
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

RÉUS PRESOS

Distribuição por dependência aos Autos nº 1266-10.2012.4.01.3307

IPL Nº 0029/2012 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, por  meio  do  procurador  da  República

signatário,  no  uso  das  atribuições  conferidas  pelo  art.  129,  inciso  I,  Constituição

Federal e pelo art. 6º, inciso V, Lei Complementar nº 75/1993, oferece DENÚNCIA em

face de:

LEANDRO MORAIS PAIXÃO, reconhecido pela alcunha de LEO A.G.*

NELITA DE ALMEIDA FERRAZ*

IURI PEREIRA DOS SANTOS*
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DELMIRO FERRAZ DA ROCHA NETO*

JOÃO BATISTA MARTINS FERRAZ FILHO*

SANDRO CAMILO MENDES DOS SANTOS*

TIAGO CARVALHO BEZERRA*

SANDRO DEIVID CARVALHO BEZERRA*

RAQUEL ARAUJO BARBOSA SILVA*

FABIO LUIZ JESUS DOS SANTOS*

KESLEY PEREIRA MARQUES*

MARCUS GOMES DE JESUS*

DAVI MELO FERRAZ DE OLIVEIRA*

LEANDRO MARCOS PRADO*

ANDERSON RONILSON CALDEIRA*

ELDER MEDEIROS FERREIRA*

EZEQUIEL DHONATAN DE SOUZA SANTOS*

MIKAELLY CARDOSO DA COSTA*

MATHEUS JUNIOR MARQUES DE SOUZA*

ANDRÉ LUÍS GONÇALVES DANTAS*

WALISSON LIMA DOS SANTOS*

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I – OBJETO – BREVE RESUMO



A presente denúncia trata  da atuação de organização criminosa no período

2010 a  2015,  sediada  neste  município,  especializada  na  invasão  de  dispositivos  de

informática e furtos contra instituições financeiras.

O grupo é liderado por  LEO A.G.,  IURI PEREIRA e NELITA FERRAZ  e agia do

seguinte  modo.  LÉO A.G.  e  IURI PEREIRA eram os responsáveis por obter  os dados

pessoais  de  correntistas  através  da  implantação  de  vírus  nos  computadores.  No

linguajar dos denunciados estas são aos “infos”, “os números das contas, agências,

senhas,  dados  pessoais  do  titular,  e  tudo  o  que  fosse  necessário  para  que  NELITA

pudesse  movimentar  essas  contas  bancárias  por  meio  da  internet”  (trecho  do

depoimento de WALISSON LIMA SANTOS, fls. 281/286 do IPL 0029/2012).

Os  dois  correspondem  aos  programadores  ou  usuários,  pessoas  que

desenvolvem ou aperfeiçoam algum software capaz que capturar os dados bancários de

correntistas. Como meio de dificultar o rastreamento dos dados e principalmente do IP

(Internet Protocol)  da máquina de onde partiu a ação,  LEO A.G. e  IURI utilizavam

proxy  que  desviava  o endereço para  outros  países  como Canadá  e  Estados  Unidos

(Informação nº 331/2015, fl. 684v.).

Logo em seguida, os “cartãozeiros” ou boleteiros aparecem. São as pessoas

responsáveis por arregimentar cartões para saques ou boletos para pagamento. 

NELITA exercia  a  função  de  coordenação  dos  “cartãozeiros”  ou boleteiros,

ficando responsável por invadir a conta selecionada e transferir os recursos para conta

de terceiros selecionados pelo grupo ou para seus irmãos,  BOY e  DELMIRO FERRAZ,

permitindo então o saque e a distribuição de lucro.  A obtenção das “infos” permitia

também  o  pagamento  de  boletos  a  partir  das  contas  fraudadas.  O  grupo  era

remunerado com 5 a 10% dos valores pagos1.

A  investigação  foi  iniciada  em  2012,  contou  com  sete  períodos  de

interceptação  telefônica  (períodos  de  31/03/2012  a  14/04/2012,  15/04/2012  a

30/04/2012,  29/05/2012  a  12/06/2012,  25/07/2012  a  09/08/2012,  20/07/2013  a

04/08/2013, 13/10/2015 a 28/10/2015, 28/11/2015 a 09/12/2015) e telemática e com

colaboração das instituições financeiras após o afastamento do sigilo financeiro (autos

nº 1266-10.2012.4.01.3307). O apenso I da medida cautelar apresenta o resultado do

1 Depoimento de NELITA à fl. 150 do IPL 0029/2012.



afastamento  do  sigilo  fiscal.  Ao  final,  mandados  de  prisão,  busca  e  apreensão  e

conduções coercitivas foram cumpridos no dia 02/12/2015, encerrando a atual fase da

persecução.

A destreza  da  organização  em  realizar  operações  por  canais  fechados  de

comunicações  –  whatsapp  e  facebook  –  limitou  a  identificação  em  um  primeiro

momento apenas em relação a NELITA,  LEO A.G.,  JOÃO BATISTA e DELMIRO. Após a

identificação  de  alguns  beneficiários  e  do  conforto  de  integrantes  em  tratar  dos

assuntos da organização também por telefone, os nomes de IURI, RAQUEL, FÁBIO DOS

SANTOS, SANDRO CAMILO, TIAGO BEZERRA e SANDRO BEZERRA apareceram.

A imputação é fundada em farta prova documental, a exemplo das informações

apresentadas pelas instituições financeiras às fls. 688/693, 816/818 e 821/822, além

das comunicações interceptadas e das confissões de alguns dos denunciados.

A intensa atuação do grupo é corroborada pela Informação 286/2011 produzida

a  partir  do  Projeto  Tentáculos,  demonstrando  que  no  período  de  01/01/2011  a

13/03/2012 ao menos 62 contas bancárias vinculadas à Caixa Econômica Federal (CEF)

foram  lesadas.  Do  total,  51  transações  foram  realizadas  em  benefício  de  contas

mantidas em Vitória da Conquista2. 

II – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA DIVISÃO DE TAREFAS

A  partir  de  elementos  iniciais  foi  deferida  a  interceptação  telefônica  e

telemática3 de LEO A. G., pessoa apontada como líder da organização e que possui

registro criminal de tais condutas4. A condução revelou a atuação persistente e estável

de parte dos denunciados para a prática de crimes. Com exceção dos denunciados

WALISSON LIMA DOS SANTOS,  ANDRÉ LUÍS GONÇALVES DANTAS,  MATHEUS JUNIOR

MARQUES DE SOUZA, MIKAELLY CARDOSO DA COSTA, EZEQUIEL DHONATAN DE SOUZA

SANTOS,  ELDER  MEDEIROS  FERREIRA,  ANDERSON  RONILSON  CALDEIRA,  MARCUS

GOMES  DE  JESUS,  LEANDRO  MARCOS  PRADO  e  KESLEY  PEREIRA MARQUES que

emprestaram de modo eventual a conta para obtenção do proveito criminoso,  LEO

2 Fl. 29 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307.
3 E-mail  <leompag@hotmail.com>  e  perfil  <http://www.facebook.com/profile.php?

id=100002453157057>. 
4 NELITA já possui histórico criminal com atuação atrelada a fraude para saque bancário: autos nº

0006468-12.2006.805.0274, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista.



A.G.,  NELITA FERRAZ,  IURI  PEREIRA,  DELMIRO  FERRAZ,  JOÃO  BATISTA,  SANDRO

CAMILO,  TIAGO  BEZERRA,  SANDRO BEZERRA,  DAVI  FERRAZ,  RAQUEL BARBOSA e

FABIO DOS SANTOS compõem o núcleo permanente e eficaz da organização.

O  art.  1º  da  Lei  12.850/2013  conceitua  a  organização  criminosa  com  os

seguintes elementos:

Lei 12.850, de 20 de agosto de 2013
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser
aplicado.
§  1o Considera-se  organização  criminosa  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.
(…)
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos,  e  multa,  sem  prejuízo  das  penas

correspondentes às demais infrações penais praticadas.

O grupo se especializou em captar dados pessoais de correntistas do país –

função dos hackers IURI e LEO A.G. -, invadir as referidas contas e furtar o valor ali

contido através de transferências para contas de terceiros ou pagamento de boletos

bancários, condutas tipificadas nos arts.  154-A, §3º e  155, §4º, incisos II e IV, Código

Penal.

A organização é bem estratificada e com nítida distinção de função. LEO A.G.

e  IURI  PEREIRA são  os líderes e  responsáveis por  toda  a  expertise  da  operação.

WALISSON, ex-namorado de NELITA, resumiu bem a atuação do grupo e a participação

de LEANDRO (fls. 381/386 do IPL 0029/2012):

Que conhece NELITA DE ALMEIDA FERRAZ, de Vitória da Conquista/BA, a quem namorou
durante aproximadamente dez meses, de dezembro/2011 a outubro/2012, bem como os
irmãos dessa, JOÃO BATISTA MARTINS FERRAZ FILHO e DELMIRO FERRAZ ROCHA NETO; que,
afirma convictamente que NELITA era envolvida com fraudes bancárias cometidas por meio
de internet, “tanto ela quanto seus outros dois irmãos, JOÃO BATISTA e DELMIRO, isso
inclusive, foi o motivo do rompimento do meu namoro”; que, as fraudes perpetradas por
NELITA, JOÃO e DELMIRO eram de várias formas, sendo que a principal era o desvio de
numerário de uma conta corrente de um terceiro que era depositada em uma outra conta,
essa de titularidade de um laranja a qual era posteriormente movimentada por esses três
irmãos; que,  esses laranjas tinham plena consciência de que suas contas e respectivos
cartões  eram utilizados  para  inúmeras  fraudes,  “esses  laranjas  sempre  recebiam uma
percentagem  sobre  o  total  do  valor  movimentado,  normalmente  dez  por  cento,
dependendo do valor, quanto maior o valor, maior o percentual, o que as vezes chegava a



quinze ou vinte por cento, quando o valor desviado em torno de R$ 20.000,00”; que uma
forma bastante contumaz de fraudar utilizada por NELITA, JOÃO BATISTA e DELMIRO, era a
de quitar boletos bancários em nome de terceiros com o valor desviado de outras contas;
que, como já explicado acima, era inicialmente desviado para a conta do laranja e essa
realizava a quitação do boleto bancário (…) que, NELITA também repassava um percentual
ao indivíduo a qual o interrogado chama de LEO A.G., a quem NELITA se referia muitas
vezes, como “PATRÃO”; que, LEO A.G. (PATRÃO) era um dos que passavam “as infos para
NELITA, que eram os dados das contas correntes que seriam fraudadas, com o desvio do
numerário  nelas  depositado  para  as  contas  dos  laranjas”    (…)    que,  em  que  pese  esse  
razoável conhecimento, o interrogado acredita que eles não eram capazes de ir mais além,
“as informações para o cometimento de fraude eram repassadas pelo LEO A.G. e outros,
eles  não tinham um conhecimento  de  hackers,  eles  apenas  eram os  responsáveis  por
executar o desvio de dinheiro e pagamento de boletos, creio; (…) g.n.

LEO A.G. foi interceptado em diversos momentos, sempre fornecendo dados e

contas a serem invadidas. Não bastassem os elementos probatórios acima indicados, o

resumo do diálogo à fl.  334 dos autos  nº1266-10.2012.4.01.3307 expressa de modo

irrefutável sua incursão no crime:

Resumo  (08/08/2012,  12:32:57):  Leandro  se  passa  por  Isaias  para  ativar  um  chip  da
TIM//Repassa  o  CPF  25500256874//Nome  completo  Isaias  Firmino  de  Souza//DN
23/11/1987/ Repassa como sendo residente na Rua Marechal Tito, 47, São Miguel Paulista

No dia 14/10/2015, LEO A.G. aparece novamente negociando o pagamento de

boletos de IPVA:

Resumo de Diálogo LEO x HNI: Léo combina com HNI pagamento de boletos de IPVA.
Diálogo:
HNI:  Oi
LEO:  Oi
HNI:  Aqueles  lá  que  eu  te  mandei  os  negócios  tava  tudo  baixado  né?
LEO: Tá aqueles lá ja foi ta tudo ok aqui, eu to falando esses dois que ficou faltando...
HNI: Cê lemvra que eu falei que juntando o dinheiro dava um só dava aquele valor lá?
LEO: Pois é mas saiu,  ai agora eu vim aqui porque ele pediu pra eu puxar, quando eu
cheguei aqui agora saiu uma só dos dois valor lá uma só de quatro e pouco... eu puxei pelo
Renavan a dívida é só quatro mil e pouco. ai saiu uma guia só de 4 mil trezentos e pouco.
HNI:  Não  precisa  não  pode  deixar  aquelas  outra  guias  lá
LEO: Porquê essas duas aqui de quatro mil e pouco veio mais baixa entendeu? ele não vai
olhar  mais  lá,  era  bom  que  dava  pra  mim  ganhar  uma  coisinha,  melhor  pagar  essa
HNI  Como  é  que  é?
LEO: Tô dizendo, no ligar de pagar aquelas duas lá deveria pagar essa aqui de quatro e
pouco porquê ele não vai querer ver o comprovante não, ele vaio querer ver... baixado
HNI:  Não  to  entendendo  nada  véi
LEO: Se tiver que pagar uma de quatro e pouco, paga essa aqui que vai dar o mesmo valor
HNI  vai  dar  na  mesma  coisa  de  pagar  aquelas  duas  lá
LEO:  Mas  tipo  é  uma  só  né...  mais  rápido
HNI:  Mais  é  a  mesma  coisa  men,  mais  rápido
LEO: então falou

A  função  de  hacker  era  dividida  com  IURI  PEREIRA pessoa  que  ganhou

proeminência na organização ao longo do tempo e que recebeu a alcunha de “Patrão”,



antes concedida apenas a LEO A.G. DAVID FERRAZ esclarece5:

[…]  respondeu que YURI (acha que o nome dele é YURI PEREIRA) é o responsável pelas
práticas de fraudes bancárias via internet, sendo é o mesmo que faz todo o procedimento
fraudulento e tem o conhecimento de contas bancárias e depois também participa das
compras de produtos e pagamentos de contas bancárias para terceiros e empresas; que
questionado por que YURI é chamado de “PATRÃO”, respondeu que é por que é ele que
comanda tudo e possui mais condição financeira, logo é tratado com prestígio dentro da
organização criminosa.

Além  da  delação  de  DAVI  FERRAZ,  NELITA  confirmou  a  participação  do

denunciado (fl. 152 do IPL 0029/2012):

(…) questionada quem é YURI,  respondeu que é um patrão desta cidade de Vitória da
Conquista e é responsável por efetivar pagamentos (…)

O denunciado é  citado  diversas  vezes  nas  interceptações telefônicas  sob  o

codinome de “Patrão”. IURI é citado nominalmente em algumas conversas:

Resumo do Diálogo (02/08/2012, 16:59:12): Nelita diz para Del que  Yuri tá virado num
Satanás e pergunta se ele já fez o depósito e Del diz que sim e que depositou na poupança
e diz que vai mandar ele ligar para Yuri para dizer que ele fez. HNI continua na ligação que
pergunta pelo depósito do cara e Nelita diz que já foi feito e que é pra ele ligar pra DEL
91254405. No final ele pergunta em que conta foi feito. g.n.

Resumo do Diálogo (02/08/2012, 17:06:19): Del quer saber o número de telefone de Yuri,
Nelita diz que é 7187792300, Nelita diz pra ele ligar e se explicar que atrasou porque no
pé do cara que tinha mais 8 cá  e passa a conta de Udson, ag 079 op. 013 cc 34024-6, valor
R$ 800,006. g.n.

Em outro,  NELITA se refere a ele como pessoa exitosa e que utiliza boletos

sem ser pego7:

Resumo de Diálogo Nelita x Delmiro (21/10/2015, 23:31:32): Delmiro diz que está com
medo  de  dar  problema  com  boleto.  Yuri  foi  no  VIP  Veículos  pediu  10  boletos  e  foi
pagamento e trocou por um civic. Nelita diz que gerou 4 boletos de 5 mil na Toyota. Del
diz que tem medo do boleto. Nelita diz que vai ligar para a loja em São Paulo e vai pedir
para gerar 10 mil em boletos e vai pagar.  Diz que nunca deu BO, se desse Yuri estava
preso. g.n.

IURI é pessoa próxima a NELITA e seus irmãos. O relatório juntado às 531/542

noticia a entrada do denunciado na residência de JOÃO BATISTA (fl. 532/534), além de

ter sido fotografado em conversa com a própria NELITA no dia 06/11/2015. 

Os  dois  –  IURI  e  LEO  A.G.  -  aos poucos  foram se  restringindo  à  parte

operacional das transferências, deixando para NELITA DE ALMEIDA FERRAZ a função de

5 Fl. 251 do IPL 0029/2012.
6 Fl. 363 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307.
7



organizar os saques.

 NELITA detém a função de arregimentar contas de passagem e, ao longo dos

anos, passou a coordenar os saques e transferências para diversas pessoas cooptadas

pelo grupo. Trata-se de pessoa de confiança de LEO A.G8 e que usualmente conversava

via msn com ele9. Apenas a título de exemplo, na conversa travada no dia 15/04/2012,

19:02:45, indaga  a LEO A. G.  para quem deveria entregar o dinheiro sacado (fl. 134

dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307); no dia  04/06/2012 dirige a operação de saque

com Danilo Souza Alves e demonstra que exerce posição de coliderança junto ao grupo.

DELMIRO FERRAZ,  vulgo  DEL, e  JOÃO BATISTA,  vulgo  BOY,  são  irmãos de

NELITA,  e favorecido  pelas transações ocorridas nos dias 04/06/2012  e 26/07/2012

narradas abaixo. Exercem as funções recorrentes de boleteiros e “cartãozeiros”. Em

conversa  com  DELMIRO,  NELITA expressa  a  preocupação  com  JOÃO BATISTA,  que

segundo  ela  estaria  se  arriscando  ao  permitir  que  DAVID  FERRAZ comprasse

mercadorias em seu nome:

Resumo de Diálogo Nelita x Delmiro (20/10/2015, 19:59:30): Nelita e Delmiro conversam
sobre o irmão João Batista.
Diálogo: Nelita diz que João só quer ficar em casa usando maconha,  diz que Pão de Sal
[David] faz os pedidos em nome de Boy e fornece maconha pra ele de graça. Nelita diz que
está  indo  embora  para  São  Paulo.  Delmiro  diz  que  a  vida  dele  está  mudada,  está
advogando. Nelita diz que João só quer ganhar dinheiro de forma ilícita. Ela diz que um tal
de Neto está chegando com uma mercadoria e pede 3 mil para Nelita. Diz que o homem
não chegou ainda. Diz que João já mandou mil reais para pagar a mercadoria.

Resumo de Diálogo Delmiro x Nelita (20/10/2015, 20:12:10): Nelita e Delmiro falam do
irmão João Batista.
Diálogo:  fala  que  o  negócio  de  João com HNI  não  deu  certo,  que  HNI  não conseguiu
“colher” e transportar a mercadoria e João perdeu o dinheiro. Diz que João tem tendência
ao crime, Nelita diz que acha que logo ele vai receber notícia que João será preso.
Pão de Sal bota Boy para vender TV de R$ 3.500,00 e dá R$200,00 para João.  Nelita diz
que todos os pedidos são no nome de João Batista e chega no endereço lá. Delmiro diz que
ele é louco. Diz que apartamento reúne Iuri, Pão de Sal, Boy g.n.

Mesmo ciente da ausência de precaução tomada por  JOÃO,  NELITA trata  de

forma aberta com ele sobre os negócios da organização:

Resumo de Diálogo Nelita x João (22/10/2015, 22:02:47):  Nelita pergunta se Pão de Sal
está com algum conta da CEF de terceiros para receber transferência fraudada. Nelita está

8 A investigada possui histórico criminal nesta Subseção pela realização típica de estelionato em
face da CEF: autos nº 2009.33.07.001466-2.

9 As solicitações para que as conversas fossem realizadas através de msn foram várias ao longo da
investigação: LEO X NELI – SILAS ESTÁ INDO AÍ, 15/04/2012, 19:06:51 (fl. 135  dos autos nº  1266-
10.2012.4.01.3307); 



arregimentando contas da CEF para fazer TED do Santander. João diz que virou (a conta foi
usada). Nelita diz que tá rodando trampo de CEF. g.n.

SANDRO  CAMILO também  é  integrante  da  organização.  SANDRO  CAMILO

MENDES SANTOS foi responsável pelos saques ocorridos nos dias 11 e 12 de junho de

2012  e  é  sócio-administrador  da  EBENEZER  MENDES  REPRESENTAÇÕES  COMERCIAIS,

pessoa jurídica beneficiada por diversos depósitos fraudulentos. A utilização de pessoas

jurídicas como meio de simular créditos foi bem descrito por WALISSON LIMA SANTOS:

(…) que, NELITA, JOÃO BATISTA e DELMIRO também utilizavam algumas empresas para
“passarem (sic) o cartão de crédito em suas máquinas para gerar uma dívida por uma
compra que de fato não existiu, sendo que posteriormente, quando essas empresas
recebiam o valor pelas operadoras de cartão de crédito, havia a partilha do valor
fraudado, ficando aproximadamente dez a quinze por cento para o proprietário desse
estabelecimento conivente com a fraude e o restante era dividido entre os irmãos,
ficando  a  maior  parte  para  NELITA”,  não  sabendo  o  interrogando  informar  o
percentual entre eles. g.n.

Além de ter  atuado nos  saques e pagamentos  acima citados,  a  posição de

SANDRO pode ser bem compreendida na conversa travada com NELITA em que relata a

transação em conta com nove dígitos10. 

TIAGO BEZERRA exercia a dupla função de fornecer a conta para passagem e

saque – evento 10 – e agenciador para conseguir boletos que posteriormente seriam

pagos  por  LEO  A.G. Ele  é titular  do  terminal  77  8805-6770,  responsável  pelo

pagamento de boletos, e assim o fez nos dias 18/04/201211 e 27/07/2012,12 além de ter

sido beneficiário de transferência fraudulenta de R$ 4.980,22 (fl.  629  dos autos nº

1266-10.2012.4.01.3307). Nas palavras do próprio TIAGO:

(…) que com relação ao pagamento de licenciamento veicular, de fato às vezes recebia
ligações de pessoas querendo que o interrogado fizesse tais pagamentos porque sabia do
seu  vínculo  de  amizade  com  LEO  AG;  que  LEO  AG  realmente  pagava  licenciamento
veiculares das pessoas e cobrava uma taxa no montante de 50% do valor do IPV  A  ; que umas
duas ou três vezes, o interrogado repassou a LEO AG taxas de licenciamento e recebeu 10%
do valor que LEO AG recebia; que LEO AG pagava os boletos de IPVA através da internet.
g.n.

SANDRO DEIVIDE CARVALHO BEZERRA é titular do terminal 77 8824-2006, atua

como  “laranja”  de  LEO  A.G. ao  apresentar-se  como  sócio-administrador  da  AUTO

PEÇAS APARECIDA e proprietário do veículo VW JETTA, placa OKJ 7825 (fl. 310), além

10 Fl. 343 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307.
11 LEO X TIAGO – BOLETOS, dia 18/04/2012, 19:29:27 (fl. 136 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307).
12 Conversa TIAGO X MATEUS – TÔ PREOC. C/ DUPLICATAS (fl. 367 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307).



também ter atuado na realização de saques (eventos 6 e 11) e pagamento de boletos13.

SANDRO  BEZERRA exercia  a  mesma  função  de  TIAGO  BEZERRA,  conforme  seu

depoimento:

(…) que os pagamentos de boletos e taxas veiculares se davam da seguinte forma: após ser
procurado pelas pessoas interessadas, passava o trabalho para amigos seus realizarem tais
pagamentos,  ganhando entre 5 e 10% do valor a ser pago em cada boleto, sendo tais
pagamentos realizados através da internet; que tais pessoas a que eram direcionados os
referidos trabalhos não as conhecia pessoalmente, mas através de conta via MSN e e-mail.

DAVID FERRAZ, vulgo PÃO DE SAL, confessou a participação na organização14:

[A]penas reconhece que participa do grupo que pratica tais crimes,   mas esclarece que seu  
papel  seria  apenas  de  conseguir  cartões  para  o  grupo  criminoso,  sendo  que  não  tem
qualquer capacitação em informática para fazer as fraudes verificadas. g.n.

A função de DAVID FERRAZ não é nova, registrando em depoimento que já fora

preso com LEO A.G. por crimes da mesma natureza15.

Integram ainda  a  organização  FABIO  DE  JESUS,  namorado  de  NELITA,  e

responsável por fabricar boletos que, posteriormente, eram pagos através das contas

fraudadas.

Resumo do Diálogo (15/10/2015, 10:43:28): Nelita pergunta se ele [Fábio] já foi na Trevo
diz  que precisa  confirmar  os boletos  que  vai  pagar  hoje.  Diz  que o Patrão já  quer  a
confirmação de tudo cedo. Fábio diz que vai na Trevo à tarde.

Resumo do Diálogo (15/10/2015, 15:03:50): Nelita fala com Fábio que (fox) vai começar o
trampo dos boletos. Pede pra gerar boletos do Walmart.
Diz que quatro horas aqui é cinco em BSB (Brasília) hora que começam os trampos. Falam
do site madrugão pede pra gera boletos para ela pagar.

O  vínculo  de  RAQUEL  ARAÚJO  BARBOSA com  NELITA era  utilizada  pela

organização também para o pagamento de boletos. WALISSON LIMA descreve assim o

relacionamento de RAQUEL com a organização (fls. 281/286 do IPL 0029/2012):

que  NELITA  se  valeu  desse  expediente  para  pagar  inúmeros  boletos  referentes  ao
financiamento de uma caminhonete Mitsubshi L200, cor preta, alienado junto ao Bradesco
por uma proprietária de salão de beleza, de quem apenas sabe o prenome, RAQUEL, cujo
estabelecimento era situado no bairro RECREIO, próximo ao Hiper Bom Preço, tendo se
mudado para o Bairro Vila Serrana III, próximo a uma Unidade de Saúde;  

O  último período de interceptação conseguiu captar diversos contatos entre

13 MURILO X DAVID – DADOS (fl. 366 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307).
14 Fls. 251.
15 Fl. 249.



NELITA e RAQUEL que corrobora a sua adesão ao grupo:

Resumo de Diálogo (19/10/2015, 10:47:07): Nelita diz que pagou o boleto de “Val”. Raquel
é de Itaberaba, ex-mulher de Ronaldo. Valéria vai fazer transferência. Nelita diz que vai
passar a conta do patrão pra Valéria mandar o dinheiro do boleto pago. Fala de Delmiro.
Diz que ele vem 22/12.

Resumo de Diálogo (20/10/2015, 08:48:50): Nelita diz que deu a conta do Patrão pra pagar
o boleto de Val 1350. diz que ela vai transferir de Bradesco para Bradesco. Manda por
whatsapp.
Diálogo: Raquel diz que Valéria vai transferir de Bradesco para Bradesco o dinheiro dos 50%
do pagamento do boleto de Valéria. Nelita vai mandar o número da conta do Patrão por
whatsapp.

Resumo de Diálogo (22/10/2015, 09:49:20): Nelita fala de boleto de 408 reais do plano de
saúde de Raquel. Diz que botou o de R$ 920 na lista cedo. Diz que seu marido indagou se
Raquel diminuiu o potencial de boleto.

Resumo de Diálogo (23/10/2015, 12:25:08):  Raquel diz que funcionária do Bradesco Néa
falou que o boleto que ela passou da parcela do dia 10 não foi quitado, valor 2.040 ou
2.092,00. Nelita fala que “Logan” falou da parcela que não passou. Nelita diz que até meia
noite foi compensado.

Resumo de Diálogo (23/10/2015, 16:12:32):  Raquel passa boleto do Bradesco de terceiro
para Nelita pagar 2.187,99. Transferência 2 mil para o Patrão. Pagamento do boleto que
não foi compensado. g.n.

Além da  relação  de  bens  apresentados  pelo  grupo,  os  mandados  de  busca

cumpridos nas residências dos investigados  reuniram indícios de vasto patrimônio, o

que  denota  a  estabilidade  do  grupo:  procuração  outorgada  a  TIAGO BEZERRA por

ANANIAS REBOUÇAS TAVARES (fl. 583 do IPL 0029/2012), contratos de locação em favor

de  LEO A.G. (fl.  58516 do  IPL 0029/2012),  documentos  de  cobrança  em nome de

terceiros17, todos encontrados no endereço da Auto Peças Aparecida; saldo bancário no

valor  de  R$  25.929,29  e  contratos  de  consórcio  em  favor  de  LEO  A.G.,  todos

encontrados no endereço da Auto Peças Integração (fls. 601/608 do IPL 0029/2012);

boletos em nome de terceiro – REBECA SILVA FERREIRA – encontrado na residência de

KESLEY PEREIRA MARQUES (fl.  566 do IPL 0029/2012);  transferências bancárias18 e

ordens de serviços para veículo de alto valor19 na residência de LEO A.G. (fls. 545/547

do IPL 0029/2012);  cartões de crédito em nome de terceiros20.  Do mesmo modo, na

16 Av. Rio de Janeiro, Bairro Conveima, neste município, proprietário HERLY ALVES FRANÇA.
17 ANANIAS BARBOSA DOS SANTOS, HERLY ALVES FRANÇA, RONI PEÇAS E SERVIÇOS, ANDRÉ CUNHA

JATOBÁ, TIAGO BEZERRA, CELSO LUIZ DOS SANTOS, JOAQUIM OLIMPIO OLIVEIRA CASTRO, JAIR
MENEZES LIMA JUNIOR.

18 FABIANO ESTEVAM DE SOUSA, NORMA SILVA DE OLIVEIRA, FERNANDA PEREIRA ALMEIDA, STELLA DAS
NEVES GUIARO, CRISTIANO CESA SIENA e MONIQUE DE ALMEIDA FONSECA

19 Veículo Voyage, placa JSY-6250.
20 Inalda Leal de Almeida, Romilson Silva Freire, Arnóbio Portel S. Filho, Cristiane Prates dos Santos,

Jane da Silva Ribeiro, Anderson Santana Teixeira, André F. S. Oliveira (fl. 240 do IPL 0029/2012).



residência de SANDRO BEZERRA foram encontrados 15 cartões de créditos dos Bancos

Bradesco, Caixa, Itaucard, Hipercard e Banco do Brasil (fl. 188 do IPL 0029/2012); na

residência  de  NELITA FERRAZ  foram encontrados 12  equipamentos  de  informática,

além de cartões e boletos em nome de terceiros (fl. 166 do IPL 0029/2012). 

A relação de bens e valores  negociados  é incompatível com a  ausência  de

renda  declarada  à  Receita  Federal  pelos  investigados  (apenso  I  dos  autos  nº1266-

10.2012.4.01.3307).

Diligências de acompanhamento em relação a LEO A.G. apontam a utilização

de veículo VW Golf,  placa NZE-2717 e motocicleta Suzuki  modelo GSXXR100,  placa

NTM-1451(fls. 75, 76 e 198 do IPL 0029/2012); aquisição e utilização de galpão situado

na Praça do Cajá (fl. 75  do IPL 0029/2012); residência em apartamento de luxo em

Salvador – Edf. Itaigara PARK Residence, Rua Altino Serbeto de Barros, nº 119, apto 204

(fl. 76  do IPL 0029/2012); administração da pessoa jurídica AUTO PEÇAS APARECIDA,

situada na BR-116 (fl. 76 do IPL 0029/2012); proprietário do veículo Jetta, placa OKJ-

7825 (fl. 310 do IPL 0029/2012). Tais bens são incompatíveis com a ausência de renda

declarada à Receita Federal nos exercícios de 2011 a 2014 ( apenso I dos autos nº1266-

10.2012.4.01.3307).

A extensão e prognóstico de atuação concertada e indefinida para a realização

de  crimes  podem  ser  bem  captados  através  do  Laudo  nº  1131/2015  –

SETEC/SR/DPF/BA, onde a análise pericial realizada em um único aparelho de NELITA

FERRAZ apontou que a organização manteve conversas com 95 usuários através do

aplicativo  whatsapp em que o conteúdo está relacionado  diretamente  ao pagamento

de  boletos  ou  saques  na  boca  do  caixa.  Além  disso  em  sua  residência  foram

encontradas anotações com mais números de contas e códigos de RENAVAM e tela de

computador aberta em arquivo com extensão txt com dados pessoais dos clientes, “tais

como CPF, número da conta corrente, número da agência, senhas de quatro e seis

dígitos” (fl. 173 do IPL 0029/2012).

A reunião de tais elementos demonstram que LEO A.G., NELITA FERRAZ, IURI

PEREIRA,  DELMIRO  FERRAZ,  JOÃO  BATISTA,  SANDRO  CAMILO,  TIAGO  BEZERRA,

SANDRO BEZERRA, DAVI FERRAZ,  RAQUEL BARBOSA e FABIO DOS SANTOS se uniram

para a prática reiterada e indiscriminada de  invasão de dispositivos de informática



para a captura de senhas e dados pessoais de correntistas e furtos eletrônicos.

Os fatos individuais narrados abaixo representam apenas pequena fração da

atuação da organização.

III – DOS FURTOS E DAS INVASÕES DE DISPOSITIVOS DE INFORMÁTICA

O material probatório reunido até o presente momento revela uma série de

furtos, conforme narrativa a seguir:

Evento 1

No dia 27/04/2012, a investigação captou a primeira mensagem do grupo (fl.

137 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307).

LEO A.G.  estabelece contato  via mensagem com o terminal 62 8258-8257 e

com o  terminal 77 8819-2660  para  invasão,  transferência e saque de R$ 7.600,00 da

conta nº 78558-5, agência 0066, Itaú21.  O terminal 62 8258-8257 indica  LEO A.G. a

conta a ser atacada e  ANDRÉ LUÍS GONÇALVES DANTAS é enviado ao Banco para  o

saque:

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 12:14:35 (tipo:  entrega)manda  a
conta ai vei caixa

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 12:15:05 (tipo: envio)Pego em mãos

07788192660
[André Dantas]
557791063110
[357482040202
410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 12:16:54 (tipo: entrega)n tem como

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 12:18:51 (tipo: envio)Oxe pq moss

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 12:20:11 (tipo:  entrega)tem  q
antecipa quer q guardo na
conta da minha mae

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 12:21:15 Envio:  N  pow  tenho  q
manda p o cara ainda hj

557791063110 07788192660 27/04/2012 12:22:09 (tipo: envio)A dele eh ita

21 Fl. 138 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307.



[357482040202410]
LEOAG

[André Dantas]

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 12:22:15 (tipo: entrega)i agr ?

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 12:22:49 (tipo: entrega)caixa!

Diante da especialidade do grupo em lidar com operações na Caixa Econômica

Federal, LEO A.G. tenta obter outra conta:

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 12:23:00 (tipo: envio)Espera ae vou
pega uma cef

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 13:03:31 (tipo:  envio)Manda  q
hors  ?  Tenho  q  saca  e
manda p o cara

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 13:20:10 (entrega)  Ag0066  cc
78558-5 fransisco itau

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

27/04/2012 13:21:03 (tipo:  envio)Tem uma cef
n ?

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 13:22:44 (tipo:  entrega)N  so  ita
mano

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 13:26:13 (tipo:  entrega)6780
manda certim ai hj

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

27/04/2012 13:26:29 (tipo: envio)Ok

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 13:52:14 (tipo: envio)Iae?

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 13:55:23 (tipo: entrega)to na fila

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 13:55:49 (tipo:  envio)Vai  manda
quanto?

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 13:56:34 (tipo: entrega)7600

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 13:57:29 (tipo: envio)D boa



Definidos o valor e o alvo, LEO A.G. se preocupa com o tempo de espera de

ANDRÉ DANTAS até a conclusão da operação. Diante da possibilidade de descoberta

pela instituição financeira e bloqueio do valor, a pessoa responsável pelo saque precisa

efetuá-lo imediatamente após a transferência:

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 14:08:07 (tipo: envio)Falta quantos
ae?

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 14:17:26 (tipo: envio)Respond fdp

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 14:18:17 (tipo: entrega)dez pessoas

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 14:18:55 (tipo: envio)Ja vou manda
ir pro banco

07788192660
[André Dantas]

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 14:19:25 (tipo: entrega)ok

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

07788192660
[André Dantas]

27/04/2012 14:34:12 (tipo: envio)Nda?

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 14:43:30 (tipo: entrega)Viado ja e 3
hora  vou  pro  banco
aguardar a grana ok

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

27/04/2012 14:44:45 (tipo: envio)Ok ate os 15e
meia ta la

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

27/04/2012 14:45:10 (tipo: entrega)Ta frmz

557791063110
[357482040202410]
LEOAG

06282588257
[06282588257]
HNI GOIÁS

27/04/2012 15:23:10 (tipo: envio)Ta na conta já

Assim agindo, LEO A.G. e os componentes da organização invadiram dispositivo

de informática e subtraíram R$ 7.600, mediante fraude e destreza.

Evento 2

No dia 18/04/2012, TIAGO CARVALHO BEZERRA, a pedido de LEO A.G., realiza

o pagamento de boletos bancários através de acesso fraudulento a outras contas  (fl.

136  dos  autos  nº  1266-10.2012.4.01.3307). A  interceptação  vem  ao  encontro  do

depoimento do próprio TIAGO:



(…) que umas duas ou três vezes, o interrogado repassou a LEO AG taxas de licenciamento
e recebeu 10% do valor que LEO AG recebia; que LEO AG pagava os boletos de IPVA através
da internet.

 Evento 3

No dia  04/06/2012,  NELITA FERRAZ orienta Danilo  Souza  Alves a  sacar  R$

1.000,00  (fl.  190 dos autos nº  1266-10.2012.4.01.3307).  O resumo da  interceptação

detalha bem a ação:

Resumo do diálogo (04/06/2012, 14:53:47):  Nelita diz a Danilo que assim ele vai acabar
com o time dela// HNI diz que ela tem que ter calma, que ele pode sair da fila e entrar de
novo// Nelita diz que desse jeito prejudica ela // HNI pede pra ela ter calma porque não é
ele não (não seria culpa dele) // Nelita pergunta quantas pessoas têm na frente dele na
fila// Nelita reclama que traz os trem tudo sem testar. 
14:53:53: Nelita manda HNI ficar no caixa//HNI diz que está bem//Nelita manda ele botar
num caixa que saca//HNI diz que é conta poupança//Nelita pergunta quanto é que ele
acha que vai sacar//HNI não ouve//Nelita pergunta se vai sacar os mil//HNI diz que vai.

Assim agindo,  NELITA FERRAZ  e os  componentes  da  organização invadiram

dispositivo de informática e subtraíram R$ 1.000,00, mediante fraude e destreza.

Evento 4

No  dia  05/06/2012,  NELITA DE  ALMEIRA FERRAZ orienta  seu  irmão  JOÃO

BATISTA, vulto BOY, a cooptar Erlan Alves de Meneses a recepcionar valor furtado de

outras contas, conversa resumida à fl. 190 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307:

NELITA conversa com JOÃO, seu irmão, explicando que ADRIANO disse que o menino ia sair
do  local  de  trabalho  para  sacar  dinheiro  em alguma agência  bancária  da  cidade  de  ITORORÓ.
ADRIANO trabalha na empresa Azaléia desta cidade.

  
TELEFON
E

INTERLOCUT
OR

DATA/HORA
INICIAL

DATA/HORA
FINAL

DURAÇÃ
O

ÁUDI
O

INTERLOCUTORES/COMENT
ÁRIO

77342215
94 

7399390339  
05/06/2012
10:58:45 

05/06/2012
10:59:03 

00:00:18 NELITA X JOÃO- 

DIÁLOGO

NELITA: NÃO, ELE É... // HNI: VAI... // NELITA: ADRIANO DISSE QUE ELE SAI ONZE E QUINZE, EU FALEI
COM ADRIANO. // HNI: ELES JÁ FIZERAM POR LÁ, ELE VAI SAIR MAIS CEDO, ELE NÃO VAI SER LIBERADO
ONZE HORAS, ELE VAI SER LIBERADO DUAS HORAS, ELE, ELE, EU TÔ COM O NÚMERO DELE AQUI, EU
CONVERSEI COM ELE AQUI JÁ, ELE FALOU Ô JOÃO, DUAS HORAS LÁ...

NELITA explica a JOÃO como ele deve fazer pra sacar o dinheiro.

  TELEFON
E

INTERLOCUT
OR

DATA/HORA
INICIAL

DATA/HORA
FINAL

DURAÇÃ
O

ÁUDI
O

INTERLOCUTORES/COMENT
ÁRIO

77342215
94 

7399390339  
05/06/2012
10:59:15 

05/06/2012
10:59:27 

00:00:12 
NELITA X JOÃO- ELE VAI
PEDIR O EXTRATO 

DIÁLOGO



JOÃO: ELE VAI PEDIR O EXTRATO PORQUE ELE NÃO TA COM O CARTÃO NELITA. // NELITA: TA. // JOÃO:
ELE TEM QUE CHEGAR NO BANCO PRA PEDIR O EXTRATO, AÍ A MENINA VAI FALAR "EU BOTEI NA CONTA" E
VAI DAR O EXTRATO A ELE, ELE VAI PEGAR E VAI SACAR O QUE TIVER.

Continua a conversa de NELITA com JOÃO, que hora ela chama de BOY, na negociação para sacar
o dinheiro.

  
TELEFON
E

INTERLOCUT
OR

DATA/HORA
INICIAL

DATA/HORA
FINAL

DURAÇÃ
O

ÁUDI
O

INTERLOCUTORES/COMENT
ÁRIO

77342215
94 

7399390339  
05/06/2012
10:59:28 

05/06/2012
10:59:42 

00:00:14 
NELITA X BOY - PORTA DA
AZALÉIA 

DIÁLOGO

NELITA: ELE FALOU QUE O MENINO SAÍA AGORA ONZE E QUINZE BOY. // BOY: Ô NELITA, ADRIANO ME
FALOU, ADRIANO ME LIGOU AQUI, ADRIANO TA LÁ NA PORTA DA AZALÉIA, ESSE MENINO TRABALHA NA
FÁBRICA E ELE NÃO VAI SAIR AGORA, EU TÔ LHE FALANDO PORQUE EU LIGUEI  PARA O MENINO, EU
CONVERSEI COM O MENINO.
---
O MENINO TRABALHA NA AZALÉIA, ADRIANO ESTÁ ESPERANDO O MENINO...........

Posteriormente, o Banco Bradesco confirmou que, de fato, nos dias 04 e 05 de

junho de 2012, a conta titularizada por  Erlan Alves de Meneses  (conta nº 533.834-4,

agência 3075)  foi  beneficiária de depósito de R$ 500,00. Acrescenta o Banco que a

conta de onde partiu a transferência -  André Rodrigues dos Santos - foi  alvo de mais

dois acessos fraudulentos:

DATA OPERAÇÃO VALOR

04/06/2012 TRANSFERÊNCIA R$ 500,00

04/06/2012 PAGAMENTO DE BOLETO R$ 1.038,43

A data do fato e a identidade na execução, permitem reconhecer que as três

operações decorreram de ação da organização na invasão de dispositivo de informática

e furto mediante fraude e destreza.

Evento 5

No  dia  11/06/2012, após  invadir  dispositivo  de  informática  de  correntista,

NELITA FERRAZ orienta  SANDRO  CAMILO a  sacar  R$  80.000,00.  Em  um  primeiro

momento ele realizaria transferência de R$ 20.000,00, outra de R$ 36.000,00 e uma

última na conta da própria investigada. O saldo restante ocorreria no dia seguinte.

Segue resumo encartado à fl. 192 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307:



NELITA explica como deve ser feita a transferência. Acreditamos que a mensagem talvez
não tenha chegado ou tenha sido transmitida incompleta. Ela diz a ele que seria uma
transferência de 20 mil (que seria pra um indivíduo chamado KESLEY), outra de 36 (que ela
em seguida iria depositar numa conta do Bradesco) e oito mil na conta dela. Ela sacaria o
dinheiro com seu irmão na caixa econômica federal e em seguida iria ao Bradesco pra
fazer o depósito do outro beneficiado pela fraude.Em seguida NELITA diz que amanhã tem
mais.Diz que ela está ganhando dez mil, SANDRO dez mil e igualmente ANDERSON 10 mil.
NELITA diz  que agora só quer  fraudar de oitenta mil  pra cima.SANDRO diz que no dia
seguinte será no banco do Brasil.
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1160183846   
11/06/2012
15:41:55 

11/06/2012
15:44:02 

00:02:07 NELITA X SANDRO - 80 MIL 

DIÁLOGO

NELITA DIZ QUE ELE IA MANDAR DUAS.UMA PRA SER FEITA VINTE,UMA PRA SER FEITA 36 E A DELA
8.FALA QUE A DELE É BRADESCO E QUE, PORTANTO, O SEU IRMÃO ( BOY) JÁ ESTÁ NA CAIXA.QUE
LÁ NA CAIXA ELE SACA JUNTO COM ELA E DEPOIS ELA VAI NO BRADESCO PRA FAZER O DEPÓSITO
DO HOMEM DE 36 // SANDRO PERGUNTA QUAL O VALOR QUE VAI NA CONTA DO KESLEY // NELITA
DIZ 20 // SANDRO PERGUNTA SOBRE A OUTRA CONTA // NELITA DIZ QUE NADA, PORQUE A OUTRA
É BRADESCO.EM SEGUIDA PERGUNTA QUAL A CONTA DELA // NELITA DIZ QUE JÁ ESCREVEU NA
MENSAGEM // SANDRO PEDE PRA REPETIR  // NELITA DIZ  AG 4160,  OPERAÇÃO 013 E  CONTA
20665-6 // SANDRO PERGUNTA QUAL O VALOR QUE VAI NA DELA // NELITA DIZ QUE SÃO OITO
DELA,  MAIS  36  DELE,  QUE  DÁ  44 E  AMANHÃ  TEM DE  NOVO,  ÀS  10  E  MEIA.ELA DIZ  QUE  O
RESTANTE  É  DELE  E  DE  ANDERSON.QUE  ELA ESTÁ  GANHANDO  DEZ  ,  DEZ  DELE  E  DEZ  DO
ANDERSON, QUE É MELHOR QUE NADA.DIZ AINDA QUE ELA SÓ ACEITA AGORA DE OITENTA PRA
CIMA. // SANDRO DIZ QUE TEM BANCO DO BRASIL PRA AMANHÃ // NELITA DIZ QUE ELA QUER
TUDO DESSA CONTA PRA AMANHÃ.

A mensagem eletrônica encaminhada pelo Banco Santander confirma que no

dia 11/06/2012, às 13:15, a pessoa jurídica EBENEZER MENDES REPRESENTAÇÕES foi

favorecida por transferência de R$ 80.000,10, debitada da conta da empresa TANUS

GASTIN (fl. 680 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307). 

A informação policial apresentada à fl. 686 dos autos nº 1266-2012.4.01.3307

detalha ainda mais a extensão da operação: após a transferência de R$ 80.000,00 e,



provavelmente com a soma de valor já existente no saldo da empresa, seguiram-se três

saques de R$ 59.000,00, R$ 20.000,00 e R$  39.000,00. O valor de R$ 20.000,00 foi

depositado  na  conta  48825-1,  agência  0079,  titularizada  por  KESLEY  PEREIRA

MARQUES (v.  fita de caixa às fls. 829/839 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307); o

último valor  foi  transferido para  NELITA ALMEIDA FERRAZ,  conta 20665-6,  agência

4160. 

Do  total  transferido  para  NELITA,  R$  31.000,00  foram  remetidos  no  dia

12/06/2015 para WALISSON LIMA SANTOS, pessoa que já apresentava movimentações

suspeitas em 2012 (fls. 476  e 660  dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307).  À época da

deflagração  da  fase  ostensiva  da  operação,  WALISSON afirmou  que  repassou  R$

30.000,00  imediatamente  para  RAQUEL  ARAÚJO  BARBOSA  (fls.  281/286  do  IPL

0029/2012):

[Q]ue, se recorda, como já citado no quesito 07, que, acredita que no ano de 2012, sua
conta do Bradesco recebeu um depósito “de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil
reais),  o que fez a pedido de NELITA, não lembrando com precisão se a essa altura o
namoro ainda existia, não lembrando o nome do depositante” (…); que, recorda-se que
“nesse  mesmo dia  do depósito,  eu  saquei  e  já  depositei  esse  dinheiro,  os  trinta  mil,
integralmente na conta da RAQUEL que eu falei, a dona do salão de beleza que tinha uma
L200, preta, fomos os três para o banco para fazer isso, eu, NELITA e RAQUEL”.

SANDRO CAMILO confessou que nunca teve relação comercial com a empresa

TANUS GASTIN e que, de fato, cedeu a conta da pessoa jurídica EBENEZER em troca de

R$ 10.000,00 oferecidos por NELITA (fl. 374 do IPL 0029/2012).

Evento 6

No dia 03/08/2012, LEO A.G entra em contato com SANDRO BEZERRA22 para

que  realize novo saque,  o que acaba não ocorrendo por suspeita da funcionária do

banco (fl. 332 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307)23. 

Resumo do diálogo (03/08/2012, 14:24:40): David fala para Leo AG que “não está não” (o
dinheiro na conta de passagem), e pergunta quando foi que Leo AG fez, de manhã ou de
tarde, o que Leo responde que foi de manhã, e David fala que (o atendente do Banco)
falou que às vezes demora um pouco e às vezes cai na hora, e falou para ele ir três horas.
David se mostra receoso e pergunta a Leo AG se ele deve ir, que está com medo, pois o
atendente tirou xerox de sua identidade, ao que Leo AG responde que ele pode ir na boa.

22 Em verdade,  Sandro  é  chamado  pelos  investigados  de  David.  Somente  na  fase  ostensiva  da
investigação é que foi descoberto que David Carvalho Bezerra é o nome falso de Sandro Deivide
Carvalho Bezerra.

23 Conversa LEANDRO X DAVID, dia 03/08/2012, 14:24:40 (fl. 332).



(03/08/2012), 15:39:59) David diz que está lá ainda (no Banco). Leandro confirma se ele
está na fila, manda ficar de boa, tem problema não. David diz que está com medo.

(03/08/2012,  17:02:48)  David  avisa  que  fez  o  mesmo procedimento  e  falou  que  está
disponível, pede para Leo olhar direito na conta para conferir se foi feito. Leandro diz que
vai dar um print para mostrar depois. David diz que depois entra no face, que precisa ir
para  a  loja  agora;  que  qualquer  coisa  pode  ir  para  outra  agência,  que  nessa  fixa
embaçada.

A malsucedida operação revelou que  DAVID  abriu a conta nº 281-5, agência

1136, Banco Santander (fls. 331 a 333 e 383/384 dos autos nº 1233-10.2012.4.01.3307),

em nome de SANDRO DAVID CARVALHO BEZERRA.

Evento 7

No dia 26/07/2012, após obter novos dados de correntista mediante a invasão

de dispositivo de informática, NELITA DE ALMEIDA FERRAZ envia DELMIRO FERRAZ DA

ROCHA NETO para saques de R$ 500,00,24 R$ 240,0025 e R$ 220,00.26 No dia 30/07/2012

os dois investigados voltam a operar juntos, sacando desta vez R$ 500,00.27

Evento 8

Ao longo do período de interceptação no ano de 2012 outros saques foram

flagrados nos dias 31/07/201228,  02/08/201229, bem como pagamento de boletos30 e

IPVA31.

Evento 9 

No  dia  13/08/2012,  a  empresa  EBENEZER  MENDES  REPRESENTAÇÕES,

administrada  por  SANDRO  CAMILO  novamente foi  beneficiada  com  pagamento  de

boleto fraudado no valor de R$ 30.000,00 (fls. 534 e 664). 

Indagado pelo gerente do Banco,  SANDRO CAMILO revelou que  NELITA ligou

logo  após  o  contato  do  funcionário,  circunstância  que  corrobora  a  sua  consciente

participação na organização e nos furtos (fl. 376 do IPL 0029/2012).

24 Conversa NELITA X DEL – QUE SACA R$ 1.000,00 (fl. 352 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307)
25 Conversa NELITA X DEL – SACA R$ 240,00 (fl. 353 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307)
26 Conversa NELITA X DEL – R$ 220,00 (fl. 354 dos autos nº 1266-10.2012.4.01.3307).
27 Conversa DEL X NELITA -+ 500 (fl. 358).
28 Conversa NELITA X HNI – FIZ R$ 280,00 LOTÉRICA (fl. 360).
29 Conversa HNI X NELITA – FAZER TED (fl. 362).
30 MURILIO X DAVID – DADOS (fl. 366); TIAGO X MATEUS – TÔ PREOC. C/ DUPLICATAS (fl. 367)
31 Conversa NELITA X BRADESCO – AG 0561/CC5352-0 (fl. 361).



A presença de tais circunstância representa com evidência que a organização

mais uma vez conseguiu captar dados sigilosos e pessoais de correntistas, e efetuou

com êxito novos saques.

Evento 10

A mesma empresa EBENEZER MENDES REPRESENTAÇÕES foi utilizada  ainda  ao

menos  por  6 vezes  para  o  recebimento  do  produto  do  furto,  conforme  pode  ser

compreendido pela informação do Banco do Brasil às fls. 638/639:

– 14/11/2012: TED de R$ 8.000,00 emitido contra a conta de ANGELA SENA N.

F. SANTOS;

– 14/11/2012: TED de 5.000,00 emitido contra a conta de DIONÍSIO KOCH;

– 14/11/2012: TED de R$ 5.000,00 emitido contra a conta de LOURDES GRIS

SOVERNIGO;

–  16/11/2012:  TED  de  R$  5.000,00  emitido  contra  a  conta  de  JOAQUIM

AUGUSTO C. ALVES;

–  16/11/2012:  TED  de  R$  5.000,00  emitido  contra  a  conta  de  RAFAEL C.

ADEODATO;

– 19/11/2012: TED de R$ 5.000,00 emitido contra a conta de CEZAR LUIZ B.

COUTO;

O valor total alcança R$ 33.000,00 e todas as transferências ocorreram por

acesso  eletrônico  e  foram contestadas  pelos  respectivos  titulares.  A utilização  de

fraude e destreza em favor de conhecida pessoa jurídica administrada por integrante

da organização denota que mais uma vez dados sigilosos e pessoais de correntistas

foram captados, seguindo-se novos saques.

Evento 11

No dia 17/06/2015 a conta da empresa ENGENHO ARQUITETURA  é invadida

pela organização e o dinheiro furtado através do mesmo modus operandi seguido pela



organização (fls. 641 e 648v.):

- 10:47, transferência para LEANDRO MARCOS PRADO no valor de R$ 95.360,00;

-  10:52,  transferência  para  MARCUS  GOMES  DE  JESUS no  valor  de  R$

35.000,00.  O valor foi sacado logo depois da transferência, às 11:25.

Ouvido em Delegacia, MARCUS confirmou que recebeu o valor e repassou todo

o valor a pessoa de apelido “Zael”, conhecido por ele  quando estava em um bar (fl.

387 do IPL 0029/2012).

-  10:56,  transferência  para  ELDER  MEDEIROS  FERREIRA no  valor  de  R$

35.000,00. O valor foi sacado logo depois da transferência, às 13:02, sendo que

a parcela de R$ 5.000,00 foi depositado em outro conta do próprio titular e a

de R$ 25.000,00 foi transferida a ANDERSON RONILSON CALDEIRA.

ELDER MEDEIROS FERREIRA confessou que emprestou sua conta a pedido de

ANDERSON RONILSON CALDEIRA. Embora tenha alegado surpresa “quando viu o valor

de R$ 35.000,00” (fl. 413 do IPL 0029/2012), sacou todo o dinheiro e ainda aceitou a

retribuição  de  R$  500,00  de  ANDERSON  RONILSON,  “em  agradecimento  por  ter

emprestado a sua conta para receber os valores” (fl. 414 do IPL 0029/2012)32. 

- 11:00, transferência para  a pessoa jurídica EZEQUIEL DHONATAN DE SOUZA

SANTOS  ME  (CNPJ  22.392.541/0001-45),  administrada  por  EZEQUIEL

DHONATAN DE SOUZA SANTOS no valor de R$ 39.000,00.  O valor foi sacado

logo depois da transferência, 12:15, e imediatamente transferido para contas

de  MIKAELLY CARDOSO DA COSTA (R$  19.800,00)  e  FLORZINA PEREIRA DE

SOUZA (R$ 9.000,00).  MIKAELLY confessou que o valor foi sacado na boca do

caixa através da emissão de três cheques (fl. 453 do IPL 0029/2012).

EZEQUIEL DHONATAN DE SOUZA SANTOS confessou que cedeu a conta em

troca de de percentual de 10%, “a qual foi paga depois de considerável demora” (fl.

434 do IPL 0029/2012).

-  11:06,  transferência  para  a  pessoa  jurídica  LA BELA PELE  MASSAGEM  E

32 ELDER MEDEIROS narrou em detalhes os 2 saques e 2 transferências em seu depoimento, tudo
sempre na companhia do codenunciado ANDERSON RONILSON (fls. 413 e 414 do IPL 0029/2012).



ESTÉTICA CORPORAL (CNPJ 17.779.779/0001-98), administrada por  MATHEUS

JUNIOR MARQUES DE SOUZA no valor de R$ 38.000,00. O valor foi sacado logo

depois da transferência, 12:46, e parcialmente transferido (R$ 32.860,00) para

outra conta do próprio titular.

O proveito total obtido pela organização apenas com essa movimentação foi de

R$ 242.300,00. 

Embora  a  organização  aja  com  perícia  e  amplo  domínio  dos  meios  de

informática,  esta  operação  revela  raro  descuido  por  LEO A.G. A Caixa  Econômica

Federal informou às fls. 643 e 649 que o ID 1E8840B21DF2FAF7 que acessou a conta

1131.001.00021383-0,  pertencente  a  MARCUS  GOMES  DE  JESUS,  é  o  mesmo  que

acessou a conta pessoal do denunciado, 1510.013.00032602-7 (fls. 643 e 649 dos autos

nº 1266-10.2012.4.01.3307. 

Conforme  aponta  o  relatório  da  Polícia  Federal  à  fl.  639,  a  informação  é

fidedigna pois  “[o] número ID é calculado pela ferramento de segurança do programa

de computador de internet banking quando o mesmo é instalado num determinado

console (computador, notebook ou smartphone, que é o equipamento a parti do qual o

usuário acessará sua conta. Referido número vincula, então, todos os acessos a contas

bancárias realizados através daquele determinado console”.

Evento 12

No dia 06/08/2012 TIAGO CARVALHO BEZERRA foi beneficiário de R$ 4.980,22

através de transferência debitada da conta da pessoa jurídica HERNANI REAP. AUTOM.

LTDA (fl. 629)33. A subtração do dinheiro ocorreu após a aquisição de senha pessoal do

correntista.

Ouvido em Delegacia, TIAGO confessou o furto (fl. 211 do IPL 0029/2012):

(…) que foi titular de uma conta bancária no Banco Itaú e que recebeu uma vez uma
transferência no valor de R$ 4.980,22 em 06/08/2012, que foi identificada como transação
fraudulenta; que isso foi LEO A.G. que transferiu para a conta do interrogado e pediu para
sacar esse dinheiro; que sabia que esse dinheiro era proveniente de furto de outra conta;
que  só  fez  isso  porque  estava  muito  necessitado na  época  e  LEO  A.G.  prometeu  um
dinheiro ao interrogado se fizesse isso, resolveu aceitar.

33 Há informação ainda de que a conta nº 03359-1, agência 0519 foi benecificária de igual transação
fraudulenta no valor de R$ 4.750,00.



Evento 13

A Informação 60/2015-SRCC/DICOR/DPF produzida a partir da Base Nacional de

Fraudes Bancárias Eletrônicas (BNFBE) noticia que a organização criminosa movimentou

R$ 1.002,00 a partir da conta 104.0079.220263.0.13 em favor de DELMIRO FERRAZ.

De  novo,  a  simetria  de  circunstâncias  já  apontadas  acima  demonstra  com

clareza a atuação da organização em invadir dispositivos de informática e realizar a

subtração de dinheiro pertencente aos correntista.

Evento 14

Igualmente esclarecedor é o depoimento certificado à fl.  150 dos  autos  nº

1266-10.2012.4.01.3307 por MAIANA DOS SANTOS BORGES que afirmou o seguinte:

Às 14h30, esteve nesta DPF a Sra. Maiana dos Santos Borges, portadora do RG 08967270-41
SSP/BA e CPF 008.955.175-31, residente na Avenida Aracaju, 189, casa D, Brasil, Vitória da
Conquista (…) informando que foi procurada por EDMILSON, vulgo “Dinho”, (…) que lhe
pediu permissão para utilizar sua conta poupança no Banco do Brasil para receber créditos.
Que os créditos seriam feitos por um criminoso fugitivo da polícia do município de Barra do
Choça. Que esta pessoa estava sendo assistida por Dr. AFRÂNIO, advogado, com escritório
em Vitória da Conquista. A Sra. Maiana autorizou que sua conta fosse utilizada. Foram
creditados na referida conta R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).  Essa quantia foi
sacada no final  de  dezembro de 2010 pela  titular  e entregue a EDMILSON, NELITA (77
88339048 e 77 99083722) e DELMIRO NETO – estes dois são irmãos, residentes na Avenida
Joaquim Hortélio, 195, bairro Recreio, Vitória da Conquista.
No dia seguinte, a Sra. MAIANA foi procurada por EDMILSON que lhe informou que uma
outra quantia havia sido creditada em sua conta e que precisava sacá-la. Desta vez o valor
foi de R$ 6.9000 (seis mil e novecentos reais). Então, se encontraram na agência Centreo
do  Banco  do  Brasil  com esta  finalidade.  Mais  uma  vez  estavam presentes  EDMILSON,
NELITA, DELMIRO NETO E NALDA – mãe de Nelita e Delmiro Neto (77 81040026). Foi sacado
R$ 900,00 (novecentos reais) no caixa eletrônico, R$ 1.000,00 (hum mil reais) na “boca”
do  caixa  e  transferido  R$  1.000,00  para  a  conta  de  uma  mulher  na  CEF,  a  qual  a
denunciante não sabe precisar o número nem a titularidade. O valor restante, R$ 4.000,00
(quatro  mil  reais),  ficou  retido  no  banco  por  algum  embaraço  ou  proibição  que  a
denunciante não sabe especificar qual. Procurando auxílio de um funcionário do banco, a
denunciante foi informada que deveria dirigir-se à agência de origem da sua conta, que
fica em Campinhas/SP, para regularizar a situação. Diante do fato, NELITA, informou que
arcaria com as despesas de viagem (passagem aérea, hospedagem etc) para que o restante
da quantia fosse retirada.

O furto foi confirmado por NELITA FERRAZ (fl. 0029/2012):

(…) que a conta de MAIANA DOS SANTOS BORGES foi realmente utilizada para recebimento
dos valores desviados, entretanto a mesma tinha conhecimento dos fatos e iria ganhar a
porcentagem do valor desviado (…)

Tal relato denota que a organização age neste município desde 2010 com o



mesmo modus operandi: acesso a dados sigilosos de correntistas e subtração de coisa

alheia móvel mediantes fraude e destreza.

Evento 15

O último período de interceptação revelou a conversa entre  NELITA e outra

pessoa não identificada a respeito do pagamento de boletos mediante a utilização de

dados captados na internet.

Resumo  de  Diálogo  Nelita  x  HNI  (15/10/2015,  08:36:54):  Nelita  confirma  com  HNI
pagamento  de  boletos.  Fala  sobre  quitação  da  empresa  “Dynamic”.  Pede  a  HNI  para
mandar os dados corretos de um renavam que ela vai acessar a “info” (caixa de e-mail
com informações de contas obtidas pelo programa espião).
Diálogo 

NELITA: ... esse boleto de 760 eu mandei o comprovante ai, ta ok foi certo. Só que o outro
boleto não pagou porque o de mil e quinze que voce mandou o código depois...  cadê
aqui...  ele  venceu  ontem  
HNI:  não  ele  vence  hoje  o  de  mil  e  quinze
NELITA:  Não,  dia  14
HNI:  Ah  tá  dia  14  ta  certo...  eu  peço  pra  gerar  agora
NELITA: Ó pra cá, tem que gerar outro, e o outro boleto da "DYNAMIC" ele também já
pagou, só que ele não mandou comprovante porquê ele pagou depois de meia noite e disse
que só pode mandar depois que comprova. Então o Único que já tá baixo é o de 760,00. o
de mil e quinze ele também ia pagar depois de meia noite mas não pagou porquê a data
ultrapassou... e ai perai... seu são esses 3 boletos aí né? só falta pagar um o de mil e
quinze que você atualiza a data. esse daqui hoje ele manda os comprovantes que ele
pagou uns DARF's de outro cliente meu aqui, pagou uns DARF DAM e qual o boleto de Zelão
aqui  que  voce  falou?
HNI:  É  aquele  do  carro  de  1300,00
NELITA:  É  DAE  aquele  ali?
HNI:  Não  é  DAE  não  é  RENAVAM  mesmo  é  so  aqui  no  DETRAN.
NELITA:  O  dele  só  é  RENAVAN?  ...  dá  quanto  1300,00  é?
HNI:  1400,00  mais  ou  menos

O último trecho  da  conversa  afasta  qualquer  dúvida  de  que  o  pagamento

ocorreria de modo lícito, fazendo-se referência ao termo “info”, jargão utilizado para

indicar os dados pessoas captados de correntistas.

NELITA: O valor real é quanto mesmo que eu vou entrar em uma INFO (INFORMAÇÃO DE
CONTA OBTIDA ATRAVÉS DE FISHING SCAN ENVIADA POR PROGRAMA ESPIÃO) pra ver se eu
faço esse pagamento aqui agora ai baixa na mesma hora. g.n.

Demonstra-se, assim, que até um mês antes da deflagração da operação, a

organização continuava a agir.

Evento 16

A perícia realizada no iPhone apreendido em posse de NELITA FERRAZ revelou



que a organização acessou nada menos do que  635 contas do Banco do Brasil,  todas

listadas no apêndice C (fls. 627/636 do IPL 0029/2012)34:

No material examinado, foram encontrados aplicativos para acesso ao Internet Banking do
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Itaú.
Restou comprovado que o utilizador do celular acessou 635 (seiscentos e trinta e cinco)
contas do Banco do Brasil. O histórico das contas acessadas está disponível no Apêndice C
do presente laudo.

Os  elementos  probatórios  reunidos  até  o  presente  momento  indicam  a

tipicidade  do  evento  16  para  o  crime  definido  no  art.154-A,  §3º,  Código  Penal,

isoladamente,  revelando que  a  organização  através  de  IURI e  LEO A.G. invadiram

computadores  pessoais  ou  restritos  e  captaram  todos  os  dados  das  635  contas

existentes no banco de dados pertencentes a NELITA.

Os  eventos  1  a  15  representam  o  comportamento  voluntário  e  doloso  da

organização em invadir  os  dispositivos de informática e, após obter dados pessoais

relativos  a  senha,  agência  e  banco,  subtrair  coisa  alheia  móvel  com  destreza  e

mediante o concurso de pessoas.

A conduta é tipificada nos arts. 154-A, §3º e 155, §4º incisos II e IV, todos do

Código Penal, in verbis:

Invasão de dispositivo informático
Art.  154-A.  Invadir  dispositivo  informático  alheio,  conectado  ou  não  à  rede  de
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de
obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do
titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
Pena  -  detenção,  de  3  (três)  meses  a  1  (um)  ano,  e  multa.  (Incluído  pela  Lei  nº
12.737/2012)
(...)
§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas,
segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o
controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui
crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 12.737/2012)

Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
Furto qualificado

34 Fl. 615, Laudo nº 1131/2015 – Setec/SR/DPF/BA.



§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

A estabilidade  da  organização  e  a  profunda  divisão  de  tarefas  impõe  o

reconhecimento de todos os atos delitivos a todos os seus integrantes.

Evento 17

A diligência realizada na sede da Auto Peças Aparecida revelou crime conexo

consistente  na  falsificação  de  documento  de  identidade  por  SANDRO  DEIVIDE

CARVALHO  BEZERRA,  constando  o  falso  nome  de  DAVID  CARVALHO  BEZERRO.  O

denunciado admitiu a falsidade:

(…) Que seu nome é SANDRO DEIVIDE CARVALHO BEZERRA; que a identidade que utiliza,
apresentada a esta Autoridade Policial, é verdadeira; que de fato utilizou documentação
falsificação  colocando  seu  nome  como  DAVID  CARVALHO  BEZERRA;  que  utilizou  tal
documentação  falsificada  pois  seu  nome  estava  sujo  em  razão  de  dívida;  que  essa
documentação foi produzida com base em certidão de nascimento falsificada, enviada por
uma  pessoa  chamada  RICADO,  residente  em  São  Paulo,  tendo  sido  enviada  tal
documentação através dos correios.

As circunstâncias da conduta e a confissão atraem o crime definido no art.

299, Código Penal.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E IMPUTAÇÕES

A partir  dos  fatos  descritos  acima,  a  contribuição  de  cada  denunciado  é

devidamente esclarecida e imputado o tipo penal respectivo. 

LEO A.G.,  NELITA FERRAZ,  IURI PEREIRA, DELMIRO FERRAZ,  JOÃO BATISTA,

SANDRO  CAMILO,  TIAGO  BEZERRA,  SANDRO  BEZERRA,  DAVI  FERRAZ,  RAQUEL

BARBOSA e  FABIO DOS SANTOS compõem o núcleo fixo da organização. Embora a

atuação  de  NELITA apareça  com  mais  nitidez  em  inúmero  interceptações,  tal

característica decorre de sua posição no grupo e da necessária exposição ao meios

investigativos levados a efeito. Assim, todos na medida de cada função contribuíram

para o resultado em cada dos  dezesseis  eventos narrados acima, devendo responder

pelos crimes tipificados nos arts. 154-A, §3º e 155, §4º, incisos II e IV, Código Penal e



art. 2ª, Lei n 12.850/2013.

LEO A.G. atua  como  programador do  grupo  e  repassador  das  “infos”  para

NELITA.  A investigação patrimonial corrobora os elementos probatórios apresentados,

uma vez que a renda declarada – R$ 2.000,00 – é incompatível com os bens que possui,

a exemplo do VW Voyage. Atuou de modo mais nítido nos eventos 1, 2 e 11. 

IURI PEREIRA atua ao lado de LEO A.G. na captação dos dados pessoais. Além

de ter sido delatado por  DAVID FERRAZ, as conversas interceptadas entre  NELITA e

irmãos revelam sua posição de destaque na organização.

NELITA FERRAZ responde pela coordenação da organização e é responsável por

servir de ligação entre os hackers e os “cartãozeiros” e boleteiros. Embora adote a

versão de que a participação era de menor importância35, o conteúdo das conversas

interceptadas, a participação direta de pessoas próximas a ela – irmãos, mãe e ex-

namorado  -,  além  do  favorecimento  direto  nas  transferências,  impõem  o

reconhecimento de que era a coordenadora da organização ao lado de IURI e LEO A.G.

Participou  diretamente  dos  eventos  3,  4,  5,  7,  8,  9,  14,  15  e  16.  Além  de  tais

elementos, a medida cautelar de busca em sua residência flagrou computador ligado

com centenas de contas arquivadas em txt, além de grande quantidade de boletos.

DELMIRO FERRAZ  é  irmão de  NELITA e  participante  ativo  da  organização,

conforme  pode  ser  revelado  pela  troca  de  mensagens  narradas  acima  e  pela

participação nos eventos 7, 13 e 14.

Assim como o irmão  DELMIRO,  JOÃO BATISTA, reconhecido pela alcunha de

BOY é também participante ativa da organização, exercendo a função de “cartãozeiro”

e boleteiro. Participou diretamente dos eventos 4 e 14 narrados acima. A cautelar de

busca reforçou a imputação, reunindo diversos cartões de crédito e boletos em nome

de terceiros.

SANDRO CAMILO é o integrante da organização criminosa que disponibilizava

as contas em nome da pessoa jurídica EBENEZER MENDES para facilitar o furto. O seu

depoimento prestado em sede policial, a proximidade revelada com NELITA e as várias

mensagens trocadas com ela, além das transações fraudulentas narradas nos eventos 5,

35 Depoimento à fl. 154 do IPL 0029/2012.



9 10 denotam sua participação doloso na organização.

DAVI  FERRAZ é  responsável  por  coletar  cartões  e  boletos,  conforme

reconheceu em depoimento policial.

TIAGO  BEZERRA participou  ativamente  dos  eventos  2  e  10  e  agia  como

“cartãozeiro” e boleteiro da organização conforme próprio depoimento. Como reforço,

diversos documentos em nome de LEO A.G. foram encontrados em sua casa. 

SANDRO BEZERRA participou dos eventos 6 e exercia a mesma função do irmão

TIAGO. Em Delegacia acabou por confessar a sua participação na organização. Deve

ainda responder isoladamente pelo crime de falso narrado no evento 17. 

RAQUEL BARBOSA  é pessoa próxima a  NELITA FERRAZ,  foi  favorecida  pela

transferência de R$ 30.000,00 indicada no evento 5 realizada por WALISSON LIMA DOS

SANTOS.  Os  diálogos  narrados  acima  demonstram  a  sua  função  de  boleteira  e

integrante permanente da organização.

FÁBIO DOS SANTOS é o atual marido de NELITA FERRAZ e tal como RAQUEL

aproveitou-se da proximidade  para tirar proveito financeiro dos furtos. Além de ter

diálogo  interceptado  e  devidamente  transcrito  acima,  busca  na  casa  de  NELITA

conseguiu reunir relógios e o carro Etios pertencentes a ele.

Todos os denunciados relacionados acima devem responder pelos  eventos 1 a

15, tipificados nos arts. 154-A, §3º e 155, §4º, incisos II e IV, Código Penal e art. 2ª, Lei

n 12.850/2013. Ante a ausência de elementos indiciários mais robustos, imputa-se aos

integrantes da organização apenas o crime do art. 154-A, §3º, Código Penal pelo evento

16. Cada evento narrado acima representa pena autônoma que deve ser aplicada em

cúmulo material diante da inaplicabilidade do benefício da continuidade delitiva.

As  pessoas  que  eventualmente  aderiram  à  atuação  da  organização  devem

responder isoladamente pelos eventos, conforme narrado a seguir.

KESLEY PEREIRA MARQUES foi favorecido pelo depósito narrado no evento 5. A

proximidade com  LEO A.G. não deixa dúvida a respeito de sua aderência à prática

delitiva, incorrendo nos crimes definidos no art. 155, §4º, incisos II e IV, Código Penal.



MARCUS  GOMES  DE  JESUS cedeu  sua  conta  para  a  transferência  de  R$

35.000,00 narrada no evento 9. O alto valor transferido, a circunstância de nunca ter

auferido renda compatível com a remessa e a circunstância de ter ido pessoalmente no

Banco para sacar o dinheiro revelam o comportamento doloso para o crime definido no

art. 155, §4º, incisos II e IV, Código Penal. 

LEANDRO MARCOS PRADO cedeu sua conta para recebimento de R$ 95.360,00

no dia 17/06/2015 (evento  11), devendo responder pelo crime definido no art.  155,

§4º, incisos II e IV, Código Penal.  Cuida-se de pessoa com extensa histórico criminal

(fls. 10 a 114 do IPL 0029/2012).

ANDERSON  RONILSON  CALDEIRA intermediou  junto  a  ELDER  MEDEIROS

FERREIRA o  fornecimento  de  conta  de  passagem  e,  pessoalmente,  sacou  com  o

correntista  R$ 10.000,00 e foi  beneficiado por  transferência  de R$ 25.000,00,  atos

narrados no evento 11 e ratificados pelo depoimento de ELDER MEDEIROS FERREIRA36,

incorrendo no tipo descrito no art. 155, §4º, incisos II e IV, Código Penal. 

ELDER  MEDEIROS  FERREIRA foi  beneficiado  pela  transferência  de  R$

35.000,00, participou pessoalmente dos  saques e providenciou a transferência  para

ANDERSON RONILSON, conforme narrativa do evento 11.

EZEQUIEL DHONATAN DE SOUZA SANTOS foi beneficiado pela transferência de

R$ 39.000,00 narrada no evento  11. Além da administração da conta beneficiada, o

denunciado confessou o recebimento do valor e a remuneração de 10% pelo serviço (fl.

434 do IPL 0029/2012), incorrendo no crime definido no art. 155, §4º, incisos II e IV,

Código Penal.  

MIKAELLY  CARDOSO  DA  COSTA foi beneficiada  no  valor  de  R$19.800,00

narrado no Evento 11. Embora tenha afirmado que forneceu a conta a pedido de seu

primo, Fabrício. O alto valor transferido, a circunstância de nunca ter auferido renda e

a circunstância de ter ido pessoalmente no Banco para sacar o dinheiro revelam o

comportamento doloso para o crime definido no art. 155, §4º, incisos II e IV, Código

Penal.

36 V. o detalhado depoimento de ELDER MEDEIROS FERREIRA (fls. 411/417 do IPL 0029/2012) em
que narra a participação ativa de ANDERSON RONILSON CALDEIRA.



MATHEUS  JUNIOR  MARQUES  DE  SOUZA foi favorecido  pela  transferência

narrada no  Evento  11,  incorreu no crime definido no art.  155,  §4º,  incisos  II  e  IV,

Código Penal. Ouvido em Delegacia, MATHEUS (fl. 479 do IPL 0029/2012) apresentou a

inverossímil versão de que apenas emprestou a conta a pedido de pessoa de prenome

MARCUS,  olvidando  a  natureza  incomum  do  pedido  e  a  magnitude  do  valor

transferido37. 

ANDRÉ LUÍS GONÇALVES DANTAS participou do furto relatado no evento 1,

indo  até  o  Banco  efetuar  o  saque  indicado  por  LEO  A.G.,  incorrendo  no  crime

tipificado no art. 155, §4º, incisos II e IV, Código Penal. 

Por fim, WALISSON LIMA DOS SANTOS cedeu sua conta para narrado no evento

5,  participando  de  modo  consciente  e  voluntário  para  a  invasão  a  dispositivo  de

informática e ao furto ocorrido em sequência, conforme confissão em Delegacia (fls.

381/386 do IPL 0029/2012).

V – PEDIDO

Ante  o exposto,  o  MPF requer  o recebimento da denúncia  e,  após regular

processamento, a condenação dos acusados nos tipos penais acima imputados.

Ao  final,  o  Parquet pede  a  condenação  solidária  dos  integrantes  da

organização em R$ 500.000,00, nos termos do art. 387, inciso I, CPP.

Vitória da Conquista, 23 de dezembro de 2015.

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA  
Procurador da República

*dados pessoais retirados para fins de publicação

37 Em  acréscimo,  o  próprio  denunciado  indica  que  a  pessoa  que  o  apresentou  a  MARCUS
administrava estabelecimento comercial envolvido com “muitas irregularidades” (fl. 479 do IPL
0029/2012).



MM. Juiz Federal,

1. O MPF oferece, nesta data, denúncia em trinta e quatro laudas em desfavor

de  LEO  A.G.,  NELITA FERRAZ,  IURI  PEREIRA,  DELMIRO  FERRAZ,  JOÃO  BATISTA,

SANDRO  CAMILO,  TIAGO  BEZERRA,  SANDRO  BEZERRA,  DAVI  FERRAZ,  RAQUEL

BARBOSA e  FABIO DOS SANTOS,  além de  WALISSON LIMA DOS SANTOS,  ANDRÉ LUÍS

GONÇALVES DANTAS, MATHEUS JUNIOR MARQUES DE SOUZA, MIKAELLY CARDOSO DA

COSTA,  EZEQUIEL  DHONATAN  DE  SOUZA  SANTOS,  ELDER  MEDEIROS  FERREIRA,

ANDERSON  RONILSON  CALDEIRA,  MARCUS  GOMES  DE  JESUS,  LEANDRO  MARCOS

PRADO e KESLEY PEREIRA MARQUES.

2. Os crimes não admitem os benefícios da Lei nº 9.099/1995.

3. Diante da presença de 21 denunciados e da norma do art. 80 do Código de

Processo Penal,  caso este Juízo entenda pelo desmembramento do feito, o  Parquet

requer que o processo seja separado em dois, dividindo-o um para os 11 integrantes da

organização criminosa e 17 eventos acima relatados e outro apenas para os outros 10

denunciados que eventualmente cederam as contas de passagem.  Assim, pugna que

este processo  seja  cindido para  que  os  novos  autos  cuidem apenas  da  persecução

relativa a WALISSON LIMA DOS SANTOS, ANDRÉ LUÍS GONÇALVES DANTAS,  MATHEUS

JUNIOR MARQUES DE SOUZA,  MIKAELLY CARDOSO DA COSTA, EZEQUIEL DHONATAN

DE SOUZA SANTOS, ELDER MEDEIROS FERREIRA,  ANDERSON RONILSON CALDEIRA,

MARCUS GOMES DE JESUS, LEANDRO MARCOS PRADO e KESLEY PEREIRA MARQUES.

Outrossim, desmembrado o processo, requer vista dos autos para indicação de outras

testemunhas, considerando a potencial influência do depoimento de alguns corréus na

apreciação da imputação em relação ao grupo principal.

4.  Arrola  como testemunhas  as  seguintes  pessoas:  (i)  Gilberto  Reckziegel,

Gerente de Centralizadora da CEF (CESEG-CN Segurança), a ser requisitado no seguinte

endereço: SAUS Quadra 3, Lote 3/4, 7º Andar, Asa Sul, Ed. Telemundi, Caixa Matriz III,

Brasília, DF; (ii) Luiz Cláudio Baraúna Costa Moura, Perito Criminal da Polícia Federal;

(iii) Clovis Tadeu Mesquita Júnior, Agente da Polícia Federal, 1ª Classe; (iv) Maiana dos

Santos Borges, portadora do CPF 008.955.175-31, residente na Avenida Aracaju, 189,

casa D, Brasil, Vitória da Conquista, Bahia.

5.  Requer ainda as seguintes diligências: (i)  expedição de ofício  ao Banco do



Brasil para que informe se as contas relacionadas no apêndice C (fls. 627/636 do IPL

0029/2012)  apresentaram  alguma  contestação  de  operação  ou  saque  irregular  no

período de 2012 a 2015; (ii) requisição ao Superintendente da Polícia Federal no Estado

da Bahia para que apresente as perícias informáticas pendentes da Operação Lammer;

(iii) realização de perícia documentoscópia no documento de identidade apreendido no

estabelecimento da Auto Peças Aparecida (item 17 do Auto de Apreensão Equipe 11, fl.

599); (iv) requisição ao Superintendente do Banco do Brasil para forneça o extrato da

conta de Maiana dos  Santos  Borges,  CPF 008.955.175-31,  período de 01/09/2010 a

01/01/2011;  (v) afastamento do sigilo fiscal de  RAQUEL ARAUJO BARBOSA SILVA e

FABIO LUIZ JESUS DOS SANTOS nos exercícios financeiros de 2011 a 2015.

6.  Pugna pela manutenção da prisão preventiva dos denunciados, adotando

como  fundamento  os  argumentos  lançados  às  fls.  762/783 dos  autos  nº  1266-

10.2012.4.01.3307.

A evolução da investigação demonstra ainda a necessidade de decretação da

prisão  preventiva  de  mais  dois  denunciados,  IURI  PEREIRA  e  FABIO  DE  JESUS.  O

primeiro é programador e responsável pela captação dos dados e senhas pessoais; o

segundo é marido de NELITA e exerce a função de boleteiro. 

A soma das sanções dos crimes a eles imputados -  arts. 154-A, §3º e 155, §4º,

incisos II e IV, todos do Código Penal,  além do art. 2º Lei 12.850/2013 –  alcança o

requisito objetivo do art. 313, inciso I, Código de Processo Penal.

A  destreza  demonstrada  por  IURI  PEREIRA na  captação  de  dados  dos

correntistas  torna  imprescindível  a  sua  custódia,  haja  vista  que  somente  com tal

medida  o  risco  à  ordem pública,  consubstanciado  na  realização  de  novos  crimes,

poderá ser reduzido de modo eficaz. A medida se torna ainda mais necessária diante da

informação policial juntada à fl. 537, no sentido que ele fugiu da cidade após a prisão

de NELITA e mudou todos os números de telefone.

Do  mesmo  modo,  a  custódia  de  FABIO  DOS  SANTOS  se  justifica  pela

proximidade que mantém com NELITA, sua esposa, na sociedade que mantém com ela

na  organização.  Ademais,  a  investigação  dos  limites  da  atuação  da  organização

continuará, impondo o reconhecimento concreto de que, solto, poderá destruir provas

e dissipar os recursos que ainda não foram encontrados.



Assim, o MPF requer a decretação da prisão preventiva de FABIO DOS SANTOS

e IURI PEREIRA.

7. Em relação ao pedido de uso de veículos e televisão apreendidos contido na

representação  policial  (fl.  647  do  IPL  0029/2012),  o  MPF  manifesta-se  de  modo

favorável,  sem  prejuízo  de  posterior  pedido  cautelar  a  ser  apresentado

posteriormente. 

8. Deixa  de  denunciar  FLORZINA  PEREIRA DE  SOUZA.  Embora  tenha  sido

beneficiada na transferência narrada no Evento 9, a idade avançada e a informação de

que o seu neto – EZEQUIEL DHONATAN DE SOUZA SANTOS – também usava a sua conta

são  aparentemente  fidedignas  (fl.  489  do  IPL 0029/2012).  Outrossim,  o  perfil  da

investigada não se coaduna com o dos outros denunciados, todos jovens e com alto

poder aquisitivo.  Assim, o  Parquet requer a homologação do arquivamento quanto a

investigada.

9. Informa que a ausência de denúncia em relação a DANILO SOUSA FERRAZ e

ERLAN ALVES DE MENESES nos eventos 3 e 4  e de CEZAR MOLINA DIAS não representa

arquivamento implícito. A investigação continuará em relação a eles.

10. Requer o compartilhamento de provas com os outros inquéritos que serão

instaurados a partir do IPL 0029/2012.

11.  Ao final,  o  Parquet  pede a condenação dos denunciados e as seguintes

providências:  (i)  comunicação  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  tome  a

providência que entender adequada em relação a  DELMIRO FERRAZ (art. 34, inciso

XXVIII,  Lei  8.904/1994);  (ii)  perda  do  valor  encontrado  na  residência  de  NELITA

FERRAZ, R$ 7.840,00 depositado em Juízo (fl. 172 do IPL 0029/2012),  e de todos os

bens encontrados na posse e propriedade dos denunciados.

Vitória da Conquista, 23 de dezembro de 2015.

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA  
Procurador da República


