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S E N T E N Ç A

O Ministério Público Estadual, por meio de sua representante
neste Termo judiciário, ofereceu denúncia em desfavor de Gustavo Augusto
Menezes  Lopes,  conhecido  como  “Mustafá”,  brasileiro,  natural  de  São
Luís/MA, nascido em 25/08/1992, filho de Elisiete Miranda Menezes e Júnior
César  Santos  Lopes,  residente  na  Rua  G,  Quadra  07,  Conjunto Promorar,
Liberdade,  São  Luís/MA;  Maurício  Abreu  Silva  Froes,  conhecido  como
“Mauricinho”, brasileiro, solteiro, estudante, natural de São Luís/MA, nascido
em 13/12/1991, filho de Maura Carvalho Froes e Arimocene Monte Cerrate
Abreu Silva, residente na Rua 128, Quadra 117, Casa 14, Maiobão, Paço do
Lumiar;  e  Warlen  Gabriel  da  Silva  Cruz,  brasileiro,  solteiro,  estudante,
natural de São Luís/MA, nascido em 16/07/1998, filho de Alan Jones Lisboa
Cruz e  Fabiana Veras  da  Silva,  residente  na Rua Invasão Novo Paço,  s/n
(próximo ao Sítio Natureza), Paço do Lumiar/MA, tendo-os como incursos
nas penas do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13. Os dois últimos também foram
denunciados como incursos nas penas dos art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art.
244-B da Lei n. 8.069/90.

Aduz a inicial, lastreada pelo inquérito policial, que no mês de
setembro de 2016 foi iniciada uma série de protestos e rebeliões pelos detentos
do Complexo Penitenciário de Pedrinhas,  notadamente pelos integrantes de
facções criminosas, com o intuito de lutar contra o que intitulavam “opressão
do Governo Estadual”.

Assevera a denúncia que o Serviço de Inteligência da Polícia
Militar, através de interceptações telefônicas, verificou a possibilidade de que
esses protestos culminassem em novos ataques a ônibus na Ilha de São Luís,
os quais ocorreriam a partir de 29/09/2016 e se estenderiam até as eleições
municipais. Segundo o Ministério Público, tais suspeitas foram confirmadas e
as organizações criminosas deram início aos eventos prometidos, executando
uma série de ataques incendiários que incutiram grande temor na população
maranhense,  totalizando  pelo  menos  58  atentados  criminosos  de  grande
visibilidade.

Informa a peça acusatória que, diante desse quadro, policiais
da  SEIC  passaram  a  investigar  os  principais  líderes  da  facção  criminosa
“Bonde dos 40”,  dentre eles o réu “Mustafá”,  apontado como responsável
pela disciplina da organização, isto é, por julgar e punir os membros da facção
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que  cometem alguma  atitude  que  venha  a  ferir  o  estatuto  da  organização
criminosa, ocupando a posição denominada de “torre”, que simboliza um dos
postos mais altos dentro da organização.

Narra  a  denúncia  que as  investigações  apontam que o réu
“Mustafá” vinha mantendo contato telefônico com outros líderes da facção
criminosa  “Bonde  dos  40”,  dentre  eles  “Leo  Boladão”,  “Espiga”,  “Louro
Cobra” e “Praguinha”, que em conjunto vinham tramando os ataques acima
referidos e o resgate de líderes da facção.

Aduz que no dia 29/09/16, pela manhã,  policiais da SEIC
efetuaram a prisão de “Mustafá” em uma residência no Maiobão, nesta cidade
e, em seguida, foram até uma casa próxima e ali efetuaram a prisão dos réus
Maurício Abreu e Warlen Gabriel, bem assim a apreenderam o menor Crystian
Ricardo, em razão de serem apontados como integrantes da facção “Bonde
dos 40” e de existirem notícias de que eles teriam sido arregimentados por
“Mustafá” para iniciar ataques incendiários a órgãos públicos.

Informa  a  inicial  que,  efetuando  buscas  no  imóvel,  os
policiais  encontraram  01  revólver  cal.  32,  com  04  munições  intactas  e
numeração suprimida.

Assevera a denúncia que a sra. Arimocene,  genitora do réu
Maurício, confirmou que seu filho pertence ao “Bonde dos 40” e no momento
da prisão estava em sua residência, na companhia de “Warlen” e “Crystian”,
quando os policiais chegaram e efetuaram a prisão deles, sendo encontrado no
local um revólver.

Narra a peça acusatória que constam dos autos relatórios de
interceptações telefônicas realizadas no curso da operação “sustentáculo” que
comprovam  o  envolvimento  do  acusado  “Mustafá”  com  a  cúpula  da
organização criminosa “Bonde dos 40”.

Interrogados  pela  autoridade  policial,  o  acusado “Mustafá”
confessou ser um dos líderes do “Bonde dos 40”, no Maiobão, nesta cidade,
bem assim que no dia de sua prisão teria recebido uma ordem do “final” do
“Bonde dos 40” para fazer uma bagunça queimando ônibus, estabelecimentos
do governo, escolas e outros, contudo, quando se preparava para encontrar os
demais integrantes da facção, foi preso pela polícia.

Já  os  réus  Maurício  e  Warlen,  por  sua  vez,  confirmaram
pertencerem  ao  “Bonde  dos  40”  e  informaram  que  a  arma  apreendida
pertencia ao menor Crystian.
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O menor Crystian disse à autoridade policial que pertence à
facção “Bonde dos 40” e que a arma pertencia a ele e ao réu Warlen.

Auto  de  apresentação  e  apreensão  da  arma  de  fogo  e
munições  à  fl.  27  e  laudo de  exame em arma de fogo e  munições  às  fls.
180/182.

Laudo de exame de incêndio em veículo às fls. 56/65.

Houve  conversão  da  prisão  em  flagrante  em  prisão
preventiva (fls. 130/131).

O feito inicialmente  tramitava  na  6ª  Vara  Criminal  de São
Luís, tendo sido declinada da competência do feito para este Juízo em virtude
o incêndio a um coletivo ter ocorrido nesta cidade, bem assim a prisão dos
réus  Maurício  e  Warlen,  na  posse  de  arma  de  fogo  e  em  companhia  de
adolescente (fls. 99/100).

Às fls.  159 e verso consta decisão que indeferiu pedido de
revogação  da  prisão  preventiva  do  acusado  Gustavo  Augusto,  conhecido
“Mustafá”.

A denúncia foi recebida em 02/12/2016. 

Regularmente  citados,  o  réu  Warlen  Gabriel  apresentou
resposta  à  acusação  e  rol  de  testemunhas  às  fls.  198/201,  por  meio  da
Defensoria  Pública,  pugnando pela  conversão da sua prisão preventiva  em
outras medidas cautelares, o que, após parecer ministerial, foi indeferido pela
decisão de fls. 230/231 verso.

Os  réus  Gustavo  e  Maurício,  por  sua  vez,  permaneceram
inertes, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública
que apresentou resposta à acusação às fls. 220/223.

Às fls. 226/228 foram juntadas cópias das mídias contendo
os  áudios  das  interceptações  telefônicas  da  operação  “sustentáculo”,
requisitadas à SEIC, atendendo a pedido do Ministério Público.

Posteriormente,  o  réu  Maurício  apresentou  resposta  à
acusação  e  rol  de  testemunhas  às  fls.  253/254,  por  meio  de  advogada
constituída.

Em  08/03/2017  foi  realizada  a  audiência  de  instrução
criminal.  Na ocasião,  por  meio de recurso  audiovisual,  foram inquiridas  as
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testemunhas  Ney  Anderson  Gaspar,  Marcos  Aurélio  Santos  Brito,  Nilo
Eduardo Cruz Cardoso e Arimocene Monte Cerrate Abreu Silva, arroladas na
denúncia. Em seguida foram inquiridas as testemunhas Vera Lúcia Guimarães
e  Valdirene Feitosa  Oliveira,  arroladas  pela  defesa  do réu Warlen,  tendo a
defesa  do  mencionado  acusado  desistido  da  oitiva  da  testemunha  Welton
Ricardo, ausente. Também foram inquiridas as testemunhas Josinaldo Ferreira
Castro e Alexsandro Costa e Silva, apresentados pela defesa do réu Maurício e
a  testemunha  Francisco  Silva  dos  Santos,  apresentado  pela  defesa  do  réu
Gustavo. Depois, os réus foram qualificados e interrogados. Ao final as partes
nada requereram. Declarada encerrada  a instrução criminal,  os autos foram
com vista às partes para que apresentassem alegações finais (fl. 265 e verso).

Com  vista  dos  autos,  o  Ministério  Público  apresentou
alegações  finais  às  fls.  277/286.  Já  os  réus  Maurício,  Gustavo  e  Warlen
apresentaram  alegações  finais  às  fls.  290/296,  302/305  e  310/312,
respectivamente.

Informações de antecedentes dos réus, às fls. 313/315.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita pugnados
pelos réus em suas respostas à acusação.

Ao oferecer  a  denúncia  o  Ministério  Público  imputou  aos
réus Gustavo Augusto Menezes Lopes, Maurício Abreu Silva Froes e Warlen
Gabriel  da Silva Cruz a prática do crime previsto no art.  2º, §2º, da Lei n.
12.850/13 -  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa com emprego de arma de fogo.

Imputou, ainda, aos acusados Maurício Abreu Silva Froes e
Warlen Gabriel da Silva Cruz a prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n.
10.826/03 – posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e art. 244/B da Lei n.
8.069/90 – corrupção de menor de 18 anos para a prática de infração penal.

Cabe analisar, portanto, se o conjunto probatório conduz à
demonstração da materialidade e da autoria dos referidos delitos, bem como o
preenchimento de todos os elementos dos tipos.

Do delito do art.  2º,  §2º,  da Lei  n.  12.850/13, atribuído aos réus Gustavo
Augusto, Maurício Abreu e Warlen Gabriel:

Acerca  do tipo penal  mencionado,  extrai-se  o  conceito  de
organização  criminosa  da  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime
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Organizado Transnacional – Convenção de Palermo, que define grupo criminoso
organizado  como sendo um  "grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há
algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações
graves  ou  enunciadas  na  presente  Convenção,  com  a  intenção  de  obter  direta  ou
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material". 

Por  outro  lado,  o  artigo  1º  da  Lei  n.  12.850/13,  define
organização  criminosa  como  "a  associação  de  4  (quatro)  ou  mais  pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional". Desse modo, para a existência de uma verdadeira
organização  criminosa  deve  haver  a  vinculação dos  seguintes  requisitos:  a)
grupo com estrutura organizacional não fortuita; b) formado por, no mínimo,
quatro pessoas; c) estabilidade temporal reconhecida; d) atuação concertada,
ou seja, aprimorada; e) finalidade de praticar infrações graves, isto é, aquelas
cujas penas máximas sejam iguais ou superiores a 4 (quatro) anos; f) intenção
de obter, direta ou indiretamente, benefício econômico ou material.

Nesse  contexto,  o  delito  imputado  aos  réus  consiste  na
conduta de integrar a organização criminosa denominada Bonde dos 40. Esta
organização e  sua  atuação,  dentro  e  fora  dos  presídios  neste  Estado,  é  de
conhecimento público,  não restando dúvida de que referida organização se
enquadra aos requisitos do art. 1º da Lei n. 12.850/13.

A  imputação  feita  aos  réus  é  a  de  participação  nesta
organização e para que se configure o delito basta que haja integração, não
sendo relevante a posição hierárquica.

Insta esclarecer, antes de adentrar ao mérito, que o tipo penal
em questão configura crime formal e de consumação antecipada, na medida
em que é concretizado no instante em que ocorre a convergência de vontades
para a realização do fim específico da prática de outros ilícitos.

No caso dos autos, na época da prisão dos réus, a Ilha de São
Luís passava por mais uma onda de atentados orquestrados e praticados por
facções criminosas que atuam neste Estado, dentro e fora do sistema prisional,
sobretudo pela facção “Bonde dos 40”, consistente em ataques a ônibus de
transporte  coletivo,  órgãos públicos e concessionárias  de serviços  públicos,
com a provocação de incêndios, com o intuito de causar pânico à população e
tumultuar as eleições municipais.

O  conjunto  probatório  é  bastante  para  comprovar  a
participação efetiva tão somente do acusado Gustavo Augusto Menezes Lopes
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no grupo criminoso Bonde dos 40, restando evidenciado, inclusive, posição de
liderança na organização, o mesmo não tendo sido provado em relação aos
acusados Maurício Augusto e Warlen Gabriel.

Das testemunhas inquiridas em Juízo, Ney Anderson Gaspar,
delegado de polícia civil lotado na SEIC, asseverou que ao assumir a SEIC em
maio de 2016 deparou-se com uma onda de ataques a ônibus na Ilha de São
Luís, motivo pelo qual passou a monitorar, através de trabalho de campo e
interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, as facções que atuavam na
Ilha de São Luís.

Segundo o depoente,  no mês de setembro daquele ano, as
investigações apontavam que a facção Bonde dos 40 atuava fora dos presídios
por  meio  de  lideranças  chamadas  de  “Torres”,  sendo  o  réu  Gustavo,
conhecido como Mustafá, uma torre com atuação no Maiobão, nesta cidade, e
no bairro Liberdade, em São Luís.

Declarou  a  testemunha  que  o  réu  Gustavo  também  era
responsável pela disciplina da facção, ordenando execuções de pessoas ou as
executando pessoalmente, bem assim também era a pessoa responsável pela
cooptação de “Soldados” para a realização de ataques ordenados de dentro da
prisão pelo chamado “Final”, um conselho de detentos que na época dos fatos
era  composto  por  13  membros,  dois  dos  quais  eram  responsáveis  pelos
contatos  com  o  réu  Gustavo,  os  presos  de  alcunha  “Praguinha”  e  “Léo
Boladão”.

Asseverou a testemunha que no mês de setembro de 2016
foram determinadas a queima de ônibus na Liberdade e no Maiobão,  bem
assim a queima de subestações de energia objetivando atrapalhar as eleições,
motivo pelo qual saíram a campo para efetuar a prisão de Mustafá, responsável
por determinar aos soldados os ataques,  tendo ele sido localizado em uma
residência  no Maiobão,  bairro  dominado pela  facção Bonde dos  40  e  que
possui  como  torre,  além  do  réu  Gustavo,  o  indivíduo  conhecido  como
“Bogus”, também preso no mesmo período.

Acrescentou que as ordens para os incêndios foram dirigidas
ao celular utilizado pelo réu Gustavo.

Informou o delegado de polícia que em uma casa ao lado da
que  foi  localizado  o  réu  Gustavo  foram encontrados  os  demais  réus  e  o
adolescente  Crystian,  bem como um revólver municiado e com numeração
suprimida, que era por todos compartilhado. Disse o depoente que os réus e o
adolescente  eram  “Soldados”  da  facção  criminosa,  sendo  o  réu  Maurício
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responsável por roubos, inclusive tendo sido mencionado nas interceptações
telefônicas, e o réu Warlen por tráfico no Maiobão.

Asseverou o depoente que o financiamento da organização se
dá através do tráfico, roubo e latrocínios, inclusive a facção criminosa cobra
percentuais  do  produto  desses  crimes,  bem como  contribuições  fixas  dos
traficantes da área, do que resultam inclusive muitos outros crimes, inclusive
execuções daqueles que não atendem às determinações da facção.

O depoimento de Ney Anderson foi  corroborado pelo do
policial civil Marcos Aurélio Santos Brito. Em juízo declarou o depoente ter
sido  um  dos  responsáveis  pela  audição  de  interceptações  telefônicas
autorizadas  judicialmente  para  a  investigação  das  facções  criminosas  com
atuação neste Estado, a operação “Sustentáculo”.

Asseverou  que  Mustafá  é  um torre  dos  Bonde dos  40  no
Maiobão, possuindo voz de comando na organização e que outro indivíduo,
de alcunha “Bogus”, também é torre neste bairro.

Asseverou que as investigações apontaram que integrantes do
Bonde  dos  40  planejavam  ataques  para  bagunçar  as  eleições,  queimando
colégios,  subestações  de  energia,  ônibus,  pois  se  achavam  oprimidos  no
interior  dos  presídios,  sendo  que Mustafá  e  Bogus  eram responsáveis  pela
organização dos ataques no Maiobão.

Disse  a  testemunha  que  acompanhou  as  escutas  do  réu
Mustafá, mas não Maurício, nem Warlen, nem de Crystian, sendo que o réu
Gustavo foi preso no dia em que estava organizando um pessoal para iniciar
novos ataques.

Segundo o depoente, em outra outra interceptação identificou
o réu Mustafá ordenando o resgate de “Praguinha”, um dos líderes da facção
do Bonde dos 40, do interior de um pronto-socorro para onde estava sendo
levado pelo serviço de escolta da penitenciária, contudo, a ação criminosa foi
abortada  em virtude do reforço policial  mobilizado para  o estabelecimento
hospitalar, a partir do conhecimento do conteúdo dos áudios.

Afirmou  o  depoente  que  em  outras  conversas  telefônicas
interceptadas  é  possível  constatar  que  Mustafá  autoriza  o  assassinato  de
pessoas, transferência de armas, tráfico de drogas e assaltos.

Asseverou que participou da prisão do réu Gustavo e que a
população local apontou uma residência em que estariam outros integrantes
do grupo criminoso,  tendo sido localizada nesta casa os demais réus e um
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revólver. Disse que as armas utilizadas pela facção são compartilhadas entre os
seus membros, mediante autorização dos superiores da organização criminosa.

Declarou  que  as  interceptações  telefônicas  noticiaram  que
Mustafá teria reunido um pessoal para realizar ataques, mas os nomes dos réus
Maurício  e  Warlen  não  eram  mencionados,  tendo  concluído  que  estes
integravam a  facção porque  eles  mesmo teriam assim declarado no dia  da
prisão.

Afirmou,  ainda,  que os  demais réus  foram presos  em casa
próxima àquela em que foi preso o réu Gustavo, mas que não conhecia o réu
Warlen de ocorrências anteriores, nem saberia qual sua participação na facção
criminosa.

Informou  a  testemunha  que  os  recursos  financeiros  do
Bonde  dos  40  são oriundos  do  tráfico  de  drogas  e  roubos,  sendo  que  as
interceptações telefônicas apontaram o réu Gustavo como responsável  pela
cobrança das contribuições financeiras para a facção.

Acrescentou  que  nas  interceptações  captou  o  réu  Gustavo
perguntar a “Louro Cobra” se já estavam organizados para realizar os ataques.

Já o policial Nilo Eduardo Cruz Cardoso, asseverou em juízo
que  participou  da  prisão  dos  réus.  Afirmou  que  havia  uma  interceptação
telefônica relacionada a ataques a ônibus, órgãos públicos e policiais,  tendo
sido identificados os líderes que ordenavam aos soldados que saíssem às ruas e
realizassem os ataques, motivo pelo qual foram a campo no intuito de realizar
a prisão de vários líderes na Ilha. 

Disse a testemunha que, nesse caso, o alvo era o réu Gustavo,
conhecido como Mustafá, um torre que atua no Maiobão e Vila Nazaré, que
recebia ordens dos líderes e as transferia  aos soldados para a execução das
determinações.

Declarou o depoente que o torre também é responsável pela
contabilidade da facção e que o réu Gustavo já é conhecido pelo envolvimento
em outros crimes, inclusive homicídios.

Asseverou que em diligências para a prisão do réu Mustafá,
identificaram algumas  residências  em que  ele  poderia  estar,  sendo  que  ao
entrarem em uma das casas para fazer a contenção dos fundos dos imóveis,
encontraram os réus Maurício e Warlen, além do menor Crystian, e uma arma
de  fogo.  Afirmou  que  os  réus  Maurício  e  Warlen  não  foram  citados  nas
interceptações telefônicas, mas colegas informaram que eles estavam no local
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para fazer a segurança de Mustafá, sendo que os imóveis em que todos foram
presos eram vizinhos. Declarou que não conhecia Warlen e Maurício de outras
ocorrências, tendo estes declarado por ocasião da prisão que eram soldados do
acusado Gustavo. 

Segundo  o  depoente,  o  policial  Brito  informou  que  nos
áudios  captados  pelas  interceptações  telefônicas  autorizadas  pela  Justiça  é
mencionado que Mustafá detém a função de Torre da organização. Asseverou,
ainda, que Mustafá é o chefe de tráfico no Maiobão e que acima dele estão
vários presos, dentre eles o “Praguinha”.

Arimocene do Monte Cerrate, genitora do acusado Maurício,
declarou que estava em sua residência quando a polícia chegou e perguntou se
tinha  filho  e  respondeu  que  sim,  tendo  os  policiais  entrado  e  encontrado
Maurício  com Crystian  e  Warlen,  que  lá  estavam para  consumir  maconha
juntamente com seu filho.

Disse a declarante que a polícia encontrou uma arma na casa,
mas não sabe em que local, tendo Crystian assumido a propriedade da arma.

Acerca  da  participação  de  seu  filho  em  facção  criminosa,
disse a declarante que não lembrava do seu depoimento prestado na delegacia,
mas que Maurício não lhe falou que é integrante de facção criminosa.

Informou que Maurício já foi preso acusado do cometimento
de crime de roubo de um veículo e que Mustafá é seu vizinho, mas não tinha,
nem  seu  filho,  contato  com  ele,  bem  assim  não  tinha  conhecimento  se
Crystian e Warlen teriam contato com Mustafá.

Das testemunhas  arroladas  pela  defesa  dos  réus,  Francisco
Silva dos Santos, afirmou em juízo que conhece o réu Gustavo desde criança
porque trabalhou com a mãe dele em um trailer e sempre o viu como uma
pessoa  legal,  descolado.  Disse  que  nunca  viu  o  réu  com agressividade  em
relação a parentes ou frequentadores do trailer, bem assim que não sabia sobre
o envolvimento do réu Gustavo com facção criminosa,  nem ouviu  ele  ser
chamado  pelos  apelidos  de  Mustafá  ou  Gugu.  Por  fim,  disse  que  o  réu
Gustavo é tatuador.

Josinaldo Ferreira Castro disse em juízo que no dia dos fatos
estava  na  porta  de  sua  casa  quando policiais  derrubaram o portão  de  sua
residência  e disseram que estavam atrás de criminosos que estariam na sua
casa, tendo informado que lá só estavam o declarante e sua sogra. Afirmou
que os policiais invadiram também outras casas a procura desses criminosos e
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que ficou sabendo que apreenderam uma arma e bebidas alcoólicas na casa de
Maurício. 

Afirmou a testemunha que há comentários de que Maurício
faz parte de organização criminosa, não tendo visto Maurício usando drogas,
nem movimento de tráfico na casa dele.

Disse, ainda, que nunca viu Gustavo e Maurício frequentarem
a casa um do outro e que não ouviu falar que Gustavo fosse chefe de facção
criminosa, tendo sabido pelos policiais que o réu Gustavo estaria envolvido
em outros crimes.

Valdirene Feitosa Oliveira, asseverou em juízo que não era de
conhecimento da vizinhança a participação de Warlen em facção criminosa e
que ficou sabendo disso em razão da prisão dele e pelo noticiado no jornal.
Declarou não conhecer o réu Gustavo nem Maurício nem Mustafá, mas sabia
que Warlen era amigo de Crystian. 

Vera Lúcia Guimarães, disse em juízo que não ouviu falar da
participação de Warlen em facções criminosas  ou do seu envolvimento na
prática de delitos,  bem assim não sabe se Warlen era amigo de Gustavo, a
quem não conhece. Declarou já ter visto Warlen na companhia de Maurício,
não tendo ouvido falar da participação deste em facção criminosa. 

Os  réus,  por  sua  vez,  ao  serem  inquiridos  em  juízo,  ao
contrário do que disseram em seus interrogatórios colhidos pela autoridade
policial, negaram a participação em organização criminosa.

Warlen  Gabriel  da  Silva  Cruz  asseverou  em juízo  que  foi
preso na casa do réu Maurício, para onde tinha ido na companhia de Crystian,
à  tarde,  para  fumarem  maconha  que  havia  comprado.  Declarou  que  não
chegou a fumar a maconha porque os policiais invadiram a residência, tendo
sido  acusado  de  incendiar  ônibus,  contudo,  nunca  participou  de  qualquer
incêndio.  Disse também que não trafica drogas,  nem tem conhecimento da
prática de crimes por Crystian e Maurício.

Informou  que  no  local  em  que  foi  preso,  bem  assim  na
delegacia, apanhou bastante para confessar que pertencia ao Bonde dos 40 e
que vendia drogas, mas não relatou as agressões na audiência de custódia.

Informou não conhecer Gustavo, conhecido como Mustafá. 

Já o réu Maurício Abreu Silva Froes, afirmou em juízo não
fazer parte do Bonde dos 40, nem seus amigos. Disse que foi preso em casa
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fumando  maconha  com  Crystian  e  Warlen,  seus  amigos,  tendo  a  polícia
chegado dizendo que eles estariam participando da queima de ônibus em São
Luís. 

Afirmou conhecer o réu Gustavo como tatuador na rua, não
sabendo se ele é membro do Bonde dos 40. 

Negou  ser  traficante  de  drogas,  nem Warlen,  Gustavo  ou
Crystian.  Disse  que foi  coagido e  agredido pelos  policiais  para  prestar  seu
depoimento na delegacia e declarou que não disse o que estava escrito em seu
interrogatório policial.

Gustavo Augusto Menezes Lopes, conhecido como Mustafá,
asseverou em seu interrogatório judicial que não faz parte da facção Bonde
dos  40,  mas  quando foi  preso  por  porte  ilegal  de arma foi  amparado por
membros da mencionada facção dentro do presídio, motivo pelo qual conhece
a estrutura da facção criminosa, mas não sabe dizer o que cabe à função do
torre, nem a quem cabe o comando da facção.

Informou que no dia de sua prisão estava na casa de sua mãe
no Maiobão, quando chegaram vários veículos gritando “polícia” e passaram a
entrar em várias residências. Ao chegarem na casa de sua mãe se entregou após
negociação e foi levado para a SEIC, mas até aquele momento não sabia o
motivo de sua prisão.

Declarou  o  réu  que  na  SEIC  foi  acusado  de  ser  um dos
líderes do Bonde dos 40 e que nesse período estavam ocorrendo os ataques a
ônibus e escolas em São Luís, mas que não participou de nenhum movimento.

Informou conhecer Maurício de vista porque ele mora na rua
em que mora sua mãe, mas não possui afinidade com ele e que nunca viu
Warlen nem Crystian.

Afirmou  que  é  conhecido  como  Gugu  e  Mustafá,  tendo
conhecido “Monobloco” na SEIC, mas que não conhece “Bogus” e não tem
conhecimento se tais pessoas praticam tráfico de drogas. Negou ser traficante
de drogas.

Disse o réu que por ocasião de seu interrogatório policial, o
advogado Berilo, que se apresentou como seu advogado contratado por sua
família,  não  presenciou  nem  participou  de  seu  interrogatório.  Declarou
também que não leu o conteúdo de seu interrogatório. Disse que na facção
não existe sintonia, mas torre sim e que também não existe a denominação
“final”,  nem líder,  mas que os  presos  que possuem mais  tempo de cadeia
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levam “várias trocações de ideia” e decidem o que tem que ser feito ou não,
sendo que estes são os torres, mas não se denominam como líderes.

Informou  que  foi  agredido  física  e  psicologicamente  na
delegacia, mas não relatou isso na audiência de custódia.

Conforme se percebe pelos depoimentos prestados em juízo,
sobretudo dos policiais que participaram das investigações que culminaram na
prisão dos réus, é que o acusado Gustavo Augusto Menezes Lopes participa
da  organização  criminosa  Bonde  dos  40,  possuindo  inclusive  posição  de
destaque  na  hierarquia  da  mencionada  organização,  na  medida  em  que
orquestra a execução de ações criminosas a mando de líderes encarcerados e
participa  da  arrecadação  dos  recursos  financeiros  para  a  manutenção  da
organização.

De outro modo,  as interceptações telefônicas realizadas no
âmbito da operação Sustentáculo, cujos áudios foram juntados a estes autos,
comprovam a efetiva participação do acusado na organização das atividades
criminosas levadas a cabo pela facção Bonde dos 40, a exemplo a articulação
da tentativa de resgate de um dos líderes da referida organização criminosa,
Hilton John Alves Araújo, conhecido como “Praguinha”, bem assim a decisão
acerca de castigos a pessoas que estivessem em falta com a organização.

De  outro  modo,  o  réu  Gustavo,  ao  ser  inquirido  pela
autoridade policial, confessou a autoria criminosa, não sendo crível a versão de
que  foi  coagido  e  agredido,  inclusive  fisicamente,  para  que  confessasse,
sobretudo porque seu depoimento foi acompanhado por advogado, o qual não
teria aceitado participar do ato se tivesse presenciado o réu ser agredido ou se
tivesse ele sinais de tais agressões. De outro modo, não relatou tais agressões
por ocasião da audiência de custódia, por razões que não soube explicar, até
mesmo porque  esta  audiência  ocorreu  poucos  dias  depois  de sua  prisão  e
sempre é perguntado ao réu quanto à prática de tortura, o que denota que, de
fato, não ocorreram, sendo contada esta versão apenas para desconstituir o
teor de suas declarações na fase policial.

Também não se mostra crível a versão de que o advogado
que  se  apresentou  como  constituído  por  sua  família  e  que  assinou  o  seu
interrogatório  policial  não  teria  participado  da  sua  inquirição  na  delegacia,
sendo certo que o delegado que prestou depoimento nestes autos confirmou
que  o  interrogatório  do  réu  Gustavo  foi  acompanhado  todo  tempo  pelo
advogado.

Ressalto que, ao ser interrogado em juízo, o acusado Gustavo
declarou que apesar de não fazer parte da facção Bonde dos 40, ao ser preso
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por  porte  ilegal  de arma de fogo em momento anterior,  foi  acolhido pela
referida facção, motivo pelo qual conhecia sua estrutura, não sendo crível que
estando  no  mesmo  ambiente  prisional  dominado  por  determinada  facção
criminosa  e  escolhendo  dela  não  participar,  pudesse  continuar  livremente
junto com outros membros.  

Assim, as provas produzidas em juízo são robustas e certas
para confirmar a participação do réu Gustavo na organização criminosa Bonde
dos  40,  estando,  portanto,  incurso  nas  penas  do  art.  2º,  §2º,  da  Lei  n.
12.850/13.

Não há dúvidas de que o réu Gustavo participava ativamente
da facção,  que se  destina  à  prática  de crimes  muito graves,  a  exemplo do
tráfico de entorpecentes,  roubos,  latrocínios  e homicídios,  sendo certo que
essa facção se compõem de muitos membros, muito mais do que 04, sendo
citados  os  nomes  de  alguns  líderes,  inclusive  transferidos  na  época  dessa
situação para o presídio federal. Não se pode exigir, para enquadramento neste
delito, que todos os réus estejam denunciados no mesmo processo para que se
configure a vinculação à organização criminosa, até mesmo porque na época
ocorreram muitos eventos criminosos,  ataques a ônibus,  escolas,  veículos e
posto de saúde.  Daí  se desdobraram várias prisões,  que geraram processos
criminais diferentes, mas todos vinculados à organização Bonde dos 40, sendo
comprovado pelos áudios que as ordens dos ataques partiam desses líderes que
se encontravam presos.

O mesmo não se pode dizer dos réus Maurício Abreu Silva
Froes  e  Warlen  Gabriel  da  Silva  Cruz,  na  medida  em  que  não  restou
esclarecido se a pessoa de alcunha Mauricinho, mencionada nas interceptações
telefônicas, de fato se tratava do réu Maurício, bem assim porque os depoentes
Marco  Aurélio  Santos  e  Nilo  Eduardo  Cruz  Cardoso,  policiais  civis  que
participaram da prisão  do réu,  declararam que suas  prisões  decorreram de
fortuito, pois não se tinha conhecimento da participação deles na organização
criminosa,  o  que  foi  confirmado  somente  pelos  próprios  réus  ao  serem
interrogados  pela  autoridade  policial,  tendo  o  policial  Nilo  Eduardo  Cruz
informando que os réus foram presos porque quando os policiais entraram na
residência para realizar a contenção dos fundos de outro imóvel, perceberam
que os acusados ficaram nervosos e descobriram com eles a posse de uma
arma de fogo. 

De  outro  modo,  os  réus  Maurício  e  Warlen  não  eram
conhecidos dos depoentes de outras ocorrências policiais, tendo negado em
juízo a participação em organização criminosa.

13



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO DE PAÇO DO LUMIAR – 1ª VARA

É certo, por outro lado, que confessaram à autoridade policial
a participação na organização criminosa, em que pese terem informado que
foram agredidos para que assim o fizessem. Mas esta versão não é crível  e
razoável,  já  que  sequer  comunicaram tal  fato  por  ocasião  da  audiência  de
custódia.  Mas  as  demais  provas  produzidas  em  juízo,  em  especial  o
depoimento dos policiais responsáveis pelas escutas e investigações, não foram
suficientes para comprovar, como dito, a participação deles no crime do art.
2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.

Do delito do art. 16, da Lei n. 10.826/03, atribuído aos réus Maurício Abreu
Silva Froes e Warlen Gabriel da Silva Cruz:

Esclareço, inicialmente, que ao apresentar alegações finais, o
Ministério Público imputou aos réus a prática do delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, correspondente ao delito de
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Nesse contexto, esclareço que os réus não se defendem do
tipo penal, mas sim dos fatos imputados na denúncia, de modo que o art. 383
do CPP permite que “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que,
em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” 

Trata-se  da  emendatio  libelli,  em que não há  modificação da
correlação entre a acusação e a sentença, pois os fatos já foram descritos na
denúncia, cabendo ao magistrado apenas conferir ao fato já narrado a correta
capitulação legal, pois se o fato não está descrito, outra é a hipótese, havendo
necessidade de reabrir prazo para a defesa, inclusive para produção de novas
provas. O caso dos autos configura, portanto, hipótese típica de emendatio libelli.

Analisando o fato descrito na denúncia e a prova produzida,
percebo que ele se adequou à descrição do crime do art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei n. 10.826/03, como asseverou o Ministério Público em suas
alegações finais, e não do art. 16 do mesmo diploma legal, como constou da
denúncia.

A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo de
exame em arma de fogo e munições às fls. 180/182, que demonstrou resultado
positivo para a eficiência da arma e dos cartuchos apreendidos, um revólver
cal.  38,  bem  assim  confirmou  que  a  numeração  da  arma  de  fogo  estava
suprimida por raspagem.
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Quanto à autoria,  está perfeitamente delineada tão somente
em relação ao réu Warlen Gabriel da Silva Cruz, sobretudo pelos depoimentos
das testemunhas, corroborados pela sua confissão.

Os policiais  que participaram da operação  que resultou na
prisão dos réus foram uníssonos em afirmar que no interior da residência em
que foram encontrados os acusados Maurício e Warlen, bem assim o menor
Crystian, foi encontrado o revólver apreendido, municiado e com a numeração
suprimida,  sendo  que  o  uso  de  tal  arma,  segundo  os  depoentes,  seria
compartilhado pelos réus.

Já  a  genitora  do  réu  Maurício,  ao  ser  inquirida  em  juízo,
confirmou que no interior de seu imóvel foi encontrada uma arma de fogo,
tendo o menor Crystian confessado a propriedade da referida arma.

As testemunhas arroladas pela defesa dos réus não trouxeram
elementos  que pudessem contribuir  com o esclarecimento dos  fatos,  salvo
Josinaldo Ferreira, que disse ter tomado conhecimento de que na casa do réu
Maurício foi apreendida uma arma de fogo.

O réu Warlen Gabriel da Silva Cruz, ao ser interrogado em
juízo,  confessou  a  propriedade  da  arma  de  fogo  apreendida.  Afirmou  que
adquiriu o revólver em comunhão com Crystian pela quantia de R$ 1.000,00,
sendo que cada um contribuiu com a metade do valor da arma, que passou a
pertencer aos dois. 

Declarou  que  compraram  a  arma  para  se  protegerem  da
violência do mundo e que ambos se alternavam na sua posse, um dia cada,
sendo que no dia de sua prisão a arma estava com Crystian que apontou o
local em que tinha escondido a arma.

Já o acusado Maurício Abreu Silva Froes, por sua vez, negou
a propriedade da arma apreendida. Confessou que a arma foi encontrada em
sua casa, dentro de um cesto de lixo no banheiro do quarto, na parte de cima
da  casa,  sendo  que  quem estava  com  ela  era  o  réu  Warlen,  mas  que  ela
pertencia ao réu Warlen e Crystian, em razão deles possuírem inimigos.

Por fim, o réu Warlen Gabriel  não possui autorização para
portar arma de fogo.

Assim,  as  provas  carreadas  aos  autos  são  suficientes  para
concluir pela condenação do acusado Warlen Gabriel da Silva Cruz pelo delito
do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03.
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Por  outro  lado,  as  provas  produzidas  em  juízo  não
comprovaram que  o  réu  Maurício  compartilhasse  o  uso  da  arma  de  fogo
apreendida, na medida em que o compartilhamento alegado pelos policiais que
prestaram depoimento em juízo decorreria, segundo os próprios policiais, da
participação dos réus em organização criminosa, mediante a autorização dos
superiores da facção criminosa, contudo, os réus Maurício e Warlen não foram
condenados por integrarem facção criminosa.

Do delito do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, atribuído aos réus Maurício Abreu
Silva Froes e Warlen Gabriel da Silva Cruz:

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante dos réus que noticia o fato tido por criminoso.

Quanto  à  autoria,  o  conjunto  probatório  é  bastante  para
confirmar a autoria delitiva tão somente em face do réu Warlen Gabriel da
Silva Cruz.

Os policiais  que participaram da operação  que resultou na
prisão dos réus foram uníssonos em afirmar que no interior da residência em
que  foram  encontrados  os  acusados  Maurício  e  Warlen,  também  foi
encontrado o menor Crystian e um revólver cujo uso, segundo os depoentes,
seria compartilhado pelos três indivíduos mencionados.

Já  a  genitora  do  réu  Maurício,  ao  ser  inquirida  em  juízo,
confirmou que no interior de seu imóvel foi encontrada uma arma de fogo,
tendo o menor Crystian confessado a propriedade da referida arma.

As testemunhas arroladas pela defesa dos réus não trouxeram
elementos  que pudessem contribuir  com o esclarecimento dos  fatos,  salvo
Josinaldo Ferreira, que disse ter tomado conhecimento de que na casa do réu
Maurício foi apreendida uma arma de fogo.

O réu Warlen Gabriel da Silva Cruz, ao ser interrogado em
juízo, confessou que adquiriu a arma de fogo em comunhão com Crystian pela
quantia de R$ 1.000,00, sendo que cada um contribuiu com a metade do valor
da  arma  que  passou  a  pertencer  aos  dois  e  que  ela  era  utilizada  para  se
protegerem da violência  do mundo,  sendo  que  se  alternavam na posse  da
arma, um dia para cada um.

Já o acusado Maurício Abreu Silva Froes,  confessou que a
arma foi encontrada em sua casa, sendo que quem estava com ela era o réu
Warlen, mas que ela pertencia ao réu Warlen e ao menor Crystian, em razão
deles possuírem inimigos.

16



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO DE PAÇO DO LUMIAR – 1ª VARA

Ressalto que para a configuração do crime de corrupção de
menor não é necessária a prova da efetiva corrupção do menor, bastando a
participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de
dezoito anos, uma vez que se trata de crime formal, cujo bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Ora,  no  caso  dos  autos,  restou  demonstrado  tanto  pelo
interrogatório do réu Maurício, quanto pela confissão do réu Warlen que a
arma de fogo, de numeração raspada, pertencia tanto ao réu Warlen como ao
menor Crystian, tendo sido adquirida por ambos.

Assim, ao adquirir em comunhão com o menor Crystian, sem
autorização  legal,  arma  de  fogo  com  numeração  raspada,  para  uso
compartilhado com o adolescente mencionado, o réu Warlen praticou o crime
de corrupção que ora lhe é imputado.

O  mesmo  não  restou  comprovado  em  relação  ao  réu
Maurício, sobretudo porque este foi absolvido da acusação de posse da arma
de fogo compartilhada entre o acusado Warlen e o menor Crystian.

Assim,  as  provas  carreadas  aos  autos  são  suficientes  para
concluir pela condenação do acusado Warlen Gabriel da Silva Cruz pelo delito
do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Ante  todo  o  exposto,  julgo  parcialmente  procedente  a
denúncia para condenar o réu Warlen Gabriel da Silva Cruz pela prática do
delito disposto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 e para
condená-lo, ainda,  pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei n.
8.069/90;  para condenar o réu Gustavo Augusto Menezes Lopes como
incurso nas penas do delito tipificado no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13; para
absolver  o  réu  Maurício  Abreu  Silva  Froes das  imputações  feitas  na
denúncia, por insuficiência de provas para a condenação; e  para absolver o
réu Warlen Gabriel da Silva Cruz da imputação da prática do crime previsto
no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, também por insuficiência de provas para a
sua condenação. 

Passo à dosimetria da pena, em atenção aos ditames do art.
59 e 68 desse mesmo diploma.

Do delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, atribuído ao réu
Warlen Gabriel da Silva Cruz:
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O grau de culpabilidade é normal à espécie, nada havendo a
valorar. No tocante aos antecedentes, é primário. No que respeita à conduta
social,  declarou  que cursava  o  2º  ano do ensino  médio  quando foi  preso.
Trabalha como ajudante de pedreiro e de carpinteiro. Disse, ainda, que fez uso
de maconha dos 15 anos até ser preso. Em relação à personalidade do agente,
não há  meios  suficientes  para  defini-la,  ante  a  ausência  de exame próprio.
Quanto aos motivos, declarou que anda armado porque precisa se defender do
mundo,  bem  assim  porque  as  garotas  gostam.  As  circunstâncias  e
consequências  são  as  próprias  do  delito,  consistente  no  perigo  abstrato
característico do tipo. Quanto à participação de vítima, não houve.

Vê-se,  portanto,  que  não  há  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao réu. Desse modo, a pena-base resulta em 03 anos de reclusão.

Inexistem  circunstâncias  agravantes.  Por  outro  lado,
considerando  que  o  acusado  confessou  a  prática  delitiva,  presente  está  a
atenuante  do  art.  65,  III,  d,  do  CP.  Contudo,  conforme  orientação
jurisprudencial sumulada pelo STJ (Súmula 231), nesta fase da fixação da pena
não é possível reduzi-la abaixo do mínimo legal. Assim, fixo-a em 03 anos de
reclusão. 

Inexistem  causas  de  aumento  ou  de  diminuição  da  pena.
Portanto,  torno  a  pena  definitiva  em  03  anos  de  reclusão,  em  regime
aberto, por assim determinarem as circunstâncias judiciais.

Quanto à pena de multa, que deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade imposta, fixo-a em 10 dias-multa, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que era de R$ 880,00.

Do delito do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, atribuído ao réu Warlen Gabriel
da Silva Cruz:

O grau de culpabilidade é normal à espécie, nada havendo a
valorar. No tocante aos antecedentes, é primário. No que respeita à conduta
social,  declarou  que cursava  o  2º  ano do ensino  médio  quando foi  preso.
Trabalha como ajudante de pedreiro e de carpinteiro. Disse, ainda, que fez uso
de maconha dos 15 anos até ser preso. Em relação à personalidade do agente,
não há  meios  suficientes  para  defini-la,  ante  a  ausência  de exame próprio.
Quanto aos motivos, não restaram esclarecidos, tendo o réu informado que
dividia com o menor o uso de uma arma de fogo adquirida pelos dois para
proteção  de ambos.  No que se  refere  às  circunstâncias,  foi  encontrada  na
residência  em que estavam o réu e  o adolescente  uma arma de fogo com
numeração raspada, cuja propriedade em comunhão com o menor foi pelo réu
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admitida As consequências são as próprias do delito, na medida em que o réu
dispendeu recursos  financeiros  para  adquirir,  em comunhão com o menor,
ilegalmente, arma de fogo. Quanto à participação de vítima, não houve.

Vê-se,  portanto,  que  não  há  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao réu. Desse modo, a pena-base resulta em 01 ano de reclusão.

Inexistem  circunstâncias  agravantes.  Por  outro  lado,
considerando  que  o  acusado  confessou  a  prática  delitiva,  presente  está  a
atenuante  do  art.  65,  III,  d,  do  CP.  Contudo,  conforme  orientação
jurisprudencial sumulada pelo STJ (Súmula 231), nesta fase da fixação da pena
não é possível reduzi-la abaixo do mínimo legal. Assim, fixo-a em 01 ano de
reclusão. 

Inexistem  causas  de  aumento  ou  de  diminuição  da  pena.
Portanto, torno a pena definitiva em 01 ano de reclusão, em regime aberto,
por assim determinarem as circunstâncias judiciais.

Do concurso material:

Com efeito, no caso, os crimes são autônomos e decorrem de
condutas também independentes, configurando o concurso material, devendo,
portanto, as penas serem somadas (art. 69 do CP). Dessa forma, aplicado o art.
69 do CP, torno definitiva a pena imposta ao acusado de 04 anos de reclusão
a  serem  cumpridos  inicialmente  em  regime  aberto,  por  assim
recomendarem as circunstâncias judiciais, além de 10 dias-multa, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que era de R$ 880,00.

Considerando que o réu está provisoriamente preso desde
29/09/2016,  se  faz  necessário  proceder  à  transação  penal.  Assim,  tendo
cumprido  provisoriamente  11  meses  e  29  dias  de  prisão,  restam  a  ser
cumpridos 03 anos e 01 dia de reclusão em regime aberto.

É possível, entretanto, a substituição da pena privativa de
liberdade imposta ao acusado por restritivas de direitos, nos termos do art. 44
do Código Penal, ante o preenchimento das condições impostas no dispositivo
citado.

Assim,  entendo  por  bem  substituir  a  pena  privativa  de
liberdade  por  duas  restritivas  de  direito,  consistentes  uma na  prestação  de
serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa imposta, à razão de uma
hora de tarefa por dia de condenação, facultado ao condenado cumpri-la em
tempo menor e a outra em pena pecuniária no valor de 1/2 salário mínimo, no
valor  atual  de  R$ 468,50 (quatrocentos  e  sessenta  e  oito reais  e  cinquenta
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centavos),  a  ser  revertido  à  ONG  Liga  pela  Vida,  que  oferece  cursos
profissionalizantes para a comunidade carente e jovens em conflito com a lei,
podendo ser feito o pagamento parcelado, conforme dados bancários: Banco
do Brasil, Agência 4863-1, cc 18.000.

O  local  e  forma  de  cumprimento  das  penas  restritivas
impostas serão posteriormente estabelecidos em audiência admonitória a ser
designada pelo Juízo da execução penal, para a qual deverão ser intimados o
acusado e seu defensor.

Tendo em vista a condenação do réu Warlen Gabriel da Silva
Cruz à  pena  privativa  de liberdade  em regime aberto,  convertida  em pena
restritiva de direitos, não há razão para que permaneça provisoriamente preso,
por tratar-se de medida mais gravosa que a própria pena. Assim, bem assim
por  não  estarem  mais  presentes  os  requisitos  que  autorizaram  sua  prisão
preventiva,  revogo a prisão cautelar imposta ao réu,  ao tempo em que lhe
concedo o direito de recorrer em liberdade.

Do  delito  do  art.  2º,  §2º,  da  Lei  n.  12.850/13,  atribuído  ao  réu  Gustavo
Augusto Menezes Lopes:

O grau  de  culpabilidade  do  réu  é  exacerbado  por  ser  um
membro atuante do Bonde dos 40, uma facção de alta periculosidade para a
prática  de crimes das mais  variadas  espécies,  fugindo ao conceito  de mera
participação  em  organização  criminosa.  No  tocante  aos  antecedentes,
responde por homicídio perante a 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís
(processo n.  450272012) e por direção de veículo automotor sem a devida
habilitação, perante a 2ª Vara deste Termo judiciário (processo n. 8482016),
bem assim já foi condenado, também perante a 2ª Vara, pelo crime de porte de
arma de fogo de uso restrito, à pena de 03 anos de reclusão, com trânsito em
julgado em 04/12/2013, de modo que esta condenação será sopesada como
reincidência e os demais processos como maus antecedentes. No que respeita
à conduta social, declarou que estudou até o 1º ano do ensino médio, reside
com esposa e um filho menor de idade. Possui outro filho que reside com a
mãe dele. Não fuma nem faz uso de drogas, mas tem uma vida totalmente
dedicada  ao  crime,  fazendo  disso  seu  meio  de  vida.  Em  relação  à
personalidade  do  agente,  não  há  meios  suficientes  para  defini-la,  ante  a
ausência de exame próprio. Quanto aos motivos, é vil, pois relacionado com
onda de ataques praticados pelo Bonde dos 40 para desestabilizar as eleições
municipais de 2016. As circunstâncias em que praticado o crime autorizam a
exacerbação  da  pena  por  manter  a  organização  em  sua  base  centenas  de
integrantes,  responsável  por  altos  índices  de  criminalidade  e  que  incutem
muito medo e temor na população da Ilha de São Luís. As consequências são
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as  próprias  do delito,  consistente  no perigo  abstrato característico  do tipo.
Quanto à participação de vítima, não houve.

Presente,  portanto,  cinco  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  –  culpabilidade,  antecedentes,  conduta  social,  motivos  e
circunstâncias - sendo que, de acordo com o intervalo entre a pena mínima e a
máxima (05 anos) e o número total de circunstâncias judiciais (08), tem-se que
cada uma delas representa, no caso, uma exasperação de 07 meses e 15 dias.
Desse  modo,  fixo  a  pena-base  resulta  em 06  anos,  01  mês  e  15  dias  de
reclusão. 

Inexistem  circunstâncias  atenuantes.  Presente,  contudo,  a
agravante  da  reincidência.  Desse  modo,  como  a  pena-base  é  superior  ao
intervalo entre as penas mínima e máxima, o aumento, no patamar de 1/6,
deve ser aplicado sobre a pena-base, o que redunda na majoração de 01 ano e
07 dias meses, fixando-a em 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão. 

Inexistem causas de diminuição da pena.

Presente, contudo, a causa de aumento da pena prevista no
art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, uma vez que a facção criminosa por ele
integrada  é  fortemente  armada,  inclusive  um  dos  policiais  declarou  em
audiência  que eles  possuem armamentos  de uso restrito  e que o “paiol”  é
guardado em muito sigilo, ainda não descoberto  pela Polícia. Assim, aumento
a pena em metade, o que equivale a um acréscimo de 03 anos, 06 mese e 26
dias, resultando em pena de 10 anos, 08 meses e 18 dias.

 Assim, torno-a definitiva a pena em 10 anos, 08 meses e 18
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,  na
penitenciária  de  Pedrinhas,  por  assim  recomendarem  as  circunstâncias
judiciais, bem assim em razão da reincidência.

Quanto à pena de multa, que deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade imposta, fixo-a em 414 dias-multa, à razão
de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que era de R$ 880,00. 

Considerando  que  o  réu  está  provisoriamente  preso  desde
29/09/2016,  se  faz  necessário  proceder  à  transação  penal.  Assim,  tendo
cumprido  provisoriamente  11  meses  e  29  dias  de  prisão,  restam  a  ser
cumpridos 09 anos, 08 meses e 19 dia de reclusão em regime fechado.

Deixo de conceder ao réu Gustavo Augusto Menezes Lopes
o  direito  de  apelar  em  liberdade,  tanto  por  ainda  estarem  presentes  os
requisitos da prisão cautelar,  sobretudo a garantia da ordem pública,  como
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também porque o acusado passou a instrução preso, não sendo razoável que,
agora, com condenação e pena a cumprir, seja posto em liberdade. 

Disposições finais

Após o trânsito  em julgado,  lancem-se os  nomes  dos  réus
Warlen Gabriel da Silva Cruz e Gustavo Augusto Menezes Lopes no rol dos
culpados e oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal e à Justiça Eleitoral,
para os devidos registros, inclusive para a baixa dos registros em relação ao réu
Maurício Abreu Silva Froes.

Em seguida, remetam-se as cartas de execução penal virtual
do réu Gustavo Augusto para a 1ª VEP e do réu Warlen Gabriel para a 2ª
VEP, ambas de São Luís, tendo em que vista que, a partir da edição da Lei
Complementar nº 158/2013, a 1ª e 2ª Varas de Execução Penal de São Luís
terão jurisdição sobre toda a área territorial do Termo Judiciário de Paço do
Lumiar, arquivando-se estes autos.

Em havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória
em relação a Gustavo.

Sem custas por serem os réus beneficiários da Justiça gratuita.

Não consta  dos autos  o cumprimento da determinação de
encaminhamento da arma de fogo ao Exército (fls. 230/231 verso). Cumpra-se
a referida determinação.

A  presente  decisão  serve  como  Alvará  de  soltura  em
favor do réu Maurício Abreu Silva Froes e Warlen Gabriel da Silva Cruz,
acima qualificados.

Comunique-se  o  juízo  da  2ª  Vara  deste  Termo  judiciário
acerca da prisão do réu Gustavo Augusto,  tendo em vista  tramitar naquele
juízo o processo n. 848/2016, havendo informações no Sistema ThemisPG
que o mencionado acusado não foi encontrado para ser citado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Paço do Lumiar, 27 de abril de 2017.

Jaqueline Reis Caracas
- Juíza da 1ª Vara -  
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