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PROCESSO: 1001595-33.2021.4.01.4101 
CLASSE: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280) 

POLO ATIVO: Polícia Federal no Estado de Rondônia (PROCESSOS CRIMINAIS) 

POLO PASSIVO:INDETERMINADO e outros 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: RAFAEL JOSE NEVES - PR73737, ADEMIR MIRANDA DOS SANTOS -

RO10372, MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO - RO338-B, DANIEL ALLAN BURG - SP289165 e

BEATRIZ CALLEGARI ROMANO - SP434942 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
  
 

Trata-se de prisão em flagrante homologada, em 23/04/2021, pelo Juízo natural - 2ª
Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO – conforme documento ID
514616373, oportunidade em que determinou a vista do processo ao Parquet para manifestação.
 

Antes, porém, o custodiado BALMORT MACHADO MAYER ingressou com pedido
de Liberdade Provisória sem fiança e/ou imposição de medidas cautelares (ID 514457387),
argumentando, em síntese, ser primário, possuir esposa e dois filhos(um menor), endereço fixo,
trabalho lícito e não haver risco de reiteração delituosa. Anexou documentos: carteira de
identidade esposa e filhos, certidão de casamento, receituários e exames médicos, comprovante
de residência(conta de energia) e fotos de família. 
 

De igual modo, os custodiados JUAN MANUEL URROSTARAZU DUARTE e
STEVEN KLAVER, através do Dr. Ademir Miranda dos Santos, advogado, OAB/RO 10.372,
requereram Liberdade Provisória (ID 514679920), aduzindo que colaboraram com a ação policial,
ausência dos pressupostos para conversão da prisão em flagrante em preventiva e nem risco à
ordem pública ou ao bom andamento da instrução processual, possuem bons antecedentes e
que são empresários com residência fixa.
 

Instado, o Ministério Público Federal, nesta data, dirigiu manifestação (ID
514957853) ao Juízo Federal no plantão requerendo a decretação da prisão preventiva dos
custodiados, ressaltando que as circunstâncias em que foi realizado o flagrante indicam a
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possibilidade de existência de esquema criminoso de âmbito internacional para exploração de
diamantes, podendo a soltura dos custodiados prejudicar a aplicação da lei penal e vir a constituir
risco de reiteração específica da conduta criminosa. Não sendo este o entendimento do juízo,
requereu subsidiariamente, diante da impossibilidade causada pela pandemia, sejam fixadas
medidas cautelares. Ao cabo, manifestou-se favorável à concessão de autorização judicial para
acesso e extração dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, em
consonância com a representação da autoridade policial (ID 514069944, fls. 51/52).
 

Mais uma vez, os custodiados JUAN MANUEL URROSTARAZU DUARTE e
STEVEN KLAVER, desta feita por meio do Dr. Daniel Allan Burg, advogado, OAB/SP 289.165 e
da Dra. Beatriz Callegari Romano, advogada, OAB/SP 434.942, requereram Liberdade Provisória
(ID 515028347 e ID 515028349), aduzindo, em resumo, a inexistência de requisitos fáticos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; ofensa ao princípio da proporcionalidade;;
ausência de risco à ordem pública; ser primário; que as pedras encontradas com o requerente
não forma extraídas em território nacional: falta de elementos capazes de indicar possível
reiteração delitiva; o fato de o requente se estrangeiro e não possuir residência no Brasil não é
suficiente para embasar decreto de prisão preventiva; e pugnou, alternativamente, pela prisão
domiciliar visando tratamento médico especializado.  Especificamente quanto às condições de
saúde, o custodiado STEVEN KLAVER alega que possui doença grave e sofre risco de vida,
caso permaneça encarcerado; e por sua vez, o custodiado JUAN MANUEL URROSTARAZU
DUARTE, argumentou que está mais exposto à covid-19 devido à doença pré-existente.
 

Adiante, o custodiado STEVEN KLAVER peticionou aduzindo que é judeu ortodoxo,
ingere apenas comida kosher, ou seja, autorizada pela lei judaica, e, por isso estaria sem se
alimentar desde a data da prisão em flagrante, postulando seja autorizado a entrada de comida
especial no Presídio onde se encontra e também a entrada de colchão e travesseiros. Este último
pleito foi repetido pelo custodiado JUAN MANUEL URROSTARAZU DUARTE, apontando ser
portador de doença artrite psoriásica e edema ósseo.
 

No essencial, tudo relatado.
 

Vieram conclusos.
 

Consta do Auto de Prisão em Flagrante, lavrado por Delegado da Polícia Federal,
que os requerentes foram presos em flagrante por uma equipe da Polícia Federal, no dia
22/04/2021, por volta de 16h50min, no aeroporto de Cacoal/RO, quando se deslocavam em
direção à aeronave jato de prefixo ZP-GPH, oriunda do Paraguai. Na abordagem, o custodiado
STEVEN KLAVER se manifestou espontaneamente, afirmando que portava pedras de diamante
na mochila. Por meio do piloto da aeronave, fluente em outros idiomas, os esclarecimentos foram
realizados no local com os envolvidos. Na oportunidade, o cidadão americano não apresentou
qualquer documento que comprovasse a origem dos diamantes. O piloto esclareceu que fora
contratado para realizar o transporte dos passageiros – um americano, um paraguaio e um
brasileiro naturalizado paraguaio – do Paraguai até a cidade de Cacoal/RO. JUAN e STEVEN
declararam ser sócios de uma mineradora no Paraguai, enquanto BALMORT (caminhoneiro)
revelou ser conhecedor da região de Cacoal/RO.
 

O custodiado JUAN declarou que pagou pelo transporte de avião até Cacoal a
quantia de US$ 14.000,00 (quatorze mil dólares), em espécie. Esclareceu ainda que as pedras
foram trazidas do Paraguai, depois de entregues pelo irmão de BALMORT a JUAN e ao seu
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sócio. Vieram a Cacoal para ver o local de extração para possíveis negócios.
 

O custodiado STEVEN declarou que é industrial nos Estados Unidos e é proprietário
de uma mina de ouro no Paraguai, desde 2011, pela qual pagou a quantia de US$ 2,25 milhões
de dólares. Esclareceu não ser o dono de fato da mina de ouro, mas que representa investidores
dos Estados Unidos. Confirmou ser sócio de JUAN, o pagamento do transporte de avião, e que
as pedras são provenientes do Paraguai, trazidas para servir de comparação com as pedras aqui
do Brasil.
 

Há no processo Termo de Apreensão nº 1755889/2021 referente a: aparelho para
testar diamantes; balança digital de precisão; 25 pedras brilhantes com características
semelhantes a diamantes; 50 cédulas de cem dólares americanos; 1 cédula de dólar americano;
82 cédulas de cem mil guaranis; 2 cédulas de dez mil garanis; 1 cédula de cinco mil guaranis; 9)
cédulas de dois mil guaranis; 1 cédula de vinte reais ; 6 aparelhos celulares de diversas marcas;
1 aeronave executiva; e 1 passaporte dos Estados Unidos.
 

O art. 310 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403/11,
estabelece que o juiz, ao receber a prisão em flagrante, deverá relaxar a prisão ilegal, converter a
prisão em preventiva, quando presentes os requisitos legais, ou conceder liberdade provisória,
com ou sem fiança.
 

Dos documentos até aqui trazidos há lícita suspeita de que os diamantes
apreendidos podem ter sido obtidos em território nacional, o que configuraria materialidade e
autoria do crime apontado pelas autoridades policiais e MPF.
 

A afirmação sem qualquer prova de que as pedras preciosas teriam sido trazidas do
exterior, sem qualquer comprovação de origem, não serve para assegurar a origem estrangeira
das mesmas. Não convence igualmente a alegação de que as mesmas estariam de posse dos
autores apenas para “servir de comparação” com eventuais pedras obtidas localmente,
comportamento que não nos parece crível, ao menos nesse momento. 
 

Pelo contrário. É possível supor que pelas circunstâncias da apreensão – no
aeroporto próximo à reserva Roosevelt, conhecido local de exploração do minério de diamante no
estado - as pedras são de origem nacional.   
 

A autoridade policial nos autos da prisão em flagrante não requereu  que seja
convertido o flagrante em preventiva. O MPF, ao requerer a prisão, fundamenta no risco de fuga
dos acusados.
 

Quanto aos requisitos da prisão, necessário fazer a seguinte ponderação.
 

Se por um lado a origem estrangeira e a comprovada capacidade economia dos
custodiados JUAN e STEVEN demonstram claro risco de frustração da aplicação da lei penal no
país, por outro, a pena abstrata prevista para o crime imputado é de 1 a 5 anos de detenção. Isso
leva a crer que ao final de eventual procedimento criminal, é grande o potencial de conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direito ou mesmo de suspensão condicional do
processo.
 

Nessa linha, a legislação criminal autoriza que o juízo lance mão de
instrumentos para garantir que os pacientes respondam ao processo em liberdade,

Num. 515267380 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITAO - 24/04/2021 18:17:47
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042418174691800000509560559
Número do documento: 21042418174691800000509560559



mitigando eventuais riscos de evasão, que passo a analisar em seguida. 
 

Fiança. Quantos aos custodiados JUAN e STEVEN considerando o fato de
terem sido presos em um avião fretado, de posse de inúmeras pedras precisos de valor
ainda não quantificado, mais de 5 mil dólares, e indicarem serem proprietários de mina no
Paraguai no valor de 2,5 milhões de dólares, entendo que a fiança arbitrada para cada um
dos pacientes deve ser fixada no valor máximo previsto para o crime imputado, 200
salários mínimos,  aumentada de 10 vezes, pelas circunstancias pessoais dos pacientes, 
totalizando um valor de 2.000.000 (dois milhões) para cada um
 

Já em relação custodiado BALMORT, fixo a fiança no patamar de 50 salários
mínimos, em 50 mil reais.
 

Restrição de saída do municipio sede do juizo federal competente : Os
custodiados, neste primeiro momento, devem permanecer a disposição do juízo federal
de Ji-paraná, não podendo sair dos limites da cidade sem justificativa e autorização
prévia, devendo ainda providenciar e comprovar nos autos do processo, local onde
poderão ser localizados;
 

Utilização de tornozeleira eletrônica;
 

Entrega dos passaportes e documentos de indentificação que autorizaria
a saída do país à autoridade policial, dos pacientes estrangeiros, STEVEN e JUAN .
 

Em relação ao pedido de acesso ao conteúdo das informações  contidas nos
celulares apreendidos, defiro a medida requerida pela autoridade policial e pelo MPF, por
considerar a potencial relevância deste acesso para apuração e esclarecimentos dos
fatos ora analisados. 
 

Por fim, há manifestação da defesa dos autores de que a autoridade
penitenciária estaria restringido o acesso de colchões, travesseiros e alimento especial
Kosher para o paciente Steven.
 

Entendo que a autoridade judicial competente para avaliar atos administrativo
penitenciario é do respectivo juiz corredor local, competência essa exercida pelo juiz de
direito da execução penal da comarca do presídio, a quem deve a defesa
deve demandar.  
 

Nessa linha, em relação à alegada restrição de acesso de itens para
melhor acomodação dos pacientes, deixo de decidir por reconhecer a incompetencia do
juizo para tanto. 
 

Nada obstante, no que diz respeito a alimentação especial do custodiado
STEVEN, por se tratar de questão que atinge a esfera do direito fundamental de liberdade
religiosa, e verificando potencial risco de perecimento do seu direito, decido da
matéria de ofício, determinando que a autoridade penitenciária competente autorize o
imediado ingresso de alimentação KOSHER ao custodiado, em quantidade
suficiente às suas necessidades.  
 

Diante do exposto, CONCEDO a BALMORT MACHADO MAYER, JUAN MANUEL
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URROSTARAZU DUARTE e STEVEN KLAVER,  com fulcro no Código de Processo Penal, art.
310, inciso III, a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante cumprimento das seguintes medidas
cautelares:
 

 
 

 
Pagamento de fiança, que ora fixo em 2 dois milhoes de reais para um dos 

flagranteados JUAN MANUEL URROSTARAZU DUARTE e STEVEN KLAVER, e 50 mil
reais para o flagranteado BALMORT MACHADO MAYER, valor dentro do parâmetro
estabelecido na lei processual (CPP, art. 325);
 
 

Proibição de ausentar-se da Subseção sem autorização judicial prévia,
devendo comprovar local em que poderam ser localizados dentro do municipio de Ji-
Paraná;
 
 

Compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de não mudar
de local sem prévia comunicação ao juízo e de dela não se ausentar,sem comunicar à
autoridade do lugar onde possa ser encontrado.
 
 

Proibição de acesso, entrada ou permanência em áreas de preservação
ambiental com a finalidade de exercer atividade de garimpo, sem a devida autorização do
órgão competente, sob pena de agravamento de sua situação processual, inclusive com a
decretação de sua preventiva, conforme disposto no art. 282, §4º, do Código de Processo
Penal.
 
 

Entrega dos passaportes e/ou documentos de indentificaçao que
autorizaria a saída do país à autoridade policial, dos custodiados JUAN MANUEL
URROSTARAZU DUARTE e STEVEN KLAVER
 
 

Monitoração eletrônica.
 
  

Comprovados os recolhimentos das fianças, e a colocação da monitoração
eletrônica, expeçam-se alvarás de soltura, colhendo-se as assinaturas no termo de compromisso,
se por outro motivo não estiverem preso.
 

Intimem-se as partes, pessoalmente ou por meio dos advogados constituido, e
o MPF e PF, por meio virtual, desta decisão.
 

Ofice-se por qualquer meio mais ágil o diretor da penitenciário ou autoridade
competente de plantão para cumprimento da terminação supra. 
 

Serve esta decisão de mandado judicial (flagranteados recolhidos na Casa de
Detenção de Pimenta Bueno/RO)
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 Porto Velho-RO, 24 de abril de 2021.
 
  
 

(assinado eletronicamente) 
 

RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO 
 

JUIZ FEDERAL DE PLANTÃO 
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