros funcionários e impediu o regular andamento de
outras importantes fiscalizações, até porque Sevilha as comandava.
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O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando o intervalo entre a pena
mínima e a máxima, entendeu não se mostrar desproporcional ou desarrazoada a
elevação da pena base do homicídio qualificado em 3 anos para cada vetorial
negativa do artigo 59 do CP (AGRESP 1720767 - 2018.00.18061-6, Min. Rel.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ - 6ª Turma, DJE 30/10/2018), podendo ser
aumentada se houver razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a
gravidade inerente ao teor da circunstância.

Sendo assim, utilizando como parâmetro o acervo das circunstâncias
judiciais acima valoradas e considerando o intervalo entre a sanção mínima e a
máxima estabelecida pelo legislador penal para o homicídio qualificado (reclusão,
de doze a trinta anos), pesando em desfavor do sentenciado 5 (cinco) circunstâncias
judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias
objetivas do delito e consequências), elevo a pena-base em 3 anos de reclusão para
cada vetorial desabonadora, exceto quanto às circunstâncias judiciais culpabilidade
e consequências do delito, que reputo extremamente graves e promovo à elevação da
pena-base em 54 meses para tais vetoriais por merecerem maior censura, tendo em
vista que dois fatos ensejaram a valoração desfavorável de cada uma destas.

Desse modo, a pena-base corresponde a 30 anos de reclusão.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "no delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado,
enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que
prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base,
como circunstância judicial" (AgRg no REsp 1811320/DF, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 21/06/2019. Neste sentido: HC 331.480/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 03/03/2017;  eAgRg no REsp
1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
18/06/2019, DJe 01/08/2019).

No caso dos autos, a qualificadora da paga ou promessa de
recompensa, prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CP ("I - mediante paga ou
promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe") será considerada para
qualificar o delito, enquanto a qualificadora da emboscada, prevista no inciso IV
("IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido"), conforme votação dos jurados,
será considerada na segunda fase da dosimetria.
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Não foram alegadas atenuantes. Assim, incide a agravante da
emboscada (art. 61, II, "c", do CP), de modo que agravo a pena em 1/6 (5 anos).
Seria o caso de passá-la para 35 anos, contudo, mantenho a pena inalterada em 30
(trinta) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Não foram alegadas causas de aumento ou de diminuição de pena, de
modo que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 30 (trinta) anos de
reclusão para o crime de homicídio qualificado quanto ao réu FERNANDO.

 

(b) Falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal)

Ao crime descrito no art. 299 do Código Penal são cominadas penas
de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa (documento particular).

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, destaco o
seguinte.

A culpabilidade (censurabilidade da conduta) pode ser considerada
desfavorável para o tipo em exame porque do réu era exigido comportamento em
conformidade com a lei, visto que era sócio da empresa de segurança Sigma System
Segurança e Vigilância, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em
04/06/2004 (13ª alteração do contrato social), sendo exigível, dos profissionais da
área de segurança privada, autorização da Polícia Federal para funcionar, além de
curso de formação específica de vigilantes.

Além disso, houve premeditação, mediante planejamento antecipado
da ação delituosa, porquanto nas oportunidades anteriores em que FERNANDO
esteve em Maringá houve apresentação de fichas com nomes e assinaturas
semelhantes em hotéis da cidade, a primeira de 12/09/2005 a 16/09/2005 quando
constatou-se ficha de hóspede com o nome "Fernando R. da Costa" com assinatura
semelhante a de FERNANDO e a segunda de 21/09/2005 a 22/09/2005, quando
constatou-se a ficha com o nome "Fernando Souza Oliveira";

O réu não registra maus antecedentes (eventos 1300, 1306, 1307,
1308, 1309, 1310, 1314, 1316 e 1500 e Súmula 444 do STJ).

A conduta social deve ser avaliada negativamente pelos mesmos fatos
mencionados na dosimetria do crime de homicídio, inexistindo bis in idem porque se
refere à pessoa do réu, pois demonstrado nos autos que FERNANDO possuía
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irregularmente armas e munições, tanto é que confessou serem suas uma pistola e
munições com ele apreendidas.

Além disso, aceitou participar como sócio de empresas ligadas a Jorge
Luiz Talarico, que usava o nome de terceiros para se furtar ao pagamento de dívidas
trabalhistas.

Tanto isso é verdade que já foi sócio da Sygma e da Talasystem e
trabalha na Horus (cf. evento 863, DEP74), empresa essa da qual sua atual esposa
Regiane figura no contrato social como sócia, mas que confessou ser de Jorge Luiz
Talarico (evento 1, INQ13).

O próprio Jorge Luiz Talarico confirmou a propriedade dessas
empresas em nome de "laranjas" para se frustrar credores tanto no inquérito (evento
1, INQ18, p. 15/17, e INQ37, p. 59/62) como na fase judicial (evento 863, DEP83).
Do mesmo modo, assim o fez na ação penal referente ao sequestre da testemunha
Belarmino (evento 1814, SENT3, na qual cita parte do interrogatório de Talarico:
"Jorge Luiz Talarico alegou que estava com uma arma e que havia ido ao banco
para sacar dinheiro para suas empresas, a Hórus, uma casa noturna e um
restaurante").

FERNANDO procurou negar sua ligação com a HORUS, mas seu tio
Jorge Luiz Talarico, quando interrogado por este juízo, respondeu que trabalhava em
parceria com a Sygma, empresa que estava em nome de FERNANDO (cf. evento
863, DEP83, p. 2).

Importante mencionar que no sequestro da testemunha de defesa
arrolada pelo próprio FERNANDO neste processo, Belarmino Ascensão Marta, um
dos veículos utilizados pelos sequestradores e também algumas vezes por
FERNANDO foi uma Vera Cruz em nome da empresa Horus (eventos 989 e 1814).

Outro fato demonstrou que a conduta social de FERNANDO é
altamente negativa. Ao ser abordado pela polícia paulista quando do referido
sequestro, agiu de modo totalmente questionável procurando impedir a resolução
efetiva do caso, conforme relatado pelo policial Adinei: "... durante a abordagem de
Fernando Ranea, sobrinho de Talarico, este pediu ao filho do dono da loja de
celulares que ligasse ao tio, razão pela qual o detiveram, visando evitar que fosse
comunicado e, assim, pudesse virem a executar a vítima" (cf. evento 1814, doc.
SENT3, sic). Do mesmo modo relatou o policial Paulo Roberto (cf. evento 1814,
doc. SENT3).
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Os motivos são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de falsidade
para assegurar a impunidade do crime do homicídio. 

As circunstâncias do crime são neutras.

As consequências do crime foram desfavoráveis, pois o fornecimento
de informações falsas dificultou as investigações e o trabalho da Polícia, fazendo
com que os órgãos de segurança demorassem mais tempo para identificar os
responsáveis pela prática do homicídio.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito.

Sendo assim, utilizando como parâmetro o acervo das circunstâncias
judiciais acima valoradas e considerando o intervalo entre a sanção mínima e a
máxima estabelecida pelo legislador penal para a falsidade ideológica (reclusão
de um a três anos, e multa), pesando em desfavor do sentenciado 4 circunstâncias
judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências), elevo
a pena-base em 4  meses de reclusão para cada vetorial desabonadora, exceto quanto
à circunstância judicial culpabilidade, que reputo extremamente grave e promovo a
elevação da pena-base em 8 meses de reclusão para tal vetorial por merecer maior
censura, tendo em vista que dois fatos ensejaram a valoração desfavorável desta, de
modo que fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Não foram alegadas agravantes ou atenuantes.

Não foram alegadas causas de aumento ou de diminuição de pena, de
modo que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão para o crime de falsidade ideológica para o réu FERNANDO.

A aplicação da pena de multa deve observar proporcionalidade com a
sanção privativa imposta definitivamente. No caso em exame, a pena privativa de
liberdade deve ser fixada entre no mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) anos. Já a
pena de multa deve observar os parâmetros do art. 49 do CP e ser fixada entre 10
(dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Destarte, fixo a pena de multa no
pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

 

(c) Concurso de crimes
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Tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação, cometeu dois
crimes diferentes (homicídio e falsidade ideológica), aplica-se o concurso material
de crimes, nos termos do art. 69 do CP. No concurso de crimes as penas de multa
são aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do CP). Assim, o réu FERNANDO
deverá cumprir a pena privativa de liberdade total de 32 anos e 8 meses de
reclusão, mais 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

O réu declarou que possuía renda mensal aproximada de R$ 5.000,00
(evento 1641, TERMOASSENT2, p. 10), bem como que, à época dos fatos, o
faturamento da empresa que mantinha (Sigma System) era superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) ao mês (evento    VÍDEO104). Assim,
considerando a situação financeira do réu e e os parâmetros fixados pela lei penal
(arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP), fixo o dia-multa no valor de 50 (cinquenta)
salários mínimos vigentes à época do fato (2005), a ser atualizado quando da
execução penal (art. 49, § 2º, do CP).

 

Em razão da quantidade de pena aplicada, o cumprimento da pena
privativa de liberdade será iniciado no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "a", do CP.

 

2.2. Réu MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB

- Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP)

Ao crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP é cominada
pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, destaco o
seguinte.

A culpabilidade de MARCOS é exacerbada e extrapola a gravidade
inerente ao teor desta circunstância judicial porque:

a) tal réu, quando da prática delituosa, se tratava de experiente
empresário, que habitualmente realiza transações internacionais e em território
nacional com grandes empresas, capaz de entender a ilicitude e as consequências de
seu comportamento e de agir de acordo com o que determina a lei;
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b) houve premeditação, mediante planejamento antecipado da ação
delituosa, porquanto houve três oportunidades em que FERNANDO, TALARICO e
WILSON estiveram em Maringá, com a ciência de MARCOS: a primeira de
12/09/2005 a 16/09/2005, quando a vítima teve o pneu traseiro de seu carro cortado
pela primeira vez e foram vistos perto do local de trabalho da vítima; a segunda de
21/09/2005 a 22/09/2005, quando SEVILHA estava viajando, e a terceira no dia do
crime (29/09/2005), sendo que na primeira e na terceira ocorreram fatos com modus
operandi idêntico, sobretudo no que se refere ao corte do pneu do veículo da vítima
e presença dos réus perto do local de trabalho da vítima, além da utilização de
veículos que não estavam em seus nomes (Celta alugado e Fiorino em nome de Joel
Ranea), sem contar o número de disparos de arma de fogo efetuados em concurso de
pessoas contra a vítima (cinco disparos).

Tudo isso demonstrou que o réu tinha plena consciência do injusto e
um alto grau de exigibilidade de comportamento diverso, sendo que quanto maior
for a exigibilidade de comportamento diverso, maior deverá ser a pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem aceitado a majoração
da pena-base em face da maior culpabilidade do réu, evidenciada pela natureza
premeditada da prática delituosa (AGARESP 1361583 - 2018.02.37333-8, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, STJ - 6ª Turma, DJE 21/05/2019) e por se tratar de
empresário experiente que habitualmente realiza transações internacionais, dele
ainda mais se esperaria o respeito às normas de controle (HC 200292
- 2011.00.55554-0, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ - - 6ª Turma,
DJE 03/09/2014).

O réu não registra maus antecedentes (eventos 1302, 1306, 1307,
1308, 1309, 1310, 1314, 1316, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 e Súmula 444 do STJ).

A conduta social compreende o comportamento do agente no meio
familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos (ACR
5006061-46.2015.4.04.7005, 7ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Des.
Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 26/06/2019),
de modo que, neste caso concreto, é altamente desfavorável, porquanto MARCOS:

a) tentou subornar a vítima com um aparelho de som - que a vítima não
aceitou - e envolvê-lo em uma situação de corrupção com o oferecimento de
propina, a fim de afastá-la do trabalho, demonstrando que o réu costumava, em seus
relacionamentos, "comprar" pessoas a fim de que seu interesse particular fosse
atendido (evento 863, TERMO_TRANSC_DEP77, p. 10/11 e
TERMO_TRANSC_DEP78, p. 01);
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b) declarou em audiência (realizada na fase da pronúncia) que ouvia
conversas particulares de funcionários em extensão do telefone e procurou
investigar um funcionário homossexual para, conforme suas palavras "barganhar"
com ele essa informação, não contando para a esposa em troca de uma ação
trabalhista que reputava injusta (cf. evento 863, TERMO_TRANSC_DEP78, p. 8 e
9).

A respeito da valoração da personalidade, a 7ª Turma do TRF da 4ª
Região decidiu que deve ser aferida a partir do modo de agir do criminoso, podendo-
se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade
demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito, independendo de
laudo técnico (TRF4, ACR 5002851-62.2012.4.04.7014, 7ª Turma do TRF da 4ª
Região, Rel. Des. Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos
em 26/06/2019).

Logo, a personalidade é do réu é extremamente desfavorável.

Primeiro porque o réu demonstrou insensibilidade exacerbada, tendo
afirmado em juízo que era necessário ser uma pessoa forte para ter cometido o crime
de homicídio objeto dos autos.

Logo após ser indagado se a testemunha Arcanjo teria motivo para ter
praticado o homicídio, respondeu rapidamente que a personalidade necessária para
isso seria de alguém agressivo, forte, bandido, demonstrando total descaso para com
a vida humana, em especial a do auditor fiscal da Receita Federal JOSÉ ANTONIO
SEVILHA DE SOUZA (no sentido de que a insensibilidade pode ser avaliada
negativamente: STJ. HC 479.199/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 28/02/2019).

Eis as palavras do réu MARCOS (evento 863,
TERMO_TRANSC_DEP80, p. 4):

"Juiz Federal: - Ela teria algum motivo pra fazer algo de ruim contra o Sevilha?

Réu: - Não.

Juiz Federal: - Ou algum familiar dela?

Réu: - Não.

Juiz Federal: - Tá. O Arcanjo teria algum motivo?
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Réu: - Não, eu não acho, e nem teria coragem. Motivo ele deveria ter, mas não teria
coragem de maneira alguma. Não é da personalidade.

Juiz Federal: - Certo. Que personalidade seria necessária pra isso?

Réu: - Agressivo, forte.

Juiz Federal: - E o que mais?

Réu: - Bandido.

Juiz Federal: - E o que mais?

Réu: - Acho que isso.

Juiz Federal: - Qual era a personalidade do Arcanjo?

Réu: - Molenga... De paz também. De paz.

Juiz Federal: - Então ele não teria motivos?

Réu: - Motivos, poderia ter, mas depende do nível que ele pode achar importante
eles terem... Como ele dizia que passaram a perna nele. Mas não é que passaram a
perna também não. Nunca vi dessa forma. Nunca enxerguei dessa forma. Ele
simplesmente... Deve ter sido a ineficiência, ineficiência em certo momento, ele,
todos nós somos ineficientes".

Neste trecho, o réu enalteceu as qualidades do indivíduo responsável
pela prática de um homicídio, o que revelou o seu íntimo, ou seja, sua
personalidade, já que referiu ainda que a pessoa incapaz de cometer um homicídio
seria um "molenga", demonstrando desprezo por quem não tem coragem de praticar
tal crime. Para o réu, quem pratica um homicídio tem qualidades e, quem não tem
coragem para isso, teria um defeito.

Segundo, porque o réu usou empresas de fachada em nome de terceiros
("laranjas") para se furtar ao cumprimento de obrigações tributárias, tendo sido
criada a Master Toy para absorver o patrimônio da Gemini e driblar a fiscalização
(evento 863, DEP77, p. 7, e DEP81, p. 5/8).

Terceiro porque durante o trâmite processual o réu tentou se ocultar da
Justiça e usou nome falso de "Marcos Wernner" na rede social "Facebook" e na
página mantida por ele na "internet" ("Casa do Comandante") que tinha como
finalidade oferecer para locação um imóvel para temporada em Barra do Una/SP.
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Além disso, o réu se apresentou aos policiais federais que cumpriram o mandado de
prisão expedido em seu desfavor como "Marcos Wernner" (eventos 36 e 67 do
Pedido de Prisão Preventiva nº 50057822720194047003).

A personalidade negativa também pode se revelar no curso
da persecução penal, as atitudes e o comportamento processual do réu, a forma
como se relaciona com as partes e com o juízo podem demonstrar isso, o que
ocorreu no presente caso porque, além de se ocultar e usar nome falso, concordou
com o abandono do plenário do júri realizado injustificadamente por seu advogado
em agosto de 2019 (conforme decisão do evento 1643 - item 5).

O motivo não pode ser valorado nesta fase porque objeto de votação
pelo Conselho de Sentença.

As circunstâncias do crime se mostraram demasiadamente
desfavoráveis.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que
as circunstâncias do delito se revelam desaforáveis diante da existência de ameaças
e violência a agentes públicos (ACR 0004930-55.2007.4.01.3200, Des.
Federal TOURINHO NETO, Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, v. u., j. 25/03/2013, e-DJF1 12/04/2013 p. 1195).

A vítima foi brutalmente executada em razão do exercício de suas
funções.

O crime foi praticado durante a noite, em local com pouca iluminação,
nas proximidades da casa da mãe da vítima, logo após ter visitado a esposa quando
se recuperava em hospital, sem contar que a testemunha Suelen esclareceu que viu
um motoqueiro vasculhar o carro da vítima pela janela logo após os disparos.

Os detalhes do modus operandi do delito revelam gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes de homicídio.

As consequências do crime são extremamente graves.

A vítima sustentava não só a família (esposa, três filhos, nora e neto),
como também ajudava no sustento de sua genitora e de seu irmão, conforme
afirmaram as testemunhas Franciele Rezine e Maria Izabel e a informante
Mariângela. No áudio interceptado em que Mariângela conversava com Concheta, a
viúva afirmou que, com a morte de Sevilha, ela precisou assumir o sustento de cinco
pessoas.
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Maria Izabel asseverou que Sevilha chegava a acolher animais
(cachorros de rua), ajudava entidades espíritas e sustentava familiares.

Além disso, com o crime os réus conseguiram evitar a atuação
funcional da vítima e a apreensão das mercadorias que estavam armazenadas no
galpão da empresa Gemini.

O crime também gerou grande repercussão no ambiente de trabalho,
ou seja, no órgão público em que a vítima estava lotada e em nome do qual atuava,
porque além de eliminar um auditor fiscal experiente causando enorme perda à
União, causou temor em outros funcionários e impediu o regular andamento de
outras importantes fiscalizações, até porque Sevilha as comandava.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30
anos de reclusão, o intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 18 anos e que
a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal para cada vetorial negativa do
artigo 59 do Código Penal não se mostra desproporcional ou desarrazoada
(AGRESP 1720767 - 2018.00.18061-6, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
STJ - 6ª Turma, DJE 30/10/2018), podendo ser aumentada se houver razões
concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor
da circunstância.

Sendo assim, utilizando como parâmetro o acervo das circunstâncias
judiciais acima valoradas e considerando o intervalo entre a sanção mínima e a
máxima estabelecida pelo legislador penal para o homicídio qualificado (reclusão,
de doze a trinta anos), pesando em desfavor do sentenciado 5 (cinco) circunstâncias
judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias
objetivas do delito e consequências), elevo a pena-base em 3 anos de reclusão para
cada vetorial desabonadora, exceto quanto às circunstâncias judiciais culpabilidade,
conduta social e consequências do delito, que reputo extremamente graves e
promovo a elevação da pena-base em 54 meses para tais vetoriais por merecerem
maior censura, tendo em vista que dois fatos ensejaram a valoração desfavorável de
cada uma destas.

Desse modo, a pena-base corresponde a 31 anos e 6 meses de reclusão.

Atento à recomendação da Súmula 231 do STJ, limito a pena-base em
30 anos de reclusão.
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Nos termos da jurisprudência do STJ, "no delito de homicídio,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado,
enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que
prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base,
como circunstância judicial" (AgRg no REsp 1811320/DF, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 21/06/2019. Neste sentido: HC 331.480/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 03/03/2017;  eAgRg no REsp
1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
18/06/2019, DJe 01/08/2019).

No caso dos autos, a qualificadora do motivo torpe, prevista no inciso I
("I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe") do § 2º
do art. 121 do CP está sendo considerada para qualificar o delito, enquanto a
qualificadora da emboscada, prevista no inciso IV ("IV - à traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa
do ofendido") do § 2º do art. 121 do CP, conforme votação dos jurados, será
considerada na segunda fase da dosimetria.

Não foram alegadas atenuantes. Incide a agravante da emboscada
(art. 61, II, "c", do CP). Assim, agravo a pena em 1/6 (5 anos), mantendo a pena em
30 (trinta) anos de reclusão em observância à pena máxima cominada (Súmula 231
do STJ a "contrario sensu").

Não foram alegadas causas de aumento ou de diminuição de pena, de
modo que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 30 (trinta) anos de
reclusão para o crime de homicídio qualificado em relação ao réu MARCOS.

Em razão da quantidade de pena aplicada, o cumprimento da pena
privativa de liberdade será iniciado no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "a", do CP.

 

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando as alegações das partes em Plenário e o
resultado da votação dos quesitos, diante da soberana decisão do Conselho de
Sentença (artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal), JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR:
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FERNANDO RANEA DA COSTA pela prática dos crimes previstos
no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, e no art. 299, todos do
Código Penal, às penas de 32 anos e 8 meses de reclusão, mais 320 (trezentos e
vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB pela prática do crime descrito
no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal,
à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado;

 

4. DA PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS E FERNANDO

Mantenho a decisão que restaurou a prisão preventiva dos acusados
MARCOS e FERNANDO, prolatada há pouco, durante esta sessão de julgamento,
pelos seus próprios fundamentos.

Reitero que, nos termos de tais fundamentos, MARCOS e
FERNANDO tentaram a todo custo postergar indevidamente o andamento do
processo, tendo demonstrado, em fatos pretéritos e atuais, que se furtarão à
aplicação da lei penal, sendo necessária a imposição da medida extrema de prisão
preventiva para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal.

O fato de terem respondido parte do processo em prisão domiciliar não
impede a decretação da prisão preventiva na sentença, porquanto mesmo que
estivessem soltos isso seria possível diante do novo título prisional, que é a sentença,
como autorizado pela jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: "Habeas corpus. Prisão preventiva. Preenchimento dos
requisitos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento
ilegal. 2. Réu que respondeu ao processo em liberdade, beneficiado
por ordem de habeas corpus concedida por esta Corte. 3. Nova
prisão preventiva decretada no início da sessão do Tribunal do
Júri, em razão de reiterados embaraços ao processo. Novos
fundamentos. Garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. 4.
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
não há que se falar em ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem. 4. Irregularidades na sessão do Tribunal do Júri não
constatadas a partir da prova pré-constituída nos autos.
Impossibilidade de dilação probatória na estreita via do habeas
corpus. 5. Ordem denegada" (HC 154956, Relator(a): GILMAR
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MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-128  DIVULG 27-06-2018  PUBLIC 28-06-
2018).

EMENTA: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATOS
PROCRASTINATÓRIOS. 1. Havendo condenação criminal, ainda
que submetida a apelação, encontram-se presentes os pressupostos
da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de
autoria. Não se trata, apenas, de juízo de cognição provisória e
sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, mas,
sim, de julgamento condenatório, que foi precedido por amplo
contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação
imparcial, ou seja, um juízo efetuado, com base em cognição
profunda e exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime.
Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de
recursos, a situação difere da prisão preventiva decretada antes do
julgamento. 2. Atitudes nitidamente procrastinatórias, como o
pedido de adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri por oito
oportunidades, atrasando-o por quase seis anos, somadas à
gravidade em concreto do crime, da qual se infere a periculosidade
do agente, são fundamentos suficientes para a decretação da
preventiva, forte na garantia da ordem pública e na aplicação da
lei penal. 3. O fato do condenado ter respondido solto ao processo
até a sentença não impede que a prisão seja decretada nesse
momento processual, como prevê expressamente o parágrafo único
do art. 387 do Código de Processo Penal, desde que presentes
pressupostos e fundamentos. 4. Recurso ao qual se nega
provimento" (RHC 106717, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012).

Quanto ao último acórdão citado, refere-se a caso semelhante ao
presente, em que também foram adotadas manobras processuais destinadas a
procrastinar o julgamento. Pela sua importância, transcrevo trecho da íntegra do
voto da Eminente Relatora:
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(...) Havendo condenação criminal, ainda que submetida a apelação,
encontram-se presentes mais do que os pressupostos da preventiva, a
saber, prova da materialidade e indícios de autoria.

Com efeito, não há aqui apenas um juízo de cognição provisória e
sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado. Há um
julgamento condenatório, que foi precedido por amplo contraditório e
no qual as provas foram avaliadas por um órgão judiciário imparcial,
ou seja, um juízo efetuado com base em cognição profunda e exaustiva
de que o condenado é culpado de um crime. Para se concluir pela
responsabilidade criminal, tem que ser reconhecida a presença de
prova acima de qualquer dúvida razoável. Ainda que a sentença esteja
sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação é bem
diferente do que a de uma prisão preventiva decreta  da antes do
julgamento.

Embora esta Suprema Corte, em julgamento por maioria, tenha
entendido que o princípio da presunção de inocência valeria até o
trânsito em julgado da ação penal (HC 84.078 – Plenário – Rel. Min.
Eros Grau – por maioria – j. 05.2.2009 – Dje-035, de 25.2.2010), é
forçoso reconhecer que a força do princípio se atenua depois de um
julgamento, ainda que este não seja definitivo.

No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, cumpre
apontar a gravidade em concreto do crime praticado e as atitudes
protelatórias adotadas pelo condenado antes do julgamento, o que
levou o Juízo a entender pela presença de risco à aplicação da lei
penal e de risco à ordem pública.

Pertinente evidenciar a gravidade em concreto da conduta criminosa,
haja vista que o condenado contratou a morte da vítima, mediante o
pagamento de R$ 5.000,00, por motivo fútil, tendo ela sido executada
a tiros, sem chance de defesa e à luz do dia, em frente a sua
residência.

Não se trata de prisão decretada com base na gravidade abstrata do
crime, mas fundada nas circunstâncias concretas do homicídio
qualificado, a evidenciarem pelos motivos e modus operandi risco à
ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da
preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.
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Agregue-se o fato de que o Recorrente era ao tempo do crime técnico
judiciário no Superior Tribunal de Justiça, tendo, com sua conduta,
desprezado todos os deveres de lealdade inerentes ao seu cargo para
com a lei e com a Justiça. Reputo tal circunstância subjetiva
extremamente negativa.

A prisão preventiva foi também fundamentada na constatação de que
até então, o condenado, através de medidas procrastinatórias, havia
logrado adiar por pelo menos seis anos o julgamento, o que
autorizaria a conclusão do magistrado sentenciante de que faria
“absolutamente tudo para evitar o cumprimento da pena imposta”.
Segundo o Juiz Presidente teriam sido designadas incríveis outras
treze datas para realização do Júri e que teriam sido frustradas.

É certo que a Constituição garante o direito à ampla defesa, o que
pode ensejar algumas delongas no processo e no julgamento de um
crime. Entretanto, não raramente, tem-se assistido certo
desvirtuamento da ampla defesa, com a adoção de expedientes
processuais protelatórios que buscam a mera impunidade decorrente
do tempo. Nem mesmo esta Suprema Corte tem sido poupada de
expedientes da espécie e que, por vezes, por sua acentuada
anormalidade, afiguram-se verdadeira patologias (v.g.: Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
752.247/PR).

No caso, tendo o juiz do processo constatado a adoção desmedida de
expedientes procrastinatórios por parte do condenado e que
culminaram por atrasar o julgamento - sendo de se destacar que
transcorreram quase quinze anos desde o crime - é fundado o seu
temor de que ele “agorá fará absolutamente tudo para evitar o
cumprimento da pena imposta”, o que caracteriza risco à aplicação
da lei penal.

Atitudes nitidamente procrastinatórias, como requerer o adiamento
do julgamento pelo Tribunal do Júri por oito oportunidades,
atrasando o julgamento por quase seis anos, somadas à gravidade
em concreto do crime, da qual se infere a periculosidade do agente,
são fundamentos suficientes para a decretação da preventiva, com
fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei
penal.
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Portanto, foram invocados fundamentos válidos para a prisão
preventiva, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Por fim, o fato do condenado ter respondido solto ao processo até a
sentença, não impede que a prisão seja decretada nesse momento
processual, como prevê expressamente o parágrafo único do art. 387
do Código de Processo Penal, desde que presentes pressupostos e
fundamentos, o que é o caso.

Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal
de Justiça também não tolera pedidos de adiamento procrastinatórios, sendo pacífico
o entendimento de que a constrição cautelar impõe-se quando há evidente abuso no
direito de defesa. Chamado a se manifestar, decidiu:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO
CÓDIGO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI
N. 10.826/2003. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. SUCESSIVOS ADIAMENTOS DA SESSÃO DE
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JURI. ABUSO DO DIREITO
DE DEFESA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
RECONHECE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PROCESSUAL. I - A prisão cautelar, a teor do art. 5º,
inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de
privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as
circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art.
312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua
imprescindibilidade. II - Ausência de juntada da cópia da decisão que
decretou a prisão preventiva, documento imprescindível à plena
demonstração dos fatos apontados, uma vez que a sentença
condenatória e o acórdão recorrido reportaram-se expressamente aos
fundamentos do decreto preventivo para negar o direito de recorrer em
liberdade, mas possibilitada a análise de sua fundamentação pelo
documento de fls. 56/61 (e-STJ). III - A custódia cautelar está
satisfatoriamente fundamentada na garantia de aplicação da lei
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penal, porquanto o Recorrente teria adotado expedientes
procrastinatórios com o objetivo de furtar-se do julgamento pelo
Tribunal do Juri. Precedentes. IV - O direito do Réu apelar em
liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu
preso durante a instrução criminal, pois reconhecida pela sentença
penal condenatória a autoria do crime, bem como a materialidade do
delito, destacando a persistência dos fundamentos da prisão preventiva.
IV - Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n.
40.444/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma,
julgado em 21/8/2014, DJe de 29/8/2014.)

"HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. JURI.
SUCESSIVOS ADIAMENTOS. CUSTODIA PREVENTIVA.
NECESSIDADE DEMONSTRADA. - Os reiterados adiamentos do
julgamento provocados pela defesa podem ensejar a decretação da
prisão preventiva a fim de garantir a aplicação da lei e a ordem
publica. - Recurso improvido" (RHC n. 5.751/PR, relator Ministro José
Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/1996, DJ de
14/10/1996, p. 39022).

No caso, os sérios fatos demonstrados em decisões pretéritas a respeito
do abuso do direito de defesa, manobras protelatórias e até mesmo utilização de
nome falso pelo réu MARCOS e sua negação em receber ordens de intimação,
demonstram que permanecem válidos os fundamentos utilizados para decretação da
prisão preventiva desde a primeira vez na ação penal.

Os réus só foram colocados em prisão domiciliar porque a sessão do
júri não pôde ser novamente pautada no ano de 2020 por conta do risco
epidemiológico então vigente, tendo a colenda 7ª Turma do TRF da 4ª Região
entendido haver excesso de prazo para realização do julgamento pelo plenário do
Tribunal do Júri.

Se o motivo para conversão da prisão preventiva foi o excesso de
prazo para a realização da sessão de julgamento em razão da pandemia de Covid-19,
agora, com a proclamação do veredicto, a prisão preventiva deve ser restabelecida,
até porque as condições pessoais desfavoráveis dos réus continuam as mesmas,
justificando-se, desde sua decretação inicial, a ordem de prisão preventiva, que
merece, por isso, ser restaurada.

Nesse sentido:
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"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO COM AMPARO NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME E DA REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui
medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312
e seguintes do Código de Processo Penal.  2. No caso, embora a
custódia cautelar do agravante tenha sido relaxada durante a
instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva
ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na
garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo
processante as circunstâncias do crime e o risco de reiteração
delitiva em razão da reincidência. 3. Quanto a ausência de
contemporaneidade, tem-se que não cessou a periculosidade do
agravante no curso processual, mas apenas foi reconhecida a
ilegalidade da custódia dos réus por excesso de prazo, ficando
evidente a manutenção da condição pessoal desfavorável, que
justificava, desde o início, a prisão preventiva. 4. Não se revelam
suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal. 5. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n. 658.317/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
15/6/2021, DJe de 30/6/2021).

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO
PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
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FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE.
VÁRIAS CONDENAÇÕES ACUMULANDO PENAS
SUPERIORES A 42 ANOS DE RECLUSÃO. ANTERIOR
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO MACULA OS
FUNDAMENTOS QUANDO ESTES PERMANECEM HÍGIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de não
ser cabível prévia intimação para sessão de julgamento de agravo
regimental, uma vez que esse recurso interno independe de inclusão
em pauta (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça). Há, ainda, disposição expressa quanto ao não cabimento de
sustentação oral nos julgamentos de recursos internos (art. 159 do
Regimento Interno desta Corte e arts. 937 c.c 1021, ambos do Código
de Processo Civil). Precedentes. 
2. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo
Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de
Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado,
por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso
dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de
PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir
a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade
processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal
ou cause prejuízo a qualquer das partes. 
3. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir
decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão
colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo
violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34,
XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
16/03/2021, DJe 19/03/2021) . 
4. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o
princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de
defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada.
Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma
monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar
respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela
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qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de
segurança sanitária, visando a não propagação do vírus. 
Importante gizar, outrossim, que os temas a serem destacados na
sustentação oral, bem como o enfoque da teses que busca a parte em
sua requerida oratória, permanecem viabilizados através da
apresentação de memoriais a todos os membros do órgão colegiado,
afastando, assim, qualquer prejuízo a parte. 
5. De outro vértice, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se
recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual
penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão
antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas
quando concretamente comprovada a Existência do periculum
libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não
em meras conjecturas. 
6. No caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se
devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foi
evidenciada a periculosidade do recorrente diante dos
fundamentos apresentados na sentença condenatória que fixou
pena superior a 16 anos de reclusão, bem como por se tratar de
agente contumaz na prática delitiva, possuindo condenações que
superam os 42 anos de reclusão (multireincidência). 
7. A gravidade concreta crime como fundamento para a
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida,
como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa
praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada
a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal. 
8. Lado outro, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada
pelos múltiplos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre
eles, condenações -, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração,
resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil
do processo. 
9. Por outro vértice, não se desconhece o entendimento de que
hipótese na qual o acusado respondeu a toda a ação penal em
liberdade, o indeferimento do direito de assim recorrer depende da
demonstração de fato novo que justifique a instauração da
custódia. 
No caso, contudo, extrai-se dos autos que o ora recorrente não
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permaneceu em liberdade durante todo o curso da instrução
criminal, ao contrário, estava preso cautelarmente sob o
fundamento de sua habitualidade na prática delitiva - agente
contumaz no crime de tráfico de entorpecentes, vindo a ser posto
em liberdade em decorrência do excesso de prazo na formação da
culpa. 
10. Assim, embora o recorrente tenha respondido solto durante a
parte final da instrução criminal, sua prisão preventiva, decretada
no corpo da sentença condenatória, mostra-se legal e
fundamentada, afastando a alegação de constrangimento ilegal,
isso porque é da jurisprudência das Turmas que compõem a
Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se
negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença
condenatória, se presentes os motivos para a segregação
preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a
persecução penal. Precedentes. 
11. A anterior revogação da custódia cautelar por excesso de prazo
na formação da culpa não macula os sólidos fundamentos do
decreto prisional caso estes permaneçam hígidos, como no caso,
não havendo qualquer ilegalidade ou contradição sua reutilização
na nova segregação preventiva tomada no corpo da sentença
condenatória. 
12. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RHC n. 143.832/PB,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

Há esclarecimento em várias decisões deste processo de que, depois de
compulsar os autos e refletir sobre acontecimentos ocorridos durante as sessões do
júri, há fatos objetivos reveladores da prática de abuso de direito de defesa. A soma
desses acontecimentos e a reflexão sobre os atos praticados nesta sessão revelaram o
abuso de direito, em que pese o respeito que se nutre a todos os ilustres profissionais
do Direito atuantes neste processo.

Ressalto que há muito tempo esta Vara Federal tem se empenhado em
levar o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal de Maringá/PR. O
crime ocorreu em 2005, a denúncia foi recebida em 2011, a pronúncia foi prolatada
em 2016, a primeira sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 2019, a
segunda em 2020, e a terceira em 2022.
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O julgamento não ocorreu antes em razão do atraso decorrente das
manobras praticadas pela defesa, tais como as renúncias aos mandatos outorgados
pelos defensores dos réus FERNANDO e MARCOS, a não localização do réu
MARCOS pelos oficiais de justiça e principalmente o abandono do plenário da
sessão que se iniciou no dia 20/08/2019 pelas defesas desses dois réus.

O réu MARCOS criou sérios obstáculos e, comprovadamente,
comprometeu a normal aplicação da lei penal. Deveras, durante a tramitação do feito
procurou escolher quando e como seria intimado, ficou parte do processo sem
constituir advogado, mudou de endereço sem comunicar o juízo, deixou de receber a
oficial de justiça, deixando-a por muito tempo à sua espera, ocultou-se, adotou nome
falso e praticou atos que retardaram significativamente a marcha processual, visto
que tinha amplo conhecimento das estratégias de defesa adotadas para abandonar,
mesmo que indiretamente, o processo em mais de uma ocasião.

No que se refere a FERNANDO, também houve troca de mandatos,
alternando-se os advogados ora na defesa de MARCOS, ora na de FERNANDO,
tendo este também ficado parte do processo sem constituir patrono judicial.
FERNANDO estava ciente das estratégias da defesa que configuram abuso, sem
contar que não estava presente no prédio da Justiça Federal no momento que seus
advogados abandonaram o plenário na primeira sessão do júri, tendo ficado foragido
por certo tempo.

As diversas condutas relatadas nesta e em outras decisões, praticadas
nos autos pelas defesas de MARCOS e FERNANDO, com prévio conhecimento dos
réus e a finalidade de procrastinar o julgamento, caracterizam manifesto abuso do
direito de defesa e implicam descrédito do Poder Judiciário, como já decidido
outrora, e impediram a realização do julgamento anteriormente.

Percebe-se, portanto, que as defesas de MARCOS e FERNANDO
deram causa a diversos adiamentos injustificados do processo, principalmente da
primeira sessão de julgamento, que poderia ter sido finalizada em agosto de 2019,
sendo que, não fosse por isso e também pela pandemia de Covid-19, o processo
estaria há muito com sessão de julgamento finalizada.

Desse modo, havendo a necessidade de garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva dos réus MARCOS
OLIVERAS GOTTLIEB e de FERNANDO RANEA DA COSTA, nos termos
dos artigos 312, 313, inciso I, 282, § 6º, todos do CPP.
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5. IMPERTINÊNCIA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NA SENTENÇA. NÃO
CONHECIMENTO DA QUESTÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL.

A fase de prolação de sentença não é o momento processual adequado
para conhecimento desse pedido, motivo pelo, por enquanto, não conheço da
questão.

 

6. BENS APREENDIDOS

Considerando a quantidade e diversidade destes, bem como a
peculiaridade do rito do Tribunal do Júri, para não comprometer o tempo de
prolação desta sentença e eventual remessa dos autos para o Tribunal, em caso de
apelação, deixo para deliberar sobre a destinação dos bens apreendidos para o
momento oportuno, inclusive em outros autos, podendo ser nos autos do Inquérito
Policial nº 2005.70.03.006905-1 ou em outro incidente processual, salvo a parte
referente ao item abaixo, tendo em vista que houve provocação a esse respeito.

 

7. CONTA BANCÁRIA Nº 728-5

A despeito do que foi decidido nos autos de Incidente de Restituição
de Coisas Apreendidas nº 50084957220194047003 no sentido de que seria
necessário aguardar a prolação da sentença final nesta ação penal, deixo para
apreciar o pedido de desbloqueio da conta nos autos de Ação Penal nº
50009190420144047003, tendo em vista que o réu WILSON RODRIGUES DA
SILVA ainda não foi sentenciado, inclusive porque, como mencionei na sentença dos
autos de restituição: "Embora tenha sido extinta a punibilidade de JORGE LUIZ
TALARICO, os valores depositados na conta bancária ainda interessam ao
processo, porquanto o desbloqueio ou o perdimento dos valores só poderão ser
analisados quando da prolação de sentença definitiva em relação aos demais réus
ou após seu trânsito em julgado. Além disso, a depender do resultado do processo,
será necessário analisar eventual afastamento da aplicação dos artigos 64 e
seguintes do CPP, se requerido".

 

8. MULTA POR ABANDONO DE PLENÁRIO
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Arbitrei multa prevista no artigo 265 do CPP contra advogados que
deixaram, sem justa causa, a sessão de julgamento realizada em agosto de 2019, sem
que o chegasse a seu termo, como constou do item 40 da ata do júri, evento 1614,
que segue:

40. Pelo Juízo foi constatado o abandono de plenário dos advogados dos réus
Fernando Ranea da Costa e Marcos Oliveras Gottlieb, assim determinando o
magistrado:

Fixo multa, com fundamento no artigo 265, caput, do CPP, no montante
de 100 (cem) salários mínimos para cada um dos seguintes advogados,
tendo em vista a notoriedade das bancas de advogados aqui presentes,
demonstrando que os réus arcaram com honorários em patamares elevados:

a) Dr. Aluisio Monteiro de Carvalho, OAB/SP 273231;

b) Dr. Jorge Luiz Talarico Junior, OAB/SP 229553;

c) Dr. Santiago André Schunck, OAB/SP 235.199

d) Dr. Ercio Quaresma Firpe, OAB/MG 56311

e) Dra. Janine Alves de Freitas, OAB/PR 95241;

f) Dr. Emerson Rogerio de Oliveira Farias, OAB/PR 65701;

g) Dra. Claudinea Carla Calabund, OAB/MG 104979.

O magistrado entendeu que não ocorreu justa causa comprovada que justificasse o
abandono do ato, conforme registro audiovisual.

Poucos dias depois, analisando manifestação da defesa, decidi (cf. item
6 da decisão de evento 1643):

6. Multa aplicada por abandono e sua exigibilidade.

Mantenho a multa aplicada aplicada no item 40 da ata constante do evento 1614.

O abandono da defesa dos réus FERNANDO e MARCOS durante a sessão do
Tribunal do Júri os deixou indefesos e por isso o Conselho de Sentença
foi dissolvido, retardando significativamente o andamento do processo e causando
sérios prejuízos ao erário.

Os fatos descritos no itens 2 e 3 inclusive servem para reforçar os fundamentos de
sua aplicação.
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Mesmo assim, apesar do Dr Ércio, defensor de MARCOS, ter verberado que a
imposição da multa "é direito do magistrado", esclareço que a multa por abandono
de plenário, imposta nos termos do artigo 265 do CPP, poderá ser mantida,
reduzida, majorada ou revogada quando da prolação da sentença de mérito
levando-se em conta até eventuais boas práticas na produção de atos processuais
vindouros, principalmente os da nova sessão de julgamento, a ser analisada
individualmente por patrono judicial.

Apesar de já aplicada e da possibilidade de revisão em sentença, sua exigibilidade
se dará após o julgamento em instância superior.

Contra essas decisões foi impetrado o Mandado de Segurança nº
5053898-24.2019.4.04.0000/PR pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECÇÃO DO PARANÁ em favor de tais advogados, cuja segurança foi denegada
por unanimidade pela egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
decidiu, confirmando a imposição da multa e do procedimento adotado, como se vê
da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DA MULTA
DO ART. 265 DO CPP.  ABANDONO PELOS ADVOGADOS DE DEFESA DO
PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESLEALDADE PROCESSUAL
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS CAUSÍDICOS. CARÁTER
PROCESSUAL DA PENALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade ativa para a defesa de
questões ligadas ao exercício da profissão e às prerrogativas a ela inerentes. Trata-
se de hipótese excepcional de legitimidade extraordinária, tendo em vista a
relevância do exercício da advocacia, reconhecida como função essencial à Justiça
pela Constituição da República.

2. Aparentemente, o abandono do plenário consistiu em ato engendrado pelos
advogados de Marcos e Fernando com o objetivo de anular o julgamento e foi o
ápice de diversos outros atos que se sucederam ao longo da tramitação processual,
que visavam a retardar o andamento do feito.

3. O abandono injustificado dos advogados impediu a continuação dos trabalhos,
na medida que os defensores dativos não acompanharam todo o andamento do
feito, de grande complexidade.

4. Cumpre destacar o significativo dano aos cofres públicos e prejuízo a todos os
envolvidos no julgamento, tais como funcionários, testemunhas e jurados, que
tiveram que abdicar de seus compromissos profissionais e familiares para se
dedicar ao julgamento pelo tribunal de júri, que acabou sendo dissolvido antes de
ser atingido seu propósito.

5001448-28.2011.4.04.7003 700013094130 .V39

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
3ª Vara Federal de Maringá



26/10/2022 19:57 :: 700013094130 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=426a0e5cca5658c4586d49… 31/38

5. Há elementos suficientes de que os advogados não agiram com lealdade
processual e sua condutas não foram pautadas pela boa-fé objetiva, que também
permeia o processo penal.

6. Acerca da imposição de multa por abandono processual, já decidiu o STJ que
"não se vislumbra inconstitucionalidade do art. 265, 'caput', do CPP, ou ofensa aos
princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de
discricionariedade regrada do juiz natural do processo, sendo exercidos a ampla
defesa e o contraditório através da possibilidade de impugnar a decisão atacada
por pedido de reconsideração ou mandado de segurança" (RMS 31.966/PR, Rel.
Ministro Adilson Vieira Macabu, Desembargador convocado do TJ/RJ, Quinta
Turma, DjE 18/5/2011).

7. A sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal tem o objetivo de
punir o advogado que deixa de manejar a defesa do seu constituinte,
desamparando-o juridicamente. O tumulto processual deve ser contido em respeito
às partes no processo, ao Poder Judiciário e à própria sociedade.

8. O abandono injustificado do plenário do Tribunal do Júri pelo advogado do réu
enseja a aplicação do art. 265 do CPP, cuja multa tem caráter processual e não
disciplinar. Precedentes do STJ.

9. Por ora, fica mantida a imposição da multa aplicada por conta do abandono do
processo, sem qualquer justificativa concreta, cabendo ao magistrado velar pela
adequada condução do procedimento especial de competência do júri originário. 

10. A penalidade será revista pelo magistrado de origem, ao final do procedimento
do tribunal do júri, à luz do comportamento adotado pelos causídicos durante a
nova audiência do plenário, podendo a multa ser mantida, exasperada ou afastada.

11. Segurança denegada.

A impetrante interpôs recurso ordinário em mandado de segurança,
visando a reforma desse acórdão do Tribunal Regional Federal, ao qual foi negado
provimento em 02 de setembro de 2021 pelo Eminente Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, da egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (RMS nº 66610-RS - 2021/0162925-4), decisão essa que inclusive transitou
em julgado.

Importante destacar alguns fatos ocorridos durante e após
a segunda sessão de julgamento (de março de 2020), como a desproporcional reação
do acusado MARCOS durante o depoimento da testemunha Marcio Molla,
(conforme registrado no item 37 da ata, evento 1893) a alegação de pessoa do
Conselho de Sentença de que MARCOS a estaria encarando, sentindo-se intimidada,
conforme relato constante do item 42 da ata (evento 1893), a constatação por perito
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judicial de que a mesma pessoa do Conselho de Sentença mencionada no item 42 da
ata do evento 1893, do ponto de vista médico psiquiátrico, não tinha condições
mentais e comportamentais para prosseguir no julgamento, o que ensejou a
dissolução prematura do Conselho de Sentença, conforme item 43 daquela ata e do
laudo a ela anexo.

Deveras, o abandono das defesas de FERNANDO e MARCOS em
agosto de 2019, deixou os réus (seus clientes) indefesos, o que causou a dissolução
do Conselho de Sentença, retardando significativamente o andamento do processo e
causando elevado prejuízo ao erário.

Se esperava daqueles ilustres advogados outra propensão,
porquanto "inexiste, pois, qualquer civilidade no tocante à atitude de protesto
consistente em deixar o plenário quando a decisão do magistrado é contrária ao
que foi pleiteado ou aguardado pela parte. Para isso, existe o direito de reclamar,
inscrevendo-se em ata o requerimento, dando ensejo à interposição futura do
recurso cabível" (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri - 6. ed. rev., atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 194).

A este respeito, conforme mencionou a Eminente Relatora do
HC 50076904520204040000 (7ª Turma do TRF da 4ª Região) na decisão proferida
no evento 2 daqueles autos, o abandono do plenário no sexto dia da primeira sessão
de julgamento do Tribunal do Júri pelas defesas de FERNANDO e MARCOS
deixou os réus (seus clientes) indefesos e causou a dissolução do Conselho de
Sentença, retardando significativamente o andamento do processo e causando
elevado prejuízo ao erário. Não se tratou de ato isolado, mas de uma sequência de
atos que teve por finalidade retardar a marcha processual para evitar ou pelo menos
postergar o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri, em total descaso para com a
sociedade, a família e os colegas de trabalho da vítima, que tem o direito de ver o
caso encerrado e a Justiça pronunciada. A conclusão do caso não se logrou, não
obstante os esforços jurisdicionais e os altos custos processuais custeados pelo
Estado e por toda a sociedade.

Tudo isso foi amplamente demonstrado no item 4 da decisão do evento
de nº 2123 (que reitera outras decisões do processo proferidas desde o evento 1643,
especialmente o item 2 deste) e na decisão que decretou a preventiva dos réus neste
julgamento, fundamentos esses os quais adoto para evitar o vício da tautologia.

Naquela sessão - de agosto de 2019 - não só o abandono demonstrou
conduta abusiva.
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Relembro que naquele ato estava proibida a captação de imagens de
réus, testemunhas e terceiros, inclusive jurados (cf. ata de evento 1614).

Num dos intervalos daquela sessão, um dos jurados avisou o juiz de
que o advogado Emerson Farias, defensor de MARCOS, apontou o celular com as
lentes fotográficas apontadas para os jurados (cf. evento 1614, item 28), como se
estivesse fotografando os jurados em desconformidade à ordem judicial. Não se
encontrou fotografia dos jurados naquele momento.

Entretanto, bem antes disso, naquela mesma sessão de julgamento, o
procurador da República Dr. Gustavo Torres Soares havia apontado e testemunhado
que o mesmo advogado estava com o celular levantado com as lentes fotográficas
miradas nos jurados, conforme evento 1614, item 23, que segue:

23. (...)

Neste mesmo início do dia 21/08/2019, por volta de 01h06min, houve informação
no Plenário por parte do Ministério Público Federal de que o Dr. Emerson Rogerio
de Oliveira Farias, OAB/PR 65701 estava com o celular levantado com as lentes
fotográficas miradas para os jurados, quando o magistrado lhe solicitou que
comprovasse que não fotografou os jurados, tendo este mostrado a galeria de fotos
deste dia de seu celular. (...)

Esse fato inclusive, foi registrado em gravação audiovisual, como se vê
do VIDEO15 do evento 1640, entre os minutos 18 e 24, justamente captando o
celular do advogado apontado para o Conselho de Sentença durante o depoimento
da testemunha, como se vê das seguintes imagens:

Minuto 18:09
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Minuto 18:37

Minuto 18:41
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Também merece registro, que naquela sessão o Dr. Ércio Quaresma fez
afirmação inesperada após este juiz novamente advertir os presentes sobre a
proibição de obtenção de fotografias e filmagens dos jurados. Afirmou que não
filmaria os jurados nem se eles dormissem e que provaria que jurado dormiu,
afirmando o seguinte: "se mostrar para Vossa Excelência, Vossa Excelência
acreditaria?". Disse que eles dormiram havia 30 segundos. Por cautela, mesmo sem
comprovação por parte de tal defensor, determinei que o Ministério Público
refizesse a última pergunta. Na sequência, o mesmo advogado, Dr. Ércio Quaresma
afirmou que não se importava que a sessão se estendesse até as 2h (da manhã). 

Pior, o Dr. Ércio também havia afirmado, na frente do Conselho de
Sentença: “Cansaço dos jurados não estou nem aí se cansam” (evento 1640,
VÍDEO 20, 8min23s/8min28s). Essa declaração escancara que o abandono de
plenário foi premeditado,  deixando claro que se importava com aqueles jurados.

Outro critério por mim adotado, seria analisar a multa neste momento
sob o enfoque da questão patrimonial de cada defensor multado.

Nesse ponto, ressalto que no final da primeira sessão do Tribunal do
Júri, antes de abandonar o plenário, o advogado do réu MARCOS, Dr. Ércio
Quaresma, reconheceu a possibilidade de aplicação de multa e concordou com a sua
incidência sobre ele e sobre a Dra. Claudinéia, mesmo sem qualquer menção a valor
(evento 1640, VÍDEO110, 6min/6min25s), praticamente confessou a necessidade do
arbitramento da multa contra si, ao ter declarado, sem impugnar valores, que a
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aplicação da multa do artigo 265 do CPP é um "direito do magistrado", mas que
deveria ser aplicada só contra ele, não contra os demais advogados, até porque tinha
motivos de sobra para ir embora. 

Além do mais, a condição financeira dos advogados que abandonaram
o plenário não justificaria eventual redução do valor da multa aplicada a cada um.
São advogados renomados, com experiência na área criminal, sendo que parte deles
atua em escritórios profissionais sediados nas capitais São Paulo e Belo Horizonte,
tendo se deslocado até esta subseção exclusivamente em razão da atuação
profissional nestes autos, o que demonstrou que possuem condições financeiras
suficientes para arcar com a multa aplicada, inclusive pelo grande número de
advogados defendendo apenas dois réus.

Apesar ter sido assegurada a reanálise da questão para considerar as
condições pessoais de cada advogado (evento 1643), nenhum apresentou
documentos que justificassem a alteração ou a revogação da referida decisão,
mesmo estando autorizados a fazer isso em incidente apartado, a fim de que proteger
eventuais dados financeiros para prova de suas alegações, tendo hoje apenas
requerido a redução da multa sem apresentar qualquer comprovação de suas
alegações.

Aliás, como o abandono foi feito com a ciência dos réus, sendo que um
deles tem alto poderio econômico, a multa deve ser mantida, porque por ele deve ser
bancada.

Sendo assim, mantidos os critérios por mim arbitrados nos eventos
1614 (item 40) e 1643 (item 6), analiso se a multa arbitrada deve ser mantida,
reduzida ou majorada.

Entretanto, como um dos critérios que levaria em conta seriam
eventuais boas práticas na produção de atos processuais vindouros e, apesar da
prática de alguns atos de abuso do direito de defesa nesta sessão, esta chegou ao seu 
termo final, em clima muito agradável e de recíproca urbanidade e cordialidade
entre os presentes, de modo que aos patronos judiciais que hoje estão presentes,
reduzo a multa ao valor de 10 (dez) salários mínimos, no caso, para os ilustres
advogados:

a) Dr. Aluisio Monteiro de Carvalho, OAB/SP 273231;

b) Dr. Jorge Luiz Talarico Junior, OAB/SP 229553;

c) Dr. Santiago André Schunck, OAB/SP 235.199
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d) Dra. Janine Alves de Freitas, OAB/PR 95241.

No mais, mantenho a multa arbitrada na forma em que originalmente
fixada quantos aos demais advogados, que inclusive não mais aportaram aos autos.

Nestes termos, mantenho as multas aplicadas aos defensores
constituídos na ata da primeira sessão de julgamento (evento 1614).

 

9. DEMAIS DISPOSIÇÕES REFERENTES AOS RÉUS

Diante da ausência de pedido expresso e contraditório, deixo de fixar
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do
CPP), nos termos do atual entendimento jurisprudencial.

Com fundamento no artigo 804 do CPP, condeno os réus
FERNANDO  e MARCOS ao pagamento das custas e despesas
processuais, inclusive as relativas à realização das sessões de julgamento pelo
Tribunal do Júri, bem como ao ressarcimento dos honorários fixados aos defensores
dativos.

Comuniquem-se as Instâncias Superiores a respeito da prolação desta
sentença.

Por enquanto deixo de aplicar a detração em favor dos réus (art. 387, §
2º, do CPP), tendo em vista que o instituto tem por finalidade garantir o direito à
progressão de regime mediante o cômputo do tempo da prisão cautelar, não servindo
à fixação do regime inicial (cf. TRF4, ACR 5001042-86.2016.404.7017, OITAVA
TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 06/02/2017).
Ressalto, contudo, que o tempo em que cada réu permaneceu encarcerado será
levado em conta na execução da pena (FERNANDO: evento 1, INQ19, p. 78;
MARCOS: evento 1, INQ13 e INQ19), conforme art. 66, III, "c", da LEP.

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada para cada um
é superior a 04 (quatro) anos, os réus não têm direito à substituição por penas
restritivas de direitos, tampouco à suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do
CP).

Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no art. 340 da
Consolidação Normativa da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 4ª Região,
lançando-se os nomes dos réus no Rol de Culpados, comunicando os Institutos de
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Identificação e o Juízo Eleitoral.

Sentença lida em público, às portas abertas, na presença dos réus, dos
jurados e das partes, saindo os presentes intimados.

Lavre-se termo próprio a respeito de eventual interesse dos réus em
recorrer desta sentença.

Restituam-se imediatamente os bens apresentados pelas defesas na fase
do art. 479 do CPP.

Intime-se a União (vítima - artigo 201, § 2º, do CPP).

Plenário do Tribunal do Júri Federal da Subseção Judiciária de
Maringá/PR.
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