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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  Elielson  de
Oliveira Silva Júnior, conhecido como “Bogus”, brasileiro, solteiro, natural
de Paço do Lumiar/MA, técnico em eletromecânica, nascido em 22/07/1992,
filho de Maria Celeste de Araújo e Elielson de Oliveira Silva, residente na Rua
116, Quadra 81, nº 122, Conjunto Maiobão, Paço do Lumiar/MA, tendo-o
como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 2º, §2º, da
Lei n. 12.850/13 e art. 250, §1º, II, alínea “b”, c/c art. 69 ambos do CP.

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, no dia 04/10/2016, policiais
civis lotados na SEIC e na Delegacia de Roubos e Furtos da Capital receberam
solicitação do serviço de inteligência  para efetuar a prisão do acusado, que
estaria em uma residência situada na Rua 116 do Conjunto Maiobão, por ser
apontado  como  um  dos  autores  dos  ataques  realizados  na  região
metropolitana  de  São  Luís/MA,  assim como por  ser  uma  dos  líderes,  no
Maiobão, da facção criminosa “Bonde dos 40”.

Narra  a  denúncia  que  os  policias  dirigiram-se  ao  local
indicado, onde foram informados que o acusado, ao avistar a viatura policial,
empreendera fuga, pulando o muro de imóveis vizinhos.
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Aduz que os policiais passaram a revistar várias residências,
encontrando, na cozinha da casa da Sra. Flora Monteiro, um pacote contendo
aproximadamente 245 gramas do entorpecente crack, que havia sido dispersado
pelo acusado por ocasião de sua fuga. Em seguida, outra equipe de policiais
localizou o acusado escondido em uma casa  vizinha,  ao que foi  preso em
flagrante.

Narra a peça acusatória que constam dos autos relatórios de
interceptações telefônicas realizadas no curso das operações “Sustentáculo” e
“Martelo de Thor”, que comprovam o envolvimento do acusado com a cúpula
da organização criminosa “Bonde dos 40” e a sua participação direta em três
ataques incendiários,  dentre eles,  o ocorrido no Posto de Saúde do Paranã,
neste Município, por volta das 04h30 do dia 30/09/2016.

Ressalta a denúncia que no áudio datado de 30/09/2016, por
volta das 16h42, o acusado conversa com um comparsa identificado apenas
como “Aías”, afirmando que “tocou fogo no posto de saúde do Paranã, mas
não pegou bacana porque tinha pouca gasolina”, e encerra dizendo que ficará
vendendo droga.

Interrogados  pela  autoridade  policial,  o  acusado  negou  as
acusações.

Auto de apresentação e apreensão do entorpecente acostado
à fl. 10 e laudo de constatação à fl. 12, áudios e transcrições da interceptação
telefônica às fls. 34/70.

Houve  conversão  da  prisão  em  flagrante  em  prisão
preventiva (fls. 98/100).

A  denúncia  foi  recebida  em  25/11/2016  (fl.  107),  sendo
aplicado o rito ordinário, devido à cumulação de crimes com ritos processuais
diversos. 

Decisão  que  indeferiu  pedido  de  revogação  de  prisão
preventiva  do  réu  acostada  às  fls.  162/162-v,  e  decisão  que  indeferiu
subsequente pedido de reconsideração acostada às fls. 190/191.

Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação,
pugnando pela oitiva do mesmo rol de testemunhas arrolado na denúncia (fls.
197/200). Posteriormente, requereu também a oitiva do Delegado de Polícia
Cláudio Mendes (fl. 224).
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Laudo pericial criminal em material amarelo sólido acostado
às fls. 245/249.

Em  20/02/2017  foi  realizada  a  audiência  de  instrução
criminal.  Na ocasião,  por  meio de recurso  audiovisual,  foram inquiridas  as
testemunhas  Flora  Florência  Fonseca  Monteiro  e  Francinilson de Mesquita
Costa, ausentes as demais testemunhas arroladas na denúncia. Foi determinada
a expedição de ofício ao Delegado do DCCO/SEIC, para que esclarecesse se
foi realizada perícia  na Unidade de Saúde Básica do Paranã,  bem assim ao
ICRIM, para que efetuasse buscas acerca do respectivo laudo. Ademais, foi
requisitada  ao  IML  a  remessa  do  laudo  de  exame  de  corpo  de  delito  do
acusado e redesignada audiência de instrução para o dia 27/03/2017. Por fim,
determinou-se a expedição de carta precatória para a comarca de Coroatá, para
oitiva da testemunha Cláudio Mendes (fls. 266/269).

Às fls.  305/305-v foi indeferido o pedido de revogação da
prisão preventiva formulado pelo réu em audiência. 

Laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 312.

Na  data  marcada  para  continuação  da  instrução
(27/03/2017),  foram  ouvidas  as  testemunhas  André  Luís  Gossain  (em
substituição a  Iran  Cerqueira  Santos,  falecida),  José  Henrique  Mesquita  da
Silva e Gunnar Braga Gomes Filho, arroladas pelo Ministério, bem como as
testemunhas de defesa Kaciane Patrícia Cabral Costa, Elaine Cristina Araújo
Silva e Danielle Ribeiro Veras (fls. 320). Diante da pendência de retorno da
carta  precatória  expedida  para  oitiva  da  testemunha  Cláudio  Mendes,  foi
designada nova data para interrogatório do acusado.

Carta  precatória  com  finalidade  atingida  acostada  às  fls.
336/383.

No  dia  20/04/2017,  o  réu  foi  qualificado  e  interrogado,
tendo  a  defesa  pugnado  pela  revogação  da  prisão  preventiva  do  acusado.
Declarada  encerrada  a  instrução  criminal,  foi  determinada  a  reiteração  de
ofícios à DCCO/SEIC e ao ICRIM, com vistas à obtenção do laudo pericial
referente  ao  incêndio  ocorrido  na  Unidade  Básica  de  Saúde  do  Paranã,  e
subsequente vista às partes para alegações finais (fls. 385 e verso).

Relatório de missão policial realizada para colher informações
sobre o ataque à Unidade de Saúde Básica do Paranã acostado às fls. 408/410.
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O  Ministério  Público  apresentou  alegações  finais  às  fls.
415/423, que pugnou pela absolvição do réu. Já o réu, manifestou-se às fls.
433/439, também pugnando pela sua absolvição.

Informações de antecedentes do réu acostadas à fl. 440.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Ao oferecer a denúncia o Ministério Público imputou ao réu
Elielson de Oliveira Silva Júnior a prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º,
da Lei 12.850/2013, art. 33,  caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 250, §1º, II,
alínea “b”, c/c art. 69, ambos do CP.

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:

Acerca  do tipo  penal  mencionado,  extrai-se  o  conceito  de
organização  criminosa  da  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime
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 ao réu 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
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conhecimento público,  não restando dúvida de que referida organização se
amolda aos requisitos do art. 1º da Lei n. 12.850/13.

A  imputação  feita  ao  réu  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 ou 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 do réu, 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,
mediante  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  do acusado Elielson de Oliveira  Silva  Júnior  no grupo
criminoso  Bonde  dos  40,  restando  evidenciada,  inclusive,  sua  posição  de
liderança na organização.

Das testemunhas inquiridas em Juízo,  André Luís Gossain,
delegado de polícia civil, asseverou que o nome do acusado já vinha sendo
citado com frequência nas interceptações telefônicas, sendo que houve alguns
ataques do qual  o réu participou diretamente,  e  em outros  apenas  prestou
apoio,  por  exemplo,  emprestando  o  veículo  que  seria  utilizado  para
cometimento do crime. Afirmou ainda que o réu era tido como uma liderança,
porque determinava a realização de ataques e o deslocamento de integrantes
da facção.

A testemunha  Gunnar Braga Gomes, policial civil, declarou
que a facção Bonde dos 40, integrada pelo acusado, atua fora dos presídios por
meio  do  “Sintonia”,  que  é  pessoa  responsável  por  transmitir  as  ordens
emanadas de dentro dos presídios aos “Soldados”, ao passo que o acusado
ocupa a posição de “Torre”, responsável por coordenar os “Soldados” na área
do Maiobão, Paranã e adjacências. Acrescentou que o réu estava envolvido em
03 eventos: a tentativa de incêndio à subestação da CEMAR (que teria sido
ordenado pelo acusado), e os incêndios ocorridos na escola Darcy Ribeiro e
no  Posto  de  Saúde  do  Paranã.  Declarou,  por  fim,  que  os  chefes  do  réu
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também foram presos, dentre eles, “Mustafá”, que era o “Sintonia” da facção,
pessoa com quem o acusado mantinha contato.

O Delegado Cláudio Mendes também participou da prisão do
acusado,  confirmando ser  ele  integrante  da facção Bonde dos 40,  inclusive
declarando que já tinha efetuado a prisão dele anteriormente por tráfico de
entorpecentes.

Ainda  o  policial  Francinilson  Mesquita,  declarou  em Juízo
que participou das investigações dos ataques que ocorreram nesse  período,
havendo informação do serviço de inteligência que o réu era um dos líderes
dos ataques em Paço do Lumiar, inclusive recebera ligações dos “chefes” da
organização cobrando que tomasse iniciativa de orquestrar ataques na região
de Paço do Lumiar, pois outros parceiros já estariam agindo, tendo ouvido de
colegas policiais e de seu chefe que “Bogus”seria membro da facção Bonde
dos 40 e teria participação no ataque ao Posto de Saúde do Paranã, local onde
o depoente esteve e constatou que havia sido objeto de incêndio. 

Elielson de Oliveira Silva Júnior, conhecido como “Bogus”,
asseverou em seu interrogatório judicial  que já foi preso por associação ao
tráfico, mas foi absolvido.  Afirmou que não faz parte de facção criminosa,
nem nunca fez. Também negou participação nos ataques a ônibus e a prédios
públicos. Disse que, no dia da sua prisão, estava em casa com sua mãe, sua
esposa e sua filha, e que apenas fugiu porque ficou assustado, tendo pulado o
muro de duas casas para chagar ao imóvel de sua tia, onde foi preso. Declarou
que não é traficante, nem usa drogas. Alegou que foi torturado por policiais
liderados pelo delegado Cláudio Mendes.

Conforme se percebe pelos depoimentos prestados em juízo,
sobretudo dos policiais que participaram das investigações que culminaram na
prisão  do réu,  não há  dúvidas  de  que  o  acusado participa  da  organização
criminosa  “Bonde  dos  40”,  possuindo  inclusive  posição  de  destaque  na
hierarquia da mencionada organização, intitulado de “Torre”, na medida em
que é incumbido de orquestrar a execução de ações criminosas no Município
de Paço do Lumiar.

Com efeito, através dos registros de interceptação telefônica
realizada no celular do réu, é possível constatar, em diversas oportunidades,
que o acusado, além de integrar a mencionada facção criminosa, teve partição
efetiva nos ataques incendiários ocorridos na Ilha de São Luís.

A esse respeito, verifica-se que, no dia 30/09/2016, às 11h30,
o acusado foi indagado por HNI se o Bonde não representava nada para ele,
ao que o acusado respondeu que sim, que representa. Disse ainda que só não
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saiu porque emprestou o carro, e que os “moleques” queriam colocar fogo na
subestação (fl. 42), o que coincide com o fato de que a subestação da Cemar
sofreu um princípio de incêndio.

Na mesma data, às 17h32, o acusado entrou em contato com
o indivíduo identificado como “Arias”,  indagando-o se  poderia  levar  a  sua
moto para tirarem gasolina, ao que o interlocutor respondeu que poderia, mas
apenas se tivessem uma mangueira limpa, para não sujar o carburador (fl. 43).

Em seguida,  às  18h19,  um indivíduo de alcunha “Xoxota”
ligou para o acusado afirmando que o dia seguinte seria “toque de recolher” e
que  era  para  saquear  a  loja  que  estivesse  aberta,  ao  que  o  réu  (“Bógus”)
respondeu  que  estão  em  mais  20  irmãos.  “Xoxota”  ainda  afirmou  que  o
Governador  não  estava  acatando  suas  reivindicações,  motivo  pela  qual
responderiam à altura, com ataques a delegacias pequenas e casas lotéricas (fl.
43). 

Logo  após,  às  19h24,  em  contato  com  HNI,  o  acusado
afirmou que estava na  “quebrada de vassourita” quando se  aproximou um
veículo da “polícia”  descaracterizado,  tendo entrado em confronto com os
policias, afirmou que “caiu para cima” dos policiais. Disse ainda que iria “botar
uma ideia pra pegar fogo”, e que estava tocando terror desde cedo (fl. 38).
Conversam ainda sobre a prisão de Mustafá, que já foi inclusive condenado
neste Juízo também pelo crime de organização criminosa.

Ainda no dia 30/09/2016, às 20h04, o acusado foi acionado
para resgatar alguns indivíduos (Valtinho, Tatu e Bigu) na estrada da maioba,
em um matagal, próximo à garagem do “Campo do Leão Dourado” (fl. 44),
que se esconderam após a troca de tiros com a polícia na quadra de esportes.
No mesmo dia, às 21h50m, Bogus conversa com Fábio, onde este comenta
que estava com uma galera reunida esperando um caminhão de lixo passar
para tocar fogo nele e que no dia seguinte haveria um “apagão”.

No dia seguinte, 01/10/2016, às 14h55, o acusado entrou em
contato com “Bob”, comentou sobre o confronto com a polícia, ocorrido no
dia anterior, e comentou sobre a prisão do indivíduo Mustafá (fl. 48).  Logo
após, às 16h23, o acusado recebeu ligação de HNI, que lhe perguntou sobre a
bomba, ao que o réu respondeu que só dez horas da noite, tendo pedido para
que HNI fosse ao seu encontro, pois lá estava “rochedo”.

No dia 03/10/2016, `as 17h32, em conversa com o indivíduo
“Golfinho”, o acusado perguntou sobre seu revólver calibre .38 e em seguida
disse que iria buscar essa “ideia” (a arma de fogo) e depois retornaria a ligação
(fl. 55). Na mesma data, às 19h22, Bogus tratou com HNI acerca do indivíduo
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identificado como Patrick. HNI relatou que Patrick ainda não era bandido, ao
que Bogus respondeu que levaria Patrick para fazer umas duas “ideias” (fl. 56),
referindo-se a ações criminosas.

No dia 04/10/2016, às 10h16, Bogus disse a Zé Carlos que
mandaria “Piu Piu” para buscar algo, ao que Zé Carlos respondeu que havia
chegado  “farinha”  e  “óleo”.  Diz  ainda  que  a  “farinha”  era  “doida”,
possivelmente  fazendo  referência  à  qualidade  da  droga,  ao  que  o  réu
respondeu que prefere “da pura”,  pedindo para mandar qualquer coisa.  Zé
Carlos respondeu que mandaria uma amostra de 20 (fl. 57). Poucos minutos
após, às 10h35, HNI, em contato com o acusado, avisou-lhe que o indivíduo
de alcunha Chinês havia sido assassinado (fl. 57).

Conforme se  infere,  as interceptações telefônicas  realizadas
no âmbito da operação “Martelo de Thor”,  cujos áudios  foram juntados a
estes  autos,  comprovam  a  efetiva  participação  do  acusado  nas  atividades
criminosas levadas a cabo pela facção Bonde dos 40, a exemplo do tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo e participação nos ataques incendiários
ocorridos na Ilha de São Luís.

Fica  inclusive  evidenciada  sua  posição  de  liderança  e
comando na área do Maiobão e adjacências.

Assim, as provas produzidas em juízo são robustas e certas
para confirmar a participação do réu Elielson, vulgo “Bogus”, 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  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 para presídio federal. 

De  certo,  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. De tais eventos, desdobraram-se 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,  sendo  executados  pelos  que  estavam
soltos, um deles o ora acusado.
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Do delito do art. 33, da Lei n. 11.343/03:

O acusado também foi denunciado pelo delito tipificado no
ar. 33 da Lei n. 11.343/06, que descreve a seguinte conduta típica, in litteris:

Art.  33  Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer  consigo,  guardar,  prescrever,  ministrar,  entregar  a  consumo ou
fornecer  drogas,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Quanto à materialidade, restou plenamente confirmada, não
só pelo laudo de constatação às fls. 12/13, como também pelo laudo pericial
criminal  em material  amarelo  sólido  acostado  às  fls.  245/249,  em que  foi
detectada a presença do alcalóide Cocaína, na forma base, relacionada na lista
de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil (LISTA F-1).

Não obstante, em relação à autoria, o conjunto probatório é
insuficiente  para  indicar  a  certeza  da  imputação  da  prática  delituosa  ao
acusado, em que pese haver indícios do cometimento da infração.

A testemunha Gunnar Braga Gomes,  policial  civil,  afirmou
que a droga foi encontrada na cozinha da casa da Sra. Flora, dentro de uma
panela, sendo que entre a residência do acusado e o local da apreensão existe
uma distância de aproximadamente 50 a 100 metros.

A testemunha Flora Florência Fonseca Monteiro, vizinha do
acusado,  afirmou  que  encontrou  “Bogus”  na  cozinha  de  sua  casa,  tendo
perguntado-lhe o que estava acontecendo, oportunidade em que o réu correu e
pulou o muro em direção a outra casa. Afirmou, entretanto, que não viu o réu
com  nada  nas  mãos,  conquanto  a  droga  tenha  sido  encontrada  em  sua
cozinha. Declarou também que não viu o acusado esconder ou dispensar o
entorpecente em sua residência.

O  certo  é  que  o  acusado  não  foi  visto  por  nenhuma
testemunha de posse da droga apreendida, a qual também não foi encontrada
em  seu  imóvel,  mas  em  casa  vizinha,  por  onde  ele  passou,  havendo  tão
somente indícios de que tenha dispersado a droga por ocasião de sua fuga, o
que não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Desse modo, entendo que as provas carreadas nos autos são
insuficientes para concluir pela condenação do acusado, pelo delito do art. 33
da Lei n. 11.343/06.
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Do delito do art. 250, §1º, II, alínea “b”, do CP:

O acusado também foi denunciado pelo delito tipificado no
art. 250, §1º, II, alínea “b”, do CP, que descreve a seguinte conduta típica, in
verbis:

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimônio de outrem: 
(...)
§ 1º - As penas aumentam-se de um terço: 
(…)
 II - se o incêndio é: 
(…) 
b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência
social ou de cultura;

A materialidade não está devidamente comprovada, haja vista
a ausência de laudo pericial demonstrando não só a existência do incêndio,
como  também  apontando  a  sua  causa.  Com efeito,  apesar  de  terem  sido
expedidos diversos ofícios ao Diretor do ICRIM com a solicitação de remessa
do respectivo laudo, constatou-se que este não foi realizado, não se obteve
resposta por parte daquele órgão. 

Por  outro  lado,  consta  dos  autos  apenas  um Relatório  de
Missão Policial  encaminhado pela  SEIC/DCCO (fls.  405/4100,  do qual  se
extrai que a enfermeira Ilana Oliveira de Sousa, lotada na citada Unidade de
Saúde, relatou aos policiais que pessoas arrombaram o portão dos fundos e
atearam fogo em duas salas, tendo o incêndio sido controlado por populares.
Não obstante, é certo que o referido relatório é insuficiente à comprovação da
materialidade  delitiva,  a  teor  do  que  dispõe  o  art.  158  do  CPP,  inclusive
porque  a  declarante  sequer  foi  ouvida  durante  a  instrução processual,  não
sendo submetida ao contraditório.

Outrossim, quanto à autoria, o conjunto probatório também
não se revelou conclusivo, notadamente porque as interceptações telefônicas
não deixam de  forma  clara  a  participação  do réu  Bogus  nesse  evento em
específico, assim como não evidenciam que a ordem para o incêndio partiu
dele,  embora  tenha  sido  evidenciado  que  ele  comandou  diversos  atos  de
violência nesse período.

A  esse  repeito,  infere-se  das  interceptações  que,  no  dia
30/09/2016,  às  16h42,  o indivíduo identificado como “Santan” entrou em
contato com um homem não identificado (HNI), relatando que “tocou fogo
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no posto  de saúde do Paranã,  mas não pegou bacana porque tinha pouca
gasolina” (fl. 43), mas não há referência de HNI seja Bogus ou pelo menos
assim não foi identificado no relatório. Não se verifica, contudo, a existência
de  nenhum  registro  de  interceptação  do  qual  reste  comprovada  a  cabal
participação do réu no referido incêndio.

Ademais,  as testemunhas  ouvidas  em juízo,  por  seu turno,
relataram que o envolvimento  do acusado com o incêndio  na  Unidade de
Saúde do Paranã teria sido identificado através das interceptações telefônicas,
o  que,  como  dito,  não  se  confirmou  através  da  transcrição  dos  áudios
anexados ao presente feito.

Assim, as provas carreadas aos autos são insuficientes para
concluir pela condenação do acusado pela prática do delito do art. 250, §1º, II,
alínea “b”, do CP.

Ante  todo  o  exposto,  julgo  parcialmente  procedente  a
denúncia para condenar o réu Elielson de Oliveira Silva Júnior pela prática
do delito disposto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, e absolvê-lo das demais
imputações feitas na denúncia, por insuficiência de provas para a condenação. 

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

O grau de  culpabilidade do réu é exacerbado por ser um
membro atuante e com posição de liderança 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,  o  réu  é  primário.  No  que  respeita  à  conduta
social,  declarou  que  concluiu  o  ensino  médio  e  possui  curso  técnico  em
eletromecânica, reside com sua mãe, sua esposa e uma filha menor de idade.
Não fuma nem faz uso de drogas, mas tem uma vida totalmente dedicada ao
crime, fazendo disso seu meio de vida, o que ficou deveras evidenciado pelos
áudios  resultantes  das  interceptações  telefônicas.  Outrossim,  segundo  sua
folha de antecedentes, responde por tráfico de drogas perante a 2ª Vara deste
Termo judiciário (Processo nº  679/2014),  é  indiciado em inquérito policial
pelo crime de latrocínio, ainda não concluído (IP 1926/2014), assim como foi
remetida cópia dos autos para processamento do crime de incêndio ocorrido
na  Escola  Darcy  Ribeiro,  no  Coroadinho,  distribuído  à  7ª  Vara  Criminal
(Processo nº 920/2017). Portanto, sua conduta social é bastante desajustada.
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 e para atender a ordens emanadas
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do  presídio,  porque  o  Governo  do  Estado  não  estaria  “acatando  as
reivindicações” da facção dentro do sistema prisional. 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 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,  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 05 anos e 06 meses de reclusão. 

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela
qual, nesta fase, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente, contudo, a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, uma vez que
a  facção criminosa  por  ele  integrada é  fortemente  armada,  inclusive  o réu
mencionou em uma das interceptações telefônicas que entrou em confronto
armado com a  polícia.  Em outra  oportunidade,  o  réu,  em contato  com o
indivíduo “Golfinho”, perguntou sobre seu revólver .38, e disse que iria em
busca  da  arma.  Assim,  aumento  a  pena  em metade,  o  que  equivale  a  um
acréscimo de 02 anos e 08 meses, resultando em pena de 08 anos e 02 meses
de reclusão.

Assim, torno-a definitiva a pena em 08 anos e 02 meses de
reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicialmente  fechado,  na
penitenciária  de  Pedrinhas,  por  assim  recomendarem  as  circunstâncias
judiciais.

Quanto à pena de multa, que deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade imposta, fixo-a em 371 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
04/10/2016,  se  faz  necessário  proceder  à  detração  penal.  Assim,  tendo
cumprido  provisoriamente  08  meses  e  16  dias  de  prisão,  restam  a  ser
cumpridos  07 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão, mantido o regime
fechado.
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Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade,
tanto por ainda estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, sobretudo a
garantia  da  ordem  pública,  como  também  porque  o  acusado  passou  a
instrução preso,  não sendo razoável  que,  agora,  com condenação e pena a
cumprir,  seja  posto  em  liberdade.  Ademais,  trata-se  de  réu  de  alta
periculosidade para o meio social, devido à sua participação em organização
criminosa  igualmente  perigosa  e  dedicada  à  prática  de  vários  crimes  que
aterrorizam a comunidade luminense.  Por tais  razões,  indefiro o pedido de
reconsideração formulado pela defesa do réu em audiência (fls. 385/385-v). 

Disposições finais

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu Elielson
de  Oliveira  Silva  Júnior  no  rol  dos  culpados  e  oficie-se  ao  Instituto  de
Identificação Criminal e à Justiça Eleitoral, para os devidos registros.

Em seguida, remetam-se as cartas de execução penal virtual
do réu para a 1ª VEP, em 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 passaram a ter 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.

Sem  custas,  por  serem  os  réus  beneficiários  da  Justiça
gratuita.

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

Paço do Lumiar, 19 de junho de 2017.

Jaqueline Reis Caracas
- Juíza da 1ª Vara -  
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