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Como foi a audiência com “Os Manos”
Réus, testemunhas 
de acusação e de 
defesa estiveram no 
Fórum na sexta-feira. 
Policiais reforçaram a 
segurança no entorno

Em virtude da 
impossibilidade de 
participação de dois 
réus no ato de sexta-
feira, houve uma cisão 
no processo. Isso 
significa que haverá, 
a partir de agora, dois 
processos judiciais sobre 
a Operação Cúpula: um 
contemplando 18 réus (os 
que estavam na audiência, 
o que acompanhou por 
videoconferência e os 
que foram dispensados) e 
um com os dois que não 
participaram da audiência 
de sexta, ambos por 
problemas no sistema de 
vídeoconferência. Um dos 
envolvidos no esquema 
e considerado o líder 
da facção “Os Manos” 
é o que terá o processo 
em separado. Chapolin, 
como é conhecido, 
não pôde participar da 
audiência pois o sistema 
de videoconferência do 
Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul não 
é compatível com o do 
Rio Grande do Norte, 
estado onde o homem 
está preso. Ainda não 
há data para a audiência 
com a participação dele 
e do outro preso. Mas, o 
processo é da Comarca 
de Vera Cruz. Em relação 
ao processo dos 18 réus, 
novas audiências serão 
marcadas para continuar 
ouvindo as testemunhas 
de defesa. A próxima já 
será no dia 22 deste mês.

Sete réus presos, considerados de periculosidade, foram trazidos para Vera Cruz
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Mais policiais na rua, 
uma quadra do Cen-
tro bloqueada e um 

esquema de segurança para 
resguardar a integridade da 
população e dos envolvidos 
na Operação Cúpula. As-
sim foi a sexta-feira, dia 1º, 
em Vera Cruz, por ocasião 
da primeira audiência com 
testemunhas da maior inves-
tigação da história da Polícia 
Civil do Município. O ato foi 
junto ao Fórum, com a partici-
pação de sete réus presos, três 
em monitoramento e um por 
vídeo conferência. Eles ape-
nas assistiram a audiência. Os 
demais réus - no total são 20 
indiciados - não participaram. 
Alguns foram dispensados e 
outros tiveram problemas no 
sistema de vídeo, incluindo o 
líder da facção “Os Manos”, 
Chapolin, que está preso no 
Rio Grande do Norte (veja 
detalhes no quadro). 

O RELATO DAS 
TESTEMUNHAS
Ao todo, oito testemunhas 

foram ouvidas. O primeiro 
a falar foi o delegado Paulo 
César Schirrmann, titular da 
DP de Vera Cruz e responsá-
vel pela operação deflagrada 
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em janeiro deste ano. Os 
advogados de defesa questio-
naram detalhes do inquérito, 
principalmente relacionados 
aos áudios interceptados pela 
Polícia. As perguntas foram 
extremamente específicas, 
incluindo, por exemplo: “de 
onde partiu a informação 
da página 7?”. Em alguns 
momentos – e respaldado 
pela juíza Fernanda Rezende 
Spenner -, Schirrmann ape-
nas disse que não se recor-
dava. “O inquérito é muito 
grande. Tem mais de mil 
páginas”, afirmou.

Depois do delegado, foi a 
vez do principal investigador 
falar. Nessa hora, os réus fica-
ram mais atentos e chegaram 
a comentar entre eles: “Presta 
atenção”. Um dos motivos 

foi porque o delegado apon-
tou esse investigador como 
sendo o que ouviu todos os 
áudios e fez as transcrições 
- o delegado, após isso, teria 
feito a revisão do material. 
O investigador, então, deta-
lhou as etapas e o que cada 
um dos réus fazia dentro do 
esquema. Foi notável a con-
trariedade de alguns detentos 
presentes na audiência. Nessa 
hora, a polícia redobrou a 
atenção.

Os advogados voltaram 
a questionar o conteúdo da 
página 7. O investigador res-
pondeu, então, que se tratava 
de uma fonte anônima. As 
defesas chegaram a alegar 
que poderia ser falsa essa 
declaração e a juíza solicitou 
que a interpretação das res-

postas ficasse para os autos e 
não para a audiência de sexta.

Outros policiais e teste-
munhas - tanto de acusação 
quanto de defesa - foram ou-
vidos durante a tarde. Novas 
audiências serão marcadas, 
mas agora para ouvir apenas 
as testemunhas de defesa. Os 
réus devem participar sem-
pre como espectadores.

Estiveram envolvidos 30 
policiais da Brigada Militar, 
Polícia Civil, Susepe, além 
de policiais do efetivo do 
POE, da Inteligência do 
23º Batalhão de Polícia Mi-
litar e do efetivo orgânico 
da BM de Vera Cruz.


