
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  2ª  VARA  FEDERAL  DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS/GO

Ref.: Autos nº 170-49.2015.4.01.3502
Inquérito Policial nº 238/2014 – DPF/ANS/GO

Denúncia nº 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República 

que esta subscreve, no uso das atribuições constitucionais e legais conferidas pelos arts. 129, I, 

da Constituição Federal de 1988 e 6º, V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

vem, perante Vossa Excelência, oferecer

DENÚNCIA

em face de

1.  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  vulgo “JAUM”  ou “ALEX”, 

brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, filho de Francisco Alexandre dos 

Santos  e  Tereza  de  Aquino,  nascido  aos  22/10/1987,  natural  de 

Barueri/SP,  portador  do  documento  de  identidade  nº 

412761014/SSP/SP,  inscrito  no  CPF  com  o  nº  316.837.728-73, 

residente na Rua 09, chácara 331, casa 15-A2, Vicente Pires, Bairro 

Taguatinga, Distrito Federal,  telefone 61-95017460,  atualmente preso 

no Centro de Inserção Social de Anápolis/GO (fls. 484/485)

2. EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, vulgo “DUDU”, brasileiro, 

união estável, marceneiro, filho de Juan Elier Pinilla Urutia e Antônia 
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Nogueira  da  Silva,  nascido  aos  26/09/1989,  natural  de  Brasília/DF, 

portador do documento de identidade nº 2.4.99.667 – SSP/DF, inscrito 

no  CPF com o nº  035.035.721-80,  residente  no  endereço  QR 110, 

Conjunto 09, casa 09, Samambaia Sul,  Distrito Federal,  telefone 61-

3376-2688 e 61-3041-1579, atualmente preso na Centro de Inserção 

Social de Anápolis (fls. 532/535);

3.  MATHEUS  GUSTAVO  ALVES  BEZERRA,  brasileiro,  solteiro, 

desempregado,  filho  de  Raimundo  Alves  Bezerra  e  Shirley  Fátima 

Bezerra Alves, nascido aos 02/12/1994, natural de Brasília/DF, portador 

do documento de identidade nº 2844516 – SSP/DF, inscrito no CPF 

com o nº 051.958.911-41, residente no endereço QNP, 12, conjunto F-

15,  Ceilândia  Sul,  Distrito  Federal,  CEP  72.231-206,  telefone  61-

92414061,  atualmente  preso  no  Centro  de  Inserção  Social  de 

Anápolis/GO (fls. 664/666);

4.  VALDEVINO  DOS  SANTOS  CORREA,  brasileiro,  união  estável, 

advogado,  filho  de  José  Elpidio  Correa  e  Almira  Rosa  dos  Santos, 

nascido  aos  06/02/1970,  natural  de  Umuarama/PR,  portador  do 

documento de identidade nº 1475027 – SSP/DF, inscrito no CPF com o 

nº 544.097.801-15, residente na Rua 6, chácara 253, casa 24, Vicente 

Pires, Brasília/DF, podendo ainda ser encontrado no endereço QS 3, 

lote 3, sala 712, Taguatinga Sul, Distrito Federal, telefone 61-35624040 

(fls. 561/563);

5. CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES, vulgo “CHERA”, brasileiro, solteiro, 

desempregado,  filho  de  Maria  da  Guia  Rodrigues,  nascido  aos 
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22/11/1986, natural de Brasília/DF, portador da carteira de identidade nº 

2274485/SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 734.798.291-04,  residente 

na  QR  215,  conjunto  6,  casa  14,  bairro  Samambaia  Norte,  Distrito 

Federal,  telefone (61) 3459-8708,  celular (61) 8550-4800, atualmente 

preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás;

6.  VALNEY  DA  CONCEIÇÃO,  brasileiro,  solteiro,  porteiro,  filho  de 

Maria da Conceição,  nascido em 16/03/1987,  natural  de Brasília/DF, 

portador do documento de identidade nº 2624423 – SSP/DF, inscrito no 

CPF nº 039.987.281-71,  residente no endereço QR 108,  conjunto 7, 

casa 23, Samambaia Sul, Distrito Federal, CEP 72.302-217, telefone 61 

30246264,  atualmente  preso  no  Centro  de  Inserção  Social  de 

Anápolis/GO (fls. 589/591);

7. DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA, brasileiro, filho de Rosany 

Antunes Figueiredo Lira, nascido aos 15/10/1988, inscrito no CPF com 

o nº 030.388.471-19, residente no endereço QR 108, conjunto 07, casa 

11, Samambaia Sul, Distrito Federal, atualmente foragido;

pela prática dos fatos criminosos a seguir narrados.

I  –  DA  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  CONSTITUÍDA  PELOS  DENUNCIADOS  PARA  A 
OBTENÇÃO  DE  VANTAGEM  ECONÔMICA  MEDIANTE  A  PRÁTICA  DE  FRAUDES  EM 
DETRIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 1. Extrai-se dos autos do inquérito policial nº 238/2014 – DPF/ANS/GO 

(autos nº  170-49.2015.4.01.3502), do inquérito policial nº 169/2014 – DPF/ANS/GO (autos nº 

6936-55.2014.4.01.3502),  da  medida  de  infiltração  de  agente  de  polícia  em  tarefa  de 
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investigação  (autos  nº  8154-21.2014.4.01.3502),  bem  como  das  interceptações  telefônicas 

autorizadas  por  esse  Juízo  (autos  nº  12-91.2015.4.01.3502)  que,  iniciando-se  em  data 

indeterminada e encerrando-se em 24 de março de 2015, data da deflagração da “Operação 

Caixa  Oculta”,  os  denunciados  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  EDUARDO  JAVIER 
NOGUEIRA PINILLA, MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, VALDEVINO DOS SANTOS 

CORREA, CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES, VALNEY DA CONCEIÇÃO  e DANILO LEMUEL 

ANTUNES DA SILVA, dirigidos pelo primeiro e pelo segundo denunciados, todos agindo de 

forma livre  e  consciente,  associaram-se  de  forma estável,  permanente,  organizada  e  com 

divisão de tarefas, com o objetivo de obter diretamente vantagem econômica mediante a prática 

dos crimes de estelionato majorado (art. 171, caput, c/c § 3º, do Código Penal) em detrimento 

da Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos públicos falsos (arts. 297, 299 e 

304 do Código Penal), além de quebra de sigilo bancário (art. 10 da Lei Complementar nº 105, 

de 10 de janeiro de 2001),  com concurso de funcionário público, valendo-se a organização 

criminosa dessa condição para a prática de infração penal.

 2. O inquérito policial nº 169/2014 – DPF/ANS/GO fora instaurado em 

face de notitia criminis expedida pela Caixa Econômica Federal de Anápolis/GO comunicando 

fraude ocorrida no dia 6 de agosto de 2014 que resultou na retirada indevida do valor de R$ 

165.025,70 (cento e sessenta e cinco mil, vinte e cinco reais e setenta centavos) que se 

encontrava depositado na conta poupança nº 2262.013.541541-4, mantida pela Agência Centro 

Oeste, de titularidade da pessoa física Marcos Augustus Serra.

 3. Posteriormente, sobreveio nova notitia criminis da Caixa Econômica 

Federal de Anápolis/GO comunicando a ocorrência de fraude perpetrada no dia 28 de julho de 

2014  na  Agência  Mozart  Soares  que  resultou  na  retirada  indevida  do  montante  de  R$ 

239.038,55 (duzentos e trinta e nove mil e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) 

que se encontrava depositado na conta poupança nº 3708-7, de titularidade da pessoa física 
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Luiz Carlos Matias.

 4. Nesse intervalo, no dia 29 de agosto de 2014, o denunciado CÍCERO 

FLÁVIO RODRIGUES fora preso em flagrante delito em uma agência da Caixa Econômica 

Federal  situada no Núcleo Bandeirante,  em Brasília/DF,  logo após sacar  a  quantia  de  R$ 

5.000,00  (cinco  mil  reais)  mediante  o  uso  de  documentos  públicos  falsos  em  nome  de 

Anderson da Silva Matias.

 5. Pela  prática  deste  crime,  CÍCERO  FLÁVIO fora  denunciado  pelo 

Ministério Público Federal perante o Juízo Federal da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal (ação penal nº 68029-34.2014.4.01.3400).

 6. Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Judiciária obteve 

provas seguras de que o denunciado CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES fora o autor das referidas 

fraudes  cometidas  nas  agências  bancárias  da  CAIXA  em  Anápolis/GO,  razão  pela  qual 

representou a esse Juízo pela decretação de sua prisão preventiva.

 7. A prisão de  CÍCERO FLÁVIO possibilitou que a Autoridade Policial 

corroborasse as provas que já haviam sido colhidas contra ele. Além de ter sido reconhecido 

pelos empregados públicos da CAIXA que o atenderam por ocasião dos saques fraudulentos 

(fls.  163/167 dos autos do IPL 169/2014),  CÍCERO FLÁVIO consentiu em fornecer  padrão 

gráfico para a realização de exame pericial  grafotécnico que confirmou que as assinaturas 

apostas nos documentos utilizados nas fraudes cometidas em Anápolis/GO partiram de seu 

punho (fls. 268/279 dos autos do IPL 169/2014).

 8. Com base nos robustos elementos de prova de autoria (imagens de 

câmeras de segurança, reconhecimento pessoal, exame pericial grafotécnico) e materialidade 

colhidos pela Polícia Judiciária, este órgão Ministerial ofereceu denúncia em face de CÍCERO 
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FLÁVIO RODRIGUES perante esse Juízo (ação penal nº 8578-63.2014.4.01.3502), imputando-

lhe a prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, caput, c/c § 3º, do Código Penal) e 

uso de documento público falso (arts. 304 c/c 297 e 299 do Código Penal).

 9. Não obstante, como as fraudes apuradas revelaram contornos de um 

esquema  muito  bem  articulado,  com  inúmeros  documentos  contrafeitos  e  utilizando-se  de 

idêntico  modus operandi,  não sendo crível desta forma que  CÍCERO FLÁVIO tivesse agido 

sozinho,  especialmente  porque  tinha  ciência  exata  dos  valores  depositados  nas  contas 

bancárias fraudadas, a Autoridade Policial houve por bem instaurar ex officio o inquérito policial 

nº 238/2014 – DPF/ANS/GO, com o objetivo de elucidar o possível  envolvimento de outras 

pessoas nos crimes apurados no inquérito policial nº 169/2014 – DPF/ANS/GO e a eventual 

existência de uma organização criminosa constituída com o fim específico de obter vantagem 

indevida por meio de fraudes bancárias.

 10. Dentre  outras  diligências  investigatórias,  a  autoridade  policial 

requereu a este Juízo, como meio de obtenção de prova, a infiltração de agente de polícia em 

tarefa de investigação, a fim de tentar identificar os demais coautores e partícipes dos crimes 

praticados  em  Anápolis/GO  pelo  denunciado  CÍCERO  FLÁVIO (autos  nº  8154-

21.2014.4.01.3502).

 11. Na sequência, em vista das informações obtidas com a operação de 

infiltração (relatório de fls. 42/51 dos autos nº 8154-21.2014.4.01.3502), a autoridade policial 

formulou pedido de interceptação das comunicações telefônicas de parte dos ora denunciados 

(autos  nº  12-91.2015.4.01.3502),  o  que  fora  deferido  por  esse  Juízo  com  a  manifestação 

favorável do Ministério Público Federal.

 12. Com os procedimentos de interceptação telefônica conduzidos pela 
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Autoridade Policial, restou categoricamente demonstrado que os denunciados realmente são 

integrantes de uma complexa organização criminosa especializada em fraudes bancárias.

 13. No  curso  das  investigações  os  acusados  ALEX  AQUINO, 

EDUARDO  PINILLA,  VALNEY  DA  CONCEIÇÃO e  DANILO  LEMUEL planejaram  e 

executaram uma fraude contra a Caixa Econômica Federal, a qual envolveu a realização de 

saques  e  transferências  fraudulentas  em  agências  da  CAIXA  localizadas  nas  cidades  de 

Barueri/SP e Samambaia/DF, conforme será melhor detalhado adiante, em vista da qual foi 

possível delinear a estrutura hierárquica da organização criminosa e a divisão de tarefas entre 

os seus integrantes.

 14. Registre-se que os acusados VALNEY e  DANILO LEMUEL foram 

arregimentados pelo denunciado EDUARDO para realizarem a tarefa de sacar e transferir, na 

agência da CAIXA situada na cidade-satélite de Samambaia/DF, o dinheiro que foi surrupiado 

da conta mantida na agência da CAIXA de Barueri/SP, sob a coordenação do acusado ALEX 
AQUINO.

 15. Ainda no período das investigações,  surgiram provas de que os 

denunciados ALEX AQUINO, CÍCERO FLÁVIO, EDUARDO PINILLA e MATHEUS GUSTAVO 

cometeram  a  mesma  fraude  em  uma  agência  bancária  da  CAIXA  no  Município  de 

Barbacena/MG, em decorrência da qual a organização criminosa conseguiu subtrair o valor de 

R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) da conta bancária nº 0099.013.203.732-

9, de titularidade da pessoa física Marcos Antônio Magri.

 16. O  modus  operandi da  organização  criminosa  consistia, 

primeiramente, na obtenção de informações sobre contas bancárias mantidas pela CAIXA onde 

estavam depositadas vultuosas quantias em dinheiro.
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 17. Essas  informações,  segundo  apurado,  eram  levantadas  pelo 

denunciado MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, que tinha acesso às contas bancárias 

mantidas pela CAIXA em razão de ser  empregado de uma empresa privada que prestava 

serviços terceirizados para a CAIXA no Centro de Atendimento situado no Setor de Indústrias e 

Abastecimento - SIA, trecho 3/4, Brasília/DF.

 18. Em seguida, eram forjados documentos pessoais falsos no nome 

dos titulares das contas e de terceiros, para que os executores materiais das fraudes (que 

compareciam pessoalmente às agências bancárias da CAIXA) pudessem se passar por outras 

pessoas e não fossem reveladas suas verdadeiras identidades.

 19. Ainda para possibilitar a fraude, era providenciada a confecção de 

procurações públicas  ideologicamente  falsas  em cartórios  de  cidades  do Estado  de  Minas 

Gerais  em  que  as  pessoas  físicas  titulares  das  contas  bancárias  que  seriam  fraudadas 

outorgavam  poderes  às  pessoas  indicadas  nos  documentos  pessoais  falsos  usados  pelos 

executores imediatos das fraudes.

 20. Conforme  apurado,  a  tarefa  de  conseguir  estes  documentos 

contrafeitos  era  realizada  pelo  acusado  ALEX AQUINO DOS SANTOS,  vulgo  “JAUM” ou 

“ALEX”,  que  além  disso  era  quem  dirigia  e  coordenava  a  atividade  dos  demais 

denunciados,  restando a estes o cumprimento de ordens e a execução de tarefas por ele 

determinadas.

 21. O denunciado ALEX AQUINO, citado nas ligações telefônicas pelo 

apelido  de  “JAUM”,  era  o  mentor  da  organização  criminosa e  o  autor  intelectual das 

fraudes, vale dizer, quem detinha o controle da situação e que traçava o plano criminoso, com 

todos os seus detalhes.  ALEX  também era quem mantinha contato com pessoas ligadas à 
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CAIXA  para  a  obtenção  de  dados  das  contas  a  serem  despojadas  e  quem  fazia  toda  a 

distribuição dos lucros ilicitamente obtidos pela organização criminosa.

 22. Ao  que  restou  apurado,  ALEX concorreu  diretamente  para  as 

fraudes aplicadas pelo  denunciado  CÍCERO FLÁVIO nas  2 (duas)  agências  da CAIXA de 

Anápolis/GO.

 23. A  organização  criminosa  integrada  pelos  denunciados  valia-se 

ainda de um ardil para incutir nos empregados públicos da CAIXA a falsa impressão de que os 

executores imediatos das fraudes seriam pessoas confiáveis. Com efeito, para que não fossem 

levantadas  maiores  suspeitas  sobre  as  transações  fraudulentas  que  envolviam  elevadas 

quantias em dinheiro, os membros da organização criminosa que tinham a tarefa de realizar os 

procedimentos necessários nas agências da CAIXA compareciam nos guichês de atendimento 

vestidos com uniforme militar da Aeronáutica.

 24. Quem  fornecia  estes  uniformes  militares  da  Aeronáutica  para  a 

consecução das fraudes era o denunciado EDUARDO PINILLA, que também era uma espécie 

de  “braço  direito” do  acusado  ALEX AQUINO,  sendo  ainda  o  responsável  pela  tarefa  de 

arregimentar as pessoas que forneciam suas contas bancárias para a distribuição do dinheiro 

retirado das contas bancárias mantidas pela CAIXA.

 25. Conforme apurado nas investigações policiais, EDUARDO também 

concorreu diretamente para as fraudes aplicadas pelo denunciado  CÍCERO FLÁVIO nas 2 

(duas) agências bancárias da CAIXA em Anápolis/GO.

 26. Nos  trechos  abaixo  reproduzidos,  constantes  dos  relatórios  de 

análise  das  interceptações  telefônicas  conduzidas  pela  Polícia  Judiciária  (autos  nº  12-

91.2015.4.01.3502), observa-se que EDUARDO recebida ordens diretas de ALEX e era ainda o 
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seu principal comparsa na articulação das fraudes. Infere-se também das escutas telefônicas 

que EDUARDO executava a tarefa de aliciar outras pessoas para participar dos golpes contra a 

CAIXA:

Eduardo  chama  HNI  de  “Seu  das  Costas”,  que  o  chama  de  Dudu.  
Eduardo a HNI diz que Kamila está andando com um traficante e que ele  
só  anda  armado.  Que Kamila  está  atrás  do  Alex  querendo  dinheiro.  
Eduardo diz que passou essas informações pro Alex, que iria ligar pra 
Kamila e Cheira (Flávio). Eduardo diz que a mãe de Flávio falou que não  
era pra Alex dar nada a Kamila, pois ela está ficando com outro cara e 
não está nem aí pro Chera (Flávio). Que Kamila não quer devolver o 
carro pra ele (arquivo de áudio de índice 11549992, fl. 861 dos autos nº 
12-91.2015.4.01.3502). 
Eduardo conta a Jaum/Alex que a mãe de Chera (Flávio) esteve em sua  
casa. Que ela disse que era pra ele tomar cuidado que a Kamila estava  
atrás de Eduardo. Alex pede pra Eduardo passar a ele o telefone da mãe 
do Flávio. Alex pede pra Eduardo dizer a ela que ele estava viajando.  
Alex  diz  que  vai  colocar  o  Valdevino  (advogado)  para  resolver  os 
negócios essa semana. Eduardo diz que Da Guia (mãe de Flávio) disse 
que Kamila largou Flávio e que está com um traficante aqui fora. Alex  
comenta que Kamila está doida, que ela gasta todo o dinheiro de Flávio. 
Alex pergunta se o carro está com ela. Eduardo diz que Alex deve dar o  
dinheiro é pra mãe do Flávio. Alex diz que não está devendo dinheiro a  
Chera,  mas que tem que colocar o advogado pra resolver a situação 
dele. Alex diz a Eduardo que depois do carnaval tem um “negócio” pra  
eles  trabalharem.  (arquivo  de  áudio  de  índice  11548772,  fl.  861  dos 
autos nº 12-91.2015.4.01.3502). 
Alex diz que está em Caldas Novas e que está fumando um baseado. 
Alex diz que está com Lucas. Eduardo pergunta quando vai haver um 
“corre”, pois a casa de sua sogra caiu. Alex diz que talvez domingo. Alex 
diz  que  algo  (ininteligível)  não  pode  ser  em  Brasília,  pois  tá  muito  
embaçado. (arquivo de áudio de índice 11552978, fls. 582/585 dos autos 
nº 12-91.2015.4.01.3502). 
Eduardo diz  que  arrumou uma pessoa e que ela  vai  conseguir  fazer 
tudo, que trata-se do Araújo. Eduardo diz que era bom ele vir a Brasília  
par trocar uma ideia com eles. (arquivo de áudio de índice 11555242, fl.  
582/585 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).
Jaum (Alex) liga para Maria Da Guia (mãe de Flávio) e diz que Dudu 
(Eduardo) vai deixar R$ 500,00. Da Guia pergunta a Alex se ele já sabe 
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que o  Flávio  pegou  6  (seis)  meses.  Alex  diz  que  está  chegando  na  
segunda e que irá ao Valdevino. Alex diz a Da Guia que vai na segunda 
encontrá-la para que possam conversar. Jaum (Alex) diz que durante a 
semana arruma mais um dinheiro para deixar com Da Guia. Da Guia 
sugere que o dinheiro seja depositado em sua conta, mas Jaum diz que 
liga e entrega direto a ela (arquivo de áudio de índice 11557439, fl. 855 
dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).
Jaum (Alex) pergunta se deu certo lá. Eduardo diz que acabou de sair da  
casa dela (Da Guia). Eduardo diz que conversou muito com ela. Eduardo 
diz que Da Guia está doida com a Kamila, pois que Kamilia está fingindo  
que está dando bola para o Flávio. Que Kamila está doida atrás de Alex 
querendo dinheiro  (arquivo de áudio  de índice  11557513,  fl.  855 dos 
autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

 27. Com a confirmação do saldo das contas bancárias, o que era feito 

dias antes ou então no mesmo dia em que as fraudes ocorriam, com o auxílio do denunciado 

MATHEUS, a empreitada criminosa era colocada em prática pelos denunciados.

 28. Assim,  enquanto  alguns  dos  acusados,  cujas  ações  eram 

comandadas pelo denunciado ALEX AQUINO, se dirigiam até as agências bancárias da CAIXA 

onde eram mantidas as contas que seriam objeto da fraude, simultaneamente um outro grupo 

liderado pelo acusado EDUARDO PINILLA se deslocava para outras agências bancárias a fim 

de rapidamente movimentar o dinheiro que seria transferido das contas mantidas pela CAIXA.

 29. No  ponto,  insta  salientar  que  essa  atuação  coordenada  dos 

denunciados era feita com o propósito de dificultar ou impossibilitar o rastreamento do dinheiro 

subtraído  das  contas  dos  clientes  da  CAIXA  caso  as  fraudes  fossem  posteriormente 

descobertas.

 30. Ato contínuo, o executor imediato da fraude adentrava o interior da 

agência bancária da CAIXA vestido com uma farda militar da Aeronáutica, dirigia-se até o local 

próprio de atendimento e, mediante o uso dos documentos falsos obtidos por ALEX AQUINO, 
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solicitava o saque imediato de determinada quantia em espécie (geralmente R$ 5.000,00), bem 

como a transferência do restando do valor constante da conta fraudada para outras contas 

bancárias  abertas  com  documentos  falsos  e/ou  de  titularidade  de  outros  membros  da 

organização criminosa.

 31. As investigações policiais revelaram que na divisão de tarefas da 

organização criminosa,  CÍCERO FLÁVIO era o principal responsável pela execução imediata 

das fraudes.

 32. Cumpre  frisar  que  todas  as  ações  realizadas  pelos  executores 

imediato das fraudes eram dirigidas e coordenadas pelo denunciado  ALEX AQUINO, que os 

conduzia em seu próprio veículo até as agências bancárias da CAIXA e ficava aguardando nas 

imediações para não ser filmado pelas câmeras de segurança.

 33. Depois que as fraudes eram consumadas, o dinheiro retirado das 

contas  bancárias  mantidas  pela  CAIXA  era  repartido  pelo  denunciado  ALEX entre  os 

integrantes da organização criminosa.

 34. Ressalte-se que com as fraudes aplicadas nas agências da Caixa 

de  Anápolis/GO,  Barbacena/MG,  Barueri/SP  e  Samambaia/DF,  a  organização  criminosa 
constituída pelos denunciados causou à Caixa Econômica Federal um prejuízo de R$ 
846.064,25 (oitocentos e quarenta e seis mil e sessenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos).

 35. Outro fato importante revelado no curso das investigações policiais 

e que evidencia o grau de sofisticação da organização criminosa constituída pelos denunciados 

é que o integrante que fosse preso não ficava desamparado por seus comparsas, visto que 

enquanto estivesse privado de sua liberdade, ele e sua família continuavam recebendo parte do 
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dinheiro auferido com a prática de crimes.

 36. Segundo a análise das escutas telefônicas, o acusado VALDEVINO 

DOS SANTOS CORREA, que atuou como advogado de  CÍCERO FLÁVIO na ação penal nº 

8578-63.2014.4.01.3502,  era  o  principal  responsável  pela  tarefa  de  repassar  dinheiro  da 

organização criminosa para aqueles que estivessem presos, bem como às suas famílias.

 37. No estágio inicial das investigações do IPL nº 238/2014,  CÍCERO 

FLÁVIO confidenciou ao agente de polícia infiltrado que a “organização” ajudava quem estava 

preso,  não  deixando  faltar  nada  à  sua  família,  além  de  custear  advogado  (Relatório   de 

Infiltração Policial - fl. 29 dos autos nº 8154-21.2014.04.01.3502).

 38. Com a execução da diligência de interceptação telefônica (autos nº 

12-91.2015.4.01.3502), descobriu-se que, de fato, CÍCERO FLÁVIO e sua família continuavam 

recebendo dinheiro proveniente dos crimes cometidos pela organização criminosa.

 39. Este  fato  fora  confirmado  pelo  diálogo  constante  do  arquivo  de 

áudio de índice 11540555, ocorrido no dia 28/01/2015, em que Kamila (namorada de CÍCERO) 

falou  para  Maria  da  Guia  Rodrigues (mãe  de  CÍCERO)  que  havia  ido  no  escritório  do 

denunciado VALDEVINO e que este lhe repassou apenas a quantia de R$ 200,00 (duzentos 

reais).

 40. Posteriormente, no dia 10/02/2015, Kamila ligou para VALDEVINO 

(arquivo de áudio de índice 11548998) e disse que estaria precisando de dinheiro para pagar o 

aluguel  e  fazer  as  despesas.  VALDEVINO perguntou  quanto  Kamila  queria,  ao  que  esta 

respondeu que queria o dinheiro todo.  VALDEVINO disse então que iria providenciar e pediu 

para Kamila passar em seu escritório no final da tarde.
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 41. Em outro diálogo interceptado pela Polícia Judiciária, constante do 

arquivo de áudio de índice 11551109, Kamila comenta mais uma vez que recebia dinheiro de 

VALDEVINO:

Kamila diz que foi ao escritório do advogado Valdevino, mas ele não 
estava lá. Que o advogado está devendo R$ 2.000,00 a ela. Que ela vai 
ficar na "cola" dele. Kamila diz que Flávio nem sonha que ela tem esse 
dinheiro pra pegar com o advogado.  (vide fls. 872 dos autos 12-
91.2015.4.01.3502 – interceptação telefônica).

 42. Tais  conversas  corroboram  a  informação  levantada  inicialmente 

pelo agente de polícia infiltrado no sentido de que a organização criminosa integrada pelos 

denunciados  financiava  as  despesas  da  família  dos  membros  que  estivessem  presos. 

Outrossim, comprovam que VALDEVINO tinha função definida na organização criminosa.

 43. Não obstante, conforme se infere do diálogo abaixo reproduzido, o 

custeio das despesas dos integrantes do grupo criminoso que estivessem presos e de suas 

famílias não era feito por mera benevolência ou altruísmo, mas sim para garantir que eles não 

delatassem os demais membros envolvidos nas práticas criminosas.

Flávio  diz  que  o  Alex  falou  ao  advogado  que  não  era  pra  ele 
(advogado) deixá-lo (Flávio) caguetar ninguém. (arquivo de áudio de 
índice 11558158, fl. 851 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

 44. O  envolvimento  do  acusado  VALDEVINO com  a  organização 

criminosa  integrada  pelos  demais  denunciados  pode  ser  atestado,  ainda,  pelos  seguintes 

trechos extraídos do relatório final de análise das interceptações telefônicas (fls. 848/891 dos 

autos nº 12-91.2015.4.01.3502):

Eduardo conta a Jaum/Alex que a mãe de Chera (Flávio) esteve em sua  
casa. Que ela disse que era pra ele tomar cuidado que a Kamila estava  
atrás de Eduardo. Alex pede pra Eduardo passar a ele o telefone da mãe 
do Flávio. Alex pede pra Eduardo dizer a ela que ele estava viajando.  
Alex diz que vai colocar o Valdevino (advogado) para resolver os 
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negócios essa semana. Eduardo diz que Da Guia (mãe de Flávio) disse 
que Kamila largou Flávio e que está com um traficante aqui fora. Alex  
comenta que Kamila está doida, que ela gasta todo o dinheiro de Flávio. 
Alex pergunta se o carro está com ela. Eduardo diz que Alex deve dar o  
dinheiro é pra mãe do Flávio. Alex diz que não está devendo dinheiro 
a  Chera,  mas  que  tem  que  colocar  o  advogado  pra  resolver  a 
situação  dele. Alex  diz  a  Eduardo  que  depois  do  carnaval  tem um 
“negócio” pra eles trabalharem. (arquivo de áudio de índice 11548772, fl. 
861 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502)
Flávio  diz  que  não  tem  coragem  de  fazer  isso  não  (entregar  todo 
mundo). Kamila diz que ninguém está nem aí, que é pra ele entregar. 
Kamila diz que Valdevino não passa os recados para Alex, pois ele 
também é outro corrupto, que é farinha do mesmo saco.  Flávio diz 
que  Valdevino  foi  à  audiência,  porque  na  verdade  ele  estava 
preocupado comigo (Flávio) em falar (delatar) alguma coisa. (arquivo 
de áudio de índice 11573533, fl. 875 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502)

 45. Depreende-se que  VALDEVINO utilizava os seus conhecimentos 

jurídicos  para  defender  em  juízo  os  membros  da  organização  criminosa,  mas  sempre 

observando as ordens que lhe eram repassadas pelo líder da societas criminis ALEX AQUINO.

 46. Se  não  bastasse,  após  a  deflagração  da  operação,  Manoela, 

secretária  de  VALDEVINO,  fala  com  um  terceiro  não  identificado  sobre  a  prisão  e  diz 

expressamente  que  VALDEVINO sempre  pegou  dinheiro  com  ALEX,  corroborando  a  tese 

acusatória  de  que  VALDEVINO recebia  dinheiro  de  ALEX para  repassar  aos  membros  da 

organização criminosa que estavam presos, no caso CÍCERO.

HNI fala que Valdevino foi preso por pegar um dinheiro com Kamila e 
passar esse dinheiro de volta e foi enquadrado na quadrilha. Manoela  
(secretária?) fala que Valdevino sempre pegou dinheiro com Alex e que 
é de honorários. (Índice 11604617 – fl. 892 dos autos da interceptação)

 47. Da oitiva do diálogo, percebe-se, claramente, que Manoela fala que 

VALDEVINO sempre pegava dinheiro com ALEX. Somente depois, ao se dar conta de que tal 

afirmação poderia comprometer seu chefe, Manoela tenta corrigir, informando que se trata de 

honorários. 

Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Anápolis/GO
Rua Engenheiro Portela, nº 634, esquina com Rua Sócrates Diniz, Centro,

Anápolis/GO – CEP: 75.023-085 – Fone: (62) 3311-2065
Página 15 de 58



 48. Portanto,  os  denunciados  constituíram  e  integraram  organização 

criminosa, associando-se de forma estável, permanente, organizada e com divisão de tarefas, 

com o objetivo de obter diretamente vantagem econômica mediante a prática dos crimes de 

estelionato  majorado (art.  171,  caput,  c/c  §  3º,  do Código Penal)  em detrimento  da Caixa 

Econômica Federal, falsificação e uso de documentos públicos falsos (arts. 297, 299 e 304 do 

Código Penal), além de quebra de sigilo bancário (art. 10 da Lei Complementar nº 105, de 10 

de janeiro de 2001), com concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa 

dessa condição para a prática de infração penal.

 49. Assinalo que  MATHEUS é  equiparado a funcionário público para 

fins penais, nos termos do § 1º do art. 3271 do Código Penal.

II – DOS FATOS PRATICADOS E DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS DENUNCIADOS

II.1 – DOS FATOS PRATICADOS EM ANÁPOLIS/GO

 50. No dia 28 de julho de 2014, na Agência Mozart Soares da Caixa 

Econômica Federal, situada na Av. Brasil, nº 900, Qd 02, Lt. 01, Vila Jaiara, Anápolis/GO, e no 

dia 06 de agosto de 2014, na Agência Centro-Oeste da Caixa Econômica Federal, situada na 

Avenida Brasil,  nº 240, Lotes 01 a 03, Cidade Jardim, Anápolis/GO, os denunciados  ALEX 

AQUINO  DOS  SANTOS, vulgo  “JAUM” ou  “ALEX”, EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 

PINILLA, vulgo “DUDU”, MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA e Cícero Flávio Rodrigues 

(já  denunciado),  obtiveram,  para  si  e  para  outrem,  vantagem ilícita,  em prejuízo  da Caixa 

Econômica Federal, induzindo em erro esta empresa pública federal mediante meio fraudulento.
1. Funcionário público
        Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora  transitoriamente  ou  sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
        § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem 
trabalha  para  empresa  prestadora  de  serviço  contratada  ou  conveniada  para  a  execução  de  atividade  típica  da  
Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
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 51. Após  falsificarem,  nas  mesmas  datas  e  nos  mesmos 

estabelecimentos bancários acima referidos, os denunciados  ALEX AQUINO DOS SANTOS, 

vulgo “JAUM” ou “ALEX”, EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, vulgo “DUDU” e Cícero 

Flávio Rodrigues (já denunciado) fizeram o uso de documentos públicos falsos.

 52. Outrossim, nos dias 14 de julho de 2014, 28 de julho de 2014 e 06 

de agosto de 2014, os denunciados MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, ALEX AQUINO 

DOS SANTOS, vulgo “JAUM” ou “ALEX”, e EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, vulgo 

“DUDU”, quebraram sigilo bancário fora das hipóteses autorizadas pela Lei Complementar nº 

105, de 10 de janeiro de 2001.

 53. Conforme restou apurado nos autos do IPL nº 169/2014, na data de 

28 de julho de 2014, Cícero Flávio, de posse de uma carteira de identidade falsa, em que 

constava a sua fotografia, mas em nome de Anderson Matias da Silva (copia do documento 

falso à fl. 33), e munido de procuração pública ideologicamente falsa, na qual se inseriu como 

falso outorgante a pessoa de Luiz Carlos Matias (cópia do documento falso à fl. 23/23-verso), 

dirigiu-se à Agência da CEF Mozart  Soares,  onde apresentou os referidos papéis  falsos e 

logrou movimentar a quantia de R$ 239.038,55 (duzentos e trinta e nove mil e trinta e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos) que se encontrava depositada na conta poupança nº 

3708-7, agência 2289, de titularidade de Luiz Carlos Matias.

 54. A movimentação feita por  Cícero Flávio valendo-se dos referidos 

papéis falsos consistiu no levantamento de quantia em espécie e na solicitação de transferência 

de valores para contas bancárias de terceiros.

 55. Do montante de R$ 239.038,55 (duzentos e trinta e nove mil e trinta 

e oito reais e cinquenta e cinco centavos), Cícero Flávio sacou pessoalmente a quantia de R$ 
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5.000,00 (cinco mil reais).

 56. O restante do valor total retirado da conta bancária do correntista da 

CEF foi  movimentado por  Cícero Flávio através de transferências eletrônicas dos seguintes 

valores  para  as  seguintes  contas  bancárias,  conforme demonstram os  documentos  de  fls. 

24/26.

I)  R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) para o Banco Itaú, Agência 
0479,  Conta  19.806-1,  titulada  por  Alex  Evangelista  Mendes,  CPF 
033.456.001-29; 
II) R$  78.000,00  (setenta  e  oito  mil  reais)  para  o  Banco  do  Brasil, 
Agência 3605, Conta 16.072-5, titulada por Leandro Ribeiro da Silva,  
CPF 047.824.171-28; e
III) 78.000,00 (setenta e oito mil reais) para o Banco do Brasil, Agência  
3413, Conta 29.118-8, titulada por Douglas dos Santos Ferreira, CEF 
696.227.601-04.

 57. Posteriormente, na data de 06 de agosto de 2014, Cícero Flávio, de 

posse de uma carteira de identidade falsa, em que constava a sua fotografia, mas em nome de 

Leandro Alves da Silva (copia do documento falso à fl. 10), e munido de procuração pública 

ideologicamente falsa, na qual se inseriu como falso outorgante a pessoa de Marcos Augustus 

Serra (cópia do documento falso à fl.  13), dirigiu-se à Agência da CEF Centro Oeste, onde 

apresentou os referidos papéis falsos e logrou movimentar a quantia de R$ 165.025,70 (cento e 

sessenta e cinco mil e vinte e cinco reais e setenta centavos) que se encontrava depositada 

na conta poupança nº 2262.013.541541-4, de titularidade do cliente da CEF Marcos Augustus 

Serra.

 58. Na ocasião, Cícero, valendo-se dos papéis falsos, fez um saque de 

R$ 5.000.00 (cinco mil reais) em espécie e efetivou 2 (duas) transferências de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) para as seguintes contas bancárias:
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I) – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o Banco do Brasil,  Agência 
4345,  Conta  5801-7,  titulada  por  Guilherme  da  Silva  Soares,  CPF 
030.674.221-71;
II)  – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o Banco Bradesco, Agência 
0484,  Conta  130113-6,  titulada  por  Leandro  Alves  da  Silva,  CPF 
017.944.661-42.

 59. Como ficou evidenciado que as movimentações foram realizadas de 

forma fraudulenta, a Caixa Econômica Federal ressarciu o montante integral do prejuízo sofrido 

por seus clientes.

 60. As  duas  ações  leoninas  desencadeadas  em  Anápolis/GO 

propiciaram aos denunciados se apropriarem de R$ 404.064,25 (quatrocentos e quatro mil, 
sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

 61. Em decorrência da prática destes 2 (dois) crimes, Cícero Flávio fora 

denunciado e condenado por este Juízo nos autos da ação penal nº 8578-63.2014.4.01.3502.

 62. No entanto, paralelamente ao trâmite da ação penal proposta contra 

Cícero  Flávio,  a  Polícia  Judiciária  instaurou  ex  officio o  inquérito  policial  nº  238/2014  – 

DPF/ANS/GO,  com o objetivo  de elucidar  o  possível  envolvimento  de  outras  pessoas nos 

crimes apurados no inquérito policial nº 169/2014 – DPF/ANS/GO e a eventual existência de 

uma organização criminosa constituída com o fim específico de obter vantagem indevida por 

meio de fraudes bancárias.

 63. A linha investigativa traçada inicialmente pela Polícia Judiciária com 

a instauração do IPL nº 238/2014 – DPF/ANS/GO partia do pressuposto de que Cícero Flávio 

não  havia  agido  sozinho  ao  cometer  as  fraudes  nas  agências  bancárias  da  CAIXA  de 

Anápolis/GO.
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 64. Com  o  aprofundamento  das  investigações,  a  Polícia  Judiciária 

descobriu que além de Cícero Flávio, também participaram dos aludidos crimes praticados em 

Anápolis/GO os denunciados ALEX AQUINO DOS SANTOS, EDUARDO JAVIER NOGUEIRA 

PINILLA e MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA.

II.1.1  –  DA  PARTICIPAÇÃO  DO  DENUNCIADO  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  VULGO 
“JAUM”

 65. A Polícia Judiciária começou a investigar a participação dos demais 

denunciados a partir da obtenção de informações sobre os membros da organização criminosa 

e do número do telefone celular utilizado por  ALEX,  vulgo  JAUM,  repassado ao agente de 

polícia infiltrado por Cícero Flávio Rodrigues (fl. 43 dos autos nº 8154-21.2014.4.01.3502).

 66. Ao que restou apurado nos autos do IPL nº 238/2014, o acusado 

ALEX concorreu diretamente para as fraudes aplicadas por Cícero Flávio nas 2 (duas) agências 

da CAIXA de Anápolis/GO.

 67. Por meio da interceptação de suas comunicações telefônicas e das 

demais diligências realizadas,  foi  possível  descobrir  que  ALEX AQUINO era o  mentor  da 

organização criminosa e o autor intelectual das fraudes, vale dizer, quem detinha o controle 

da situação e que traçava o plano criminoso, com todos os seus detalhes. ALEX também era 

quem mantinha contatos com pessoas ligadas à CAIXA para a obtenção de dados das contas a 

serem  defraudadas  e  quem  fazia  toda  a  distribuição  dos  lucros  ilicitamente  obtidos  pela 

organização criminosa.

 68. Segundo os elementos colhidos pela investigação, após obter de 

MATHEUS,  terceirado da CAIXA, os dados sobre as contas bancárias que mantinham altos 

valores depositados, o acusado ALEX AQUINO providenciou os documentos falsos utilizados 
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nas fraudes acima referidas, tendo sido ainda o responsável por traçar os detalhes e os passos 

de toda a ação criminosa.

 69. Para tanto, ALEX e Cicero se deslocaram, no dia 24/07/2014, para 

as  cidades  mineiras  de  Presidente  Olegário  e  Vazante,  onde  obtiveram  as  procurações 

ideologicamente falsas em nome de  Luiz Carlos Matias, titular da conta poupança nº 3708-7 

(cópia do documento falso à fl.  23/23-verso dos autos do IPL nº  169/2014),  e  de  Marcos 

Augustus Serra, titular da conta poupança nº 2262.013.541541-4 (cópia do documentos falso à 

fl.  13 dos autos do IPL nº 169/2014),  mediante o uso de identidades falsas em nome dos 

mesmos titulares das contas que seriam fraudadas (fls. 10 e 33 dos autos do IPL nº 169/2014).

 70. Após, nas datas de 28/07/2014 e 06/08/2014, ambos se dirigiram a 

Anápolis/GO,  novamente  a  bordo do Kia  Cerato  de  ALEX,  para  efetivaram as  transações 

fraudulentas.

 71. Para transmitir confiabilidade, ALEX obteve com EDUARDO, vulgo 

DUDU,  outro  membro  da  organização  criminosa,  uma  farda  militar  da  Aeronáutica,  tendo 

instruído Cícero a usá-la por ocasião do adentramento nas agências da CAIXA.

 72. Ao chegarem em Anápolis,  ALEX estacionou seu veículo próximo 

às agências bancárias da CAIXA e ordenou que  Cícero realizasse saques de R$ 5.000,00 

(cinco  mil  reais),  valor  máximo  permitido  para  saque  sem  programação,  e  efetuasse 

transferências para várias contas previamente escolhidas. 

 73. Assim, seguindo as instruções de  ALEX,  Cícero Flávio sacou em 

espécie a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta poupança nº 3708-7, de titularidade 

de Luiz Carlos Matias, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta poupança nº 2262.013.541541-

4, de titularidade de Marcos Augustus Serra, e solicitou as transferências acima discriminadas.

Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Anápolis/GO
Rua Engenheiro Portela, nº 634, esquina com Rua Sócrates Diniz, Centro,

Anápolis/GO – CEP: 75.023-085 – Fone: (62) 3311-2065
Página 21 de 58



 74. Saindo das  agências,  Cícero retornou ao veículo  e  repassou os 

valores sacados a ALEX, ficando apenas com R$ 300,00 (trezentos reais).

 75. Após,  ALEX se  apropriou  dos  valores  remetidos  para  diversas 

contas e distribuiu entre seus asseclas, neste caso, EDUARDO e MATHEUS.

 76. A  participação  de  ALEX nos  crimes  cometidos  em Anápolis/GO 

está evidenciada pelas informações obtidas pelo agente infiltrado (relatórios de fls. 26/31, 42/51 

e  61/65  dos  autos  nº  8154-21.2014.4.01.3502),  pelas  interceptações  telefônicas,  pelas 

diligências de campo realizadas e foi corroborada pelo depoimento de Cícero Flávio, prestado 

voluntariamente no dia 27/03/2015 na sede desta Procuradoria da República no Município de 

Anápolis/GO (fls. 693/697 dos autos do IPL nº 238/2014).

II.1.2 – DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, 
VULGO “DUDU”

 77. A  Polícia  Judiciária  começou  a  investigar  a  participação  do 

denunciado  EDUARDO PINILLA na organização criminosa depois  que  foram interceptados 

diálogos suspeitos entre ele e o investigado ALEX AQUINO.

 78. Conforme  apurado  nas  investigações,  EDUARDO também 

concorreu para as fraudes aplicadas por Cícero Flávio nas 2 (duas) agências bancárias da 

CAIXA em Anápolis/GO.

 79. EDUARDO, citado nas ligações como “DUDU”, era uma espécie de 

“braço direito” de  ALEX AQUINO,  tendo sido o responsável pela tarefa de  arregimentar as 

pessoas que forneceram suas contas bancárias para a distribuição do dinheiro retirado das 

contas  bancárias  mantidas  pela  CAIXA,  bem  como  por  fornecer  o  uniforme  militar  da 
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Aeronáutica que foi usado por Cícero Flávio no dia dos crimes.

 80. No decorrer das investigações, a Autoridade Policial descobriu que 

o endereço informado no cadastro telefônico de EDUARDO é o mesmo onde está localizado o 

Sexto Comando Aéreo Regional – IV COMAR em Brasília.

 81. Em  razão  disso,  foram  requisitadas  informações  ao  Serviço  de 

Inteligência do Comando da Aeronáutica, do que sobreveio a confirmação de que EDUARDO 

prestou serviço ativo na Força Aérea Brasileira – FAB no período de 01/08/2008 a 31/07/2012, 

conforme comprovam os documentos de fls. 596/600 dos autos de nº 12-91.2015.4.01.3502.

 82. Para  completar,  a  Polícia  Judiciária  apreendeu na  residência  de 

EDUARDO um quepe militar que certamente faz parte do uniforme utilizado nas fraudes (fls. 

547 dos autos do IPL nº 238/2014).

 83. Estes indícios tornam incontroverso o fato de que  EDUARDO era 

realmente  a  pessoa que fornecia  as  fardas  militares  da Aeronáutica  para  a  execução das 

fraudes.

 84. A  participação  de  EDUARDO nos  crimes  cometidos  em 

Anápolis/GO está evidenciada pelas informações obtidas pelo agente infiltrado (relatórios de fls. 

26/31, 42/51 e 61/65 dos autos nº 8154-21.2014.4.01.3502), pelas interceptações telefônicas 

(autos nº 12-91.2015.4.01.3502), pelas diligências de campo realizadas e foi corroborada pelo 

depoimento  de  Cícero  Flávio,  prestado  voluntariamente  no  dia  27/03/2015  na  sede  desta 

Procuradoria da República no Município de Anápolis/GO (fls.  693/697 dos autos do IPL nº 

238/2014).

II.1.3 - DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA
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 85. Conforme aludido acima, a linha investigativa traçada inicialmente 

pela  Polícia  Judiciária  com  a  instauração  do  IPL  nº  238/2014  –  DPF/ANS/GO  partia  do 

pressuposto de que Cícero Flávio não havia agido sozinho ao cometer as fraudes nas agências 

bancárias  da  CAIXA  de  Anápolis/GO.  Suspeitava-se  que  muito  provavelmente  alguém  de 

dentro da CAIXA estaria envolvido nos crimes.

 86. Tendo  essa  hipótese  em  vista,  a  Autoridade  Policial  solicitou  à 

CAIXA que informasse as matrículas de todos os empregados que consultaram as  contas 

fraudadas nos 60 (sessenta) dias anteriores às datas em que as fraudes ocorreram.

 87. Com as  informações  prestadas  pela  CAIXA,  a  Polícia  Judiciária 

verificou que o acusado MATHEUS GUSTAVO havia consultado o saldo das contas bancárias 

fraudadas nos mesmos dias em que foram lavradas as procurações falsas utilizadas por Cícero  

Flávio e  também  nos  mesmos  dias  em  que  este  compareceu  às  agências  da  CAIXA  de 

Anápolis/GO para cometer os crimes pelos quais já fora condenado por esse Juízo.

 88. O  acusado  MATHEUS  GUSTAVO,  em  seu  interrogatório  (fls. 

664/666 dos autos do IPL nº 238/2014), disse à Autoridade Policial que tinha acesso a todas as 

contas bancárias mantidas pela CAIXA no país em razão de ser empregado de uma empresa 

privada denominada PLANSUL que prestava serviços terceirizados para a CAIXA no Centro de 

Atendimento situado no SIA, trecho 3/4, em Brasília/DF.

 89. Na  data  de  14/07/2014,  o  denunciado  MATHEUS acessou  o 

sistema informatizado da CAIXA e fez a consulta do saldo  da conta poupança nº 3708-7, de 

titularidade de Luiz Carlos Matias, mantida pela agência Centro-Oeste, bem como da conta 

poupança  nº  2262.013.541541-4,  de  titularidade  de  Marcos  Augustus  Serra,  mantida  pela 

agência Mozart Soares (vide fls. 319/322 dos autos do IPL nº 238/2014).
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 90. Em  seguida,  MATHEUS repassou  as  informações  sobre  as 

referidas contas bancárias ao acusado ALEX a fim de que este providenciasse a confecção dos 

documentos públicos falsos.

 91. Consoante  documento  juntado  à  fl.  12  do  IPL  nº  169/2014,  a 

procuração falsa utilizada por  Cícero Flávio para o levantamento do valor de R$ 165.025,70 

(cento e sessenta e cinco mil e vinte e cinco reais e setenta centavos) na agência Centro-Oeste 

foi lavrada no Cartório de Presidente Olegário/MG no dia  24/07/2014. Neste mesmo dia, na 

Comarca de Vazante/MG, fora lavrada a procuração utilizada por Cícero Flávio para o saque do 

valor de R$ 239.038,55 (duzentos e trinta e nove mil e trinta e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos) na agência Mozart Soares (fls. 23/24 dos autos do IPL nº 169-2014).

 92. Os informes prestados pela CAIXA (fls. 319/322 dos autos do IPL nº 

238/2014) apontam ainda que o denunciado MATHEUS consultou o saldo das citadas contas 

bancárias nos dias  28/07/2014 e  06/08/2014, não coincidentemente os mesmos dias em que 

Cícero  Flávio,  valendo-se  dos  papéis  falsos  obtidos  pelo  acusado  ALEX,  movimentou  as 

vultosas quantias que nelas estavam depositadas.

 93. Nesse  sentido,  o  denunciado  MATHEUS consultou  o  saldo  das 

contas  bancárias  para  que  ALEX tivesse  a  certeza de  que  poderia  vir  a  Anápolis/GO 

juntamente com Cícero Flávio para cometerem as fraudes.

 94. Por  ter  repassado  a  ALEX as  informações  sobre  as  contas 

bancárias fraudadas, MATHEUS recebeu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

 95. A  participação  de  MATHEUS nos  crimes  cometidos  em 

Anápolis/GO está evidenciada pelas informações prestadas pela CAIXA (fls. 319/325 dos autos 

do  IPL  nº  238/2014)  e  foi  corroborada  pelo  depoimento  de  Cícero  Flávio,  prestado 
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voluntariamente no dia 27/03/2015 na sede desta Procuradoria da República no Município de 

Anápolis/GO (fls. 693/697 dos autos do IPL nº 238/2014), no qual consta que, dentro da prisão, 

ALEX apontou o acusado  MATHEUS como sendo a pessoa que repassou as informações 

sigilosas sobre as contas bancárias dos clientes da CAIXA. 

II.2 – DOS FATOS PRATICADOS EM BARBACENA/MG

 96. Na data de 15 de setembro de 2014, os denunciados MATHEUS 

GUSTAVO ALVES BEZERRA, ALEX AQUINO DOS SANTOS, vulgo  “JAUM” ou  “ALEX”, 

EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, vulgo  “DUDU”, e  CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES 

quebraram sigilo bancário fora das hipóteses autorizadas pela Lei Complementar nº 105, de 10 

de janeiro de 2001.

 97. Após falsificarem, no dia 17 de outubro de 2014, na agência 0099-0 

da  Caixa  Econômica  Federal,  situada  na  Avenida  Quinze  de  Novembro,  nº  200,  Centro, 

Barbacena/MG,  os  denunciados  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES, ALEX  AQUINO  DOS 

SANTOS, vulgo  “JAUM” ou  “ALEX”, e  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA,  vulgo 

“DUDU”, fizeram o uso de documentos públicos falsos.

 98. Na  mesma  data  e  no  mesmo  estabelecimento  bancário  acima 

referido,  os  denunciados  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES,  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS, 

vulgo  “JAUM” ou  “ALEX”, EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA,  vulgo  “DUDU”  e 

MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA obtiveram, para si e para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo da Caixa Econômica Federal,  induzindo em erro esta empresa pública federal 

mediante meio fraudulento.

II.2.1 – DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES
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 99. O  desmantelamento  da  organização  criminosa  integrada  pelos 

denunciados foi possível em função do êxito na apuração dos crimes cometidos pelo acusado 

CÍCERO FLÁVIO  nas agências bancárias da CAIXA em Anápolis/GO  (pelos quais já fora 

condenado por esse Juízo nos autos da ação penal nº 8578-63.2014.4.01.3502), bem assim 

em face das informações que ele repassou ao agente de polícia infiltrado (principalmente o 

contato telefônico do denunciado  ALEX, vulgo  JAUM), a partir das quais a Polícia Judiciária 

pôde aprofundar as investigações que resultaram na identificação dos demais acusados e das 

infrações penais por eles praticadas.

 100. Com efeito,  além das  2  (duas)  fraudes aplicadas  nas  agências 

bancárias da CAIXA em Anápolis/GO, as investigações policiais também revelaram que no dia 

17  de outubro  de 2014,  os  denunciados  CÍCERO FLÁVIO,  ALEX AQUINO,  EDUARDO e 

MATHEUS cometeram a mesma fraude em uma agência bancária da CAIXA no Município de 

Barbacena/MG, em decorrência da qual a organização criminosa conseguiu subtrair o valor de 

R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) da conta bancária nº 0099.013.203.732-

9, de titularidade da pessoa física Marcos Antônio Magri.

 101. Trajando  uma  farda  militar  da  Aeronáutica,  CÍCERO  FLÁVIO 

entrou sozinho na agência da CAIXA e dirigiu-se ao atendente apresentando um documento de 

identidade falso em nome de Flávio Alves da Silva e uma procuração ideologicamente falsa que 

lhe conferia poderes para movimentar a conta bancária que seria objeto da fraude.

 102. Segundo  informações  prestadas  pela  CAIXA  (fls.  364/369  dos 

autos do IPL 238/2014), na ocasião o denunciado CÍCERO FLÁVIO, valendo-se dos aludidos 

papéis  falsos,  efetivou  3  (três)  guias  de  retirada  nos  valores  de  R$  160.000,00  (cento  e 

sessenta mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
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 103. Do montante de  R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil 

reais), o acusado CÍCERO FLÁVIO sacou pessoalmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).

 104. O restante do valor total retirado da conta bancária do cliente da 

CAIXA foi movimentado pelo denunciado CÍCERO FLÁVIO através de 2 (duas) transferências 

eletrônicas de valores (TED) e de 3 (três) depósitos para as seguintes contas bancárias:

I) 2 (dois) depósitos de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na conta nº 
3001.013.6433-0, mantida por uma agência da Caixa na cidade satélite 
de Santa Maria/DF, de titularidade de Eudaiane Rodrigues de Sousa, 
CPF 032.194.011-39;
II) 1  (um)  depósito  de  R$ 80.000,00  (oitenta  mil  reais)  na  conta  nº  
0655.013.886920-4,  mantida  por  uma  agência  da  CAIXA  na  cidade 
satélite do Gama/DF, de titularidade de Laedson Versiani da Silva, CPF 
005.658.821-63;
III)  1 (uma) TED no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o 
Banco  Santander,  Agência  3971  (Ceilândia/DF),  conta  1060395-8,  
titulada por Camilo Lourenço da Silva, CPF 724.101.831-15; e
IV) 1 (uma) TED no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o  
Banco HSBC, Agência 0417, (centro de Brasília/DF), Conta 3253-45, 
titulada por Igor Augusto A. Morais, CPF 043.421.911-80; 

 105. Como ficou evidenciado que as movimentações foram realizadas 

de forma fraudulenta,  a  Caixa Econômica Federal  ressarciu ao titular  da conta fraudada o 

montante  integral  do  valor  auferido  ilicitamente  pelos  denunciados,  arcando  assim  com  o 

prejuízo causado pelo delito.

 106. Pela participação nesse fato,  CÍCERO recebeu a quantia de R$ 

80.000,00  (oitenta  mil  reais),  conforme  informação  obtida  pelo  agente  de  polícia  infiltrado 

(Relatório de Infiltração, fl. 28 dos autos nº 8154-21.2014.4.01.3502).
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 107. As  câmeras  de  segurança  da  agência  bancária  da  CAIXA  em 

Barbacena/MG captaram a imagem de CÍCERO FLÁVIO no interior da agência no dia em que a 

fraude foi perpetrada (fls. 365/369 dos autos do IPL 238/2014).

 108. Outrossim, o laudo de perícia grafotécnica juntado às fls. 454/458 

dos autos do IPL 238/2014 comprova que os documentos utilizados para a consecução da 

fraude no Município de Barbacena/MG foram assinados pelo acusado CÍCERO FLÁVIO.

 109. No  depoimento  prestado  no  dia  27/03/2015  na  sede  desta 

Procuradoria da República em Anápolis/GO,  CÍCERO FLÁVIO confessou a prática do crime 

ocorrido no Município de Barbacena/MG (fls. 693/697 dos autos do IPL nº 238/2014).

II.2.2 – DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO ALEX AQUINO DOS SANTOS

 110. Ao que restou apurado nos autos do IPL nº 238/2014, o acusado 

ALEX concorreu diretamente para a fraude aplicada pelo denunciado  CÍCERO FLÁVIO na 

agência da CAIXA de Barbacena/MG.

 111. Conforme  já  enfatizado,  ALEX  AQUINO era  o  mentor  da 

organização criminosa e o autor intelectual das fraudes, vale dizer, quem detinha o controle da 

situação e que traçava o plano criminoso, com todos os seus detalhes.  ALEX  também era 

quem mantinha contato com pessoas ligadas à CAIXA para a obtenção de dados das contas a 

serem  despojadas  e  quem  fazia  toda  a  distribuição  dos  lucros  ilicitamente  obtidos  pela 

organização criminosa.

 112. Segundo os elementos colhidos pela investigação, após obter de 

MATHEUS, terceirado da CAIXA, os dados sobre a conta bancária mantida pela agência de 

Barbacena/MG,  o  acusado  ALEX AQUINO providenciou  os  documentos  falsos  que  foram 
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utilizados na fraude, tendo sido ainda o responsável por traçar os detalhes e os passos de toda 

a ação criminosa.

 113. Para tanto,  ALEX e  CICERO se deslocaram, no dia 16/10/2014, 

para a cidade mineira de Três Marias, onde obtiveram a procuração ideologicamente falsa em 

nome de  Marcos Antônio Magri, titular da conta bancária nº 0099.013.203.732-9,  mediante o 

uso de identidade falsa em nome do titular da conta que seria fraudada (fls. 366 dos autos do 

IPL nº 238/2014).

 114. No dia seguinte, 17/10/2014, ambos se dirigiram a Barbacena/MG, 

novamente a bordo do Kia Cerato de ALEX, para efetivaram as transações fraudulentas.

 115. Para transmitir confiabilidade, ALEX obteve com EDUARDO, vulgo 

DUDU,  outro  membro  da  organização  criminosa,  uma  farda  militar  da  Aeronáutica,  tendo 

instruído o acusado CÍCERO a usá-la por ocasião do adentramento na agência da CAIXA.

 116. Ao chegarem em Barbacena/MG,  ALEX estacionou seu veículo 

próximo à agência  bancária  da  CAIXA e ordenou que  CÍCERO realizasse o saque de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor máximo permitido para saque sem programação, e efetuasse 

transferências para várias contas previamente escolhidas. 

 117. Assim, seguindo as instruções de ALEX, CÍCERO FLÁVIO sacou 

em espécie a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta bancária nº 0099.013.203.732-

9, de titularidade de Marcos Antônio Magri, e solicitou as transferências discriminadas acima.

 118. Saindo da agência,  CÍCERO retornou  ao  veículo  e  repassou  a 

ALEX os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foram sacados na ocasião.

 119. Após,  ALEX se  apropriou  dos  valores  remetidos  para  diversas 
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contas e distribuiu entre seus asseclas, neste caso, EDUARDO, CÍCERO e MATHEUS.

 120. A participação  de  ALEX no  crime  cometido  em Barbacena/MG 

está evidenciada pelas informações obtidas pelo agente infiltrado (relatórios de fls. 26/31, 42/51 

e  61/65  dos  autos  nº  8154-21.2014.4.01.3502),  pelas  interceptações  telefônicas,  pelas 

diligências  de  campo  realizadas  e  foi  corroborada  pelo  depoimento  de  CÍCERO  FLÁVIO, 

prestado  voluntariamente  no  dia  27/03/2015  na  sede  desta  Procuradoria  da  República  no 

Município de Anápolis/GO (fls. 693/697 dos autos do IPL nº 238/2014).

II.2.3 – DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, 
VULGO “DUDU”

 121. Segundo  apurado  nos  autos  do  IPL  nº  238/2014,  EDUARDO 

também concorreu para a fraude aplicada pelo denunciado  CÍCERO FLÁVIO na agência da 

CAIXA de Barbacena/MG.

 122. O denunciado EDUARDO, que era uma espécie de “braço direito” 

de ALEX AQUINO, foi o responsável pela tarefa de arregimentar as pessoas que forneceram 

suas contas bancárias para a distribuição do dinheiro retirado das contas bancárias mantidas 

pela  CAIXA,  bem como por  fornecer  o  uniforme militar  da  Aeronáutica  que  foi  usado  por 

CÍCERO FLÁVIO no dia do crime.

 123. Conforme  narrado  acima,  EDUARDO prestou  serviço  ativo  na 

Força Aérea Brasileira – FAB no período de 01/08/2008 a 31/07/2012 (fls. 596/600 dos autos de 

nº 12-91.2015.4.01.3502).

 124. Além  disso,  a  Polícia  Judiciária  apreendeu  na  residência  de 

EDUARDO um quepe militar que certamente faz parte do uniforme utilizado nas fraudes (fls. 
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547 dos autos do IPL nº 238/2014).

 125. A  participação  de  EDUARDO no  crime  cometido  em 

Barbacena/MG está evidenciada pelas informações obtidas pelo agente infiltrado (relatórios de 

fls.  26/31,  42/51  e  61/65  dos  autos  nº  8154-21.2014.4.01.3502),  pelas  interceptações 

telefônicas  (autos  nº  12-91.2015.4.01.3502),  pelas  diligências  de  campo  realizadas  e  foi 

corroborada pelo depoimento do denunciado  CÍCERO FLÁVIO,  prestado voluntariamente no 

dia 27/03/2015 na sede desta Procuradoria da República no Município de Anápolis/GO (fls. 

693/697 dos autos do IPL nº 238/2014).

II.2.4 - DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA

 126. Conforme já referido, o acusado  MATHEUS GUSTAVO,  em seu 

interrogatório (fls. 664/6660 dos autos do IPL nº 238/2014), disse à Autoridade Policial que tinha 

acesso a todas as contas bancárias mantidas pela CAIXA no país em razão de ser empregado 

de uma empresa privada denominada PLANSUL que prestava serviços terceirizados para a 

CAIXA no Centro de Atendimento situado no SIA, trecho 3/4, em Brasília/DF.

 127. Na  data  de  15/09/2014,  o  denunciado  MATHEUS acessou  o 

sistema  informatizado  da  CAIXA  e  fez  a  consulta  do  saldo  da  conta  bancária  nº 

0099.013.203.732-9, de titularidade da pessoa física Marcos Antônio Magri, conforme se pode 

observar do Ofício nº 006/2015/GESET, juntado às fls. 397/398 dos autos do IPL nº 238/2014.

 128. Em seguida, MATHEUS repassou as informações sobre a referida 

conta  bancária  ao  acusado  ALEX a  fim  de  que  este  providenciasse  a  confecção  dos 

documentos públicos falsos que foram utilizados pelo acusado CÍCERO FLÁVIO.

 129. Por ter repassado estas informações a ALEX, MATHEUS recebeu 
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o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

 130. A  participação  de  MATHEUS no  crime  cometido  em 

Barbacena/MG está evidenciada pelas informações prestadas pela CAIXA (fls.  397/398 dos 

autos do IPL nº 238/2014) e foi corroborada pelo depoimento do acusado  CÍCERO FLÁVIO, 

prestado  voluntariamente  no  dia  27/03/2015  na  sede  desta  Procuradoria  da  República  no 

Município de Anápolis/GO (fls. 693/697 dos autos do IPL nº 238/2014), no qual consta que, 

dentro da prisão, ALEX apontou o acusado MATHEUS como sendo a pessoa que repassou as 

informações sigilosas sobre as contas bancárias dos clientes da CAIXA.

II.3 – DOS FATOS PRATICADOS EM BARUERI/SP E SAMAMBAIA/DF

 131. No dia 5 de março de 2015, na agência 0738 da Caixa Econômica 

Federal, situada na Rua Campos Salles, nº 198, Centro, Barueri/SP, e na agência 4167 da 

Caixa  Econômica  Federal,  situada  na  Quadra  QN  212,  Conjunto  B,  Samambaia  Norte, 

Brasília/DF os denunciados ALEX AQUINO DOS SANTOS, EDUARDO JAVIER NOGUEIRA 

PINILLA, VALNEY DA CONCEIÇÃO e  DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA obtiveram, 

para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, induzindo em 

erro esta empresa pública federal mediante meio fraudulento.

 132. Após  falsificarem,  na  mesma  data,  na  agência  0738  da  Caixa 

Econômica  Federal,  situada  na  Rua  Campos  Salles,  nº  198,  Centro,  Barueri/SP,  os 

denunciados ALEX AQUINO DOS SANTOS, vulgo “JAUM” ou “ALEX”, e EDUARDO JAVIER 

NOGUEIRA PINILLA,  vulgo  “DUDU”,  com a participação de um terceiro identificado até  o 

momento apenas pela alcunha de “PÂNICO”, fizeram o uso de documentos públicos falsos.

 133. No final do mês de fevereiro e início do mês de março de 2015, os 

denunciados ALEX AQUINO DOS SANTOS, vulgo “JAUM” ou “ALEX”, e EDUARDO JAVIER 
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NOGUEIRA PINILLA, vulgo “DUDU”, com a participação de um terceiro ainda não identificado, 

quebraram sigilo bancário fora das hipóteses autorizadas pela Lei Complementar nº 105, de 10 

de janeiro de 2001.

II.3.1 – DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO ALEX AQUINO DOS SANTOS

 134. A prisão de CÍCERO FLÁVIO por ordem deste Juízo não impediu 

que o acusado  ALEX AQUINO e os demais denunciados continuassem com as atividades 

espúrias da organização criminosa.

 135. Em  conversas  telefônicas  interceptadas  pela  Polícia  Judiciária, 

constantes dos arquivos de áudio de índices  11536454,  11536571, 11536572 e  11537569, 

ALEX AQUINO e EDUARDO PINILLA fazem referência a uma fraude com a qual obtiveram a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e no mesmo ensejo discutem detalhes para a execução 

de um novo crime:

Observamos ainda que o indivíduo Alex, vulgo Jaum, planeja efetuar 
mais  um golpe  em contas  bancárias  contando  com o  apoio  de  um 
Homem não identificado (HNI) e que este sugere usar um “laranja”, cujo 
pai é empresário e que possui conta que movimenta muito dinheiro, de 
modo a não chamar a atenção.  HNI teria contato  com o gerente do 
banco e que ele então conseguiria sacar 15 (quinze) mil reais na boca  
do caixa. HNI vai até a residência de Jaum para planejarem o golpe  
pessoalmente. No dia 23/01/2015, HNI liga para Jaum e diz que sua 
mãe consegui  sacar  R$ 3.000,00  (três  mil  reais)  da  conta  bancária.  
Jaum diz  que  vai  usar  a  conta  do  cara  do  Goiás  para  sacar  mais  
dinheiro.  Neste  episódio  fica  demonstrado  que  Jaum  e  HNI 
conseguiram  efetuar  mais  um  golpe  contra  o  sistema  bancário 
utilizando a conta de sua mãe para sacar tal importância (fl. 853 dos  
autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

 136. Posteriormente, durante a execução da medida de interceptação 

telefônica,  ALEX e  EDUARDO relevaram o plano criminoso de retirar valores de uma conta 
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bancária de uma agência da CAIXA situada em um Município do interior do Estado de São 

Paulo:

Eduardo pergunta se seu tio está lá. Jaum (Alex) diz que está com ele.  
Jaum (Alex) pergunta se Eduardo deixou Amanda mexer em seu celular,  
pois ela ficou sabendo de fotos do Grupo (Whatsapp). Eduardo diz que 
não foi  do celular dele. Jaum (Alex) pergunta se Eduardo lembra das  
fotos das máquinas (armas) que eles tiraram em sua casa (de Jaum). 
Eduardo,  Zacarias  e  os  moleques  do  Guará.  Jaum  (Alex)  diz  que  
Eduardo mandou para Bruno e o Bruno mostrou para ela. Eduardo diz  
que o que foi mandado pro Bruno foi só foto das mãos mostrando os 
anéis,  com os “negócios”.  Jaum (Alex)  diz que eles tiraram fotos das 
máquinas (armas). Eduardo pergunta se eles não apareceram nas fotos. 
Jaum (Alex) diz que alguém falou que em sua casa tá cheio de armas, 
pois viu a foto em um Grupo (Whatsapp).  Eduardo pergunta sobre o 
“negócio”, aquele do Araújo. Eduardo diz que o Araújo arruma as 
contas pra eles. Jaum (Alex) pergunta onde Araújo mora. Eduardo 
diz que Araújo mora no Maranhão. Jaum (Alex) diz que pode mandar 
o dinheiro pra lá e depois transfere de volta. Eduardo sugere pagar 
uma passagem pra Araújo vir aqui e levar uma ideia com ele. Jaum 
(Alex) diz que está com uma (conta), mas é só sessenta (sessenta 
mil?).  Jaum  (Alex)  diz  que  vai  ajeitar  uns  grandes  (contas  com 
valores altos) essa semana agora, para que até o final da semana 
ele possa viajar. Jaum (Alex) diz que está devendo a Kátia de novo. 
Jaum (Alex) diz que essa de sessenta (conta com sessenta mil?) é 
lá na puta que pariu, no interior de São Paulo. Jaum diz que nem vai 
mandar o Zacarias e esse tanto de gente (pois o valor é pequeno).  
Que é pra Eduardo arrumar uma conta. Que vai colocar Zacarias no 
grande (vide fl. 589 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

 137. Descobriu-se que essa fraude planejada por  ALEX e  EDUARDO 

tinha como alvo a conta bancária nº 6539-5, operação 013, agência 0738, da Caixa Econômica 

Federal, situada em Barueri/SP, de titularidade da pessoa física Luiz Antônio Ribeiro.

 138. Assim  como  ocorreu  nos  crimes  cometidos  em  Anápolis/GO  e 

Barbacena/MG, o acusado ALEX foi quem promoveu e dirigiu a ação dos demais denunciados, 

tendo  inclusive  arregimentado  a  pessoa  citada  nas  ligações  telefônicas  pelo  apelido  de 

“PÂNICO”,  o  qual  se  encarregou  da  tarefa  de  entrar  na  agência  da  CAIXA  vestido  com 
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fardamento  militar  da  Aeronáutica  para  realizar  os  procedimentos  necessários  à  execução 

material da fraude:

Jaum (Alex) diz para Felipe dizer ao Pânico pra cortar o cabelo, fazer a 
barba e arrumar a calça. Felipe pergunta se está tudo certo. Jaum diz  
que ainda não,  mas que é pra  ele  ficar  pronto.  Jaum (Alex)  diz  que  
amanhã cedo vai tentar ver o saldo e depois vão (para Barueri-SP) (vide 
fl. 857 dos autos nº  12-91.2015.4.01.3502).

 139. Embora soubessem que a referida conta possuía um saldo de mais 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),  ALEX,  EDUARDO e  Luiz Cláudio, também conhecido 

como  “Felipe”  (ainda  não  qualificado), efetuaram  várias  ligações  para  confirmar  essa 

informação e para terem certeza de que poderiam viajar até Barueri/SP para cometerem a 

fraude.

 140. Como  a  Polícia  Federal  já  tinha  conhecimento  de  toda  essa 

movimentação entre os denunciados, fora requerida autorização judicial para ação controlada, 

protelando-se  qualquer  atuação  policial  que  importasse  em medida  restritiva  (prisão),  com 

vistas à colheita de mais provas e identificação de outras pessoas envolvidas na organização 

criminosa, o que deferido judicialmente às fls. 651/654 dos autos 12-91.2015.4.01.3502.

 141. No dia 4 de março de 2015, o denunciado ALEX, acompanhado de 

mais 2 (duas) outras pessoas, sendo uma ainda não identificada e uma outra com a alcunha de 

“PÂNICO”, saíram de Brasília/DF com destino a Barueri/SP e, no trajeto, eles passaram na 

cidade de Santa Vitória, no Estado de Minas Gerais, para obter a procuração ideologicamente 

falsa  em  nome  de  Luiz  Antônio  Ribeiro,  titular  da  conta  que  seria  objeto  da  transação 

fraudulenta (fls. 412 dos autos do IPL nº 238/2014).

 142. No dia 5 de março de 2015, ALEX e seus comparsas chegaram à 
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cidade de Barueri/SP e se deslocaram até a mencionada agência da Caixa Econômica Federal. 

Agentes da Polícia Federal conseguiram imagens da presença do acusado ALEX AQUINO nas 

imediações da agência da CAIXA e dos outros 2 (dois) homens que o acompanharam (mídia de 

fl. 192).

 143. O mesmo  modus operandi utilizado por  Cícero Flávio nos crimes 

praticados em Anápolis/GO e Barbacena/MG foi empregado na fraude cometida na agência da 

CAIXA em Barueri/SP.

 144. Seguindo as instruções que lhe eram repassadas pelo denunciado 

ALEX,  o  indivíduo  identificado  pela  alcunha  de  “PÂNICO”,  trajando  uma  farda  militar  da 

Aeronáutica fornecida pelo acusado  EDUARDO, entrou sozinho na agência da CAIXA e se 

dirigiu ao guichê de atendimento apresentando um documento de identidade falso em nome de 

Renato da Silva Ribeiro e uma procuração falsa que lhe conferia poderes para movimentar a 

conta bancária que seria objeto da fraude.

 145. Valendo-se dos papéis  falsos,  “PÂNICO”,  orientado previamente 

por ALEX, sacou em espécie o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo ainda efetuado a 

transferência do valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para a conta bancária nº 

38049-2, operação 013, agência 4167, da Caixa Econômica Federal, situada na cidade-satélite 

de Samambaia, no Distrito Federal, de titularidade do denunciado VALNEY DA CONCEIÇÃO.

 146. Assim,  nesse  golpe,  os  denunciados  angariaram  R$  67.000,00 

(sessenta e sete mil reais).

 147. Saindo da agência,  PÂNICO retornou  ao  veículo  e  repassou  a 

ALEX os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foram sacados.
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 148. Ainda  no  dia  5  de  março  de  2015,  os  acusados  VALNEY  DA 

CONCEIÇÃO, titular da conta bancária para onde foi transferido o dinheiro retirado ilicitamente 

da  conta  mantida  na  agência  da  CAIXA  na  cidade  de  Barueri/SP,  e  DANILO LEMUEL 

ANTUNES DA SILVA, orientados pelo  acusado  EDUARDO,  foram até a agência  4167 da 

CAIXA, na cidade-satélite de Samambaia/DF, oportunidade em que efetivaram o levantamento 

da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e manifestaram a intenção de transferir 

parte  do  dinheiro  para  a  conta  bancária  nº  6961-2,  mantida  pela  agência  3352 do Banco 

Bradesco, de titularidade de Daril Rodrigues Moreira.

 149. Essa transferência e a distribuição do restante do valor subtraído 

pelos denunciados da conta mantida pela agência da CAIXA em Barueri/SP para outras contas 

bancárias somente não ocorreu porque antes disso foram cumpridos os mandados de prisão 

expedidos por esse Juízo.

 150. A participação de  ALEX nos crimes cometidos em Barueri/SP e 

Samambaia/DF  está  evidenciada  pelo  relatório  juntado  às  fls.  888/891  dos  autos  nº  12-

91.2015.4.01.3502, pelas diligências de campo realizadas e pelos documentos juntados às fls. 

407/442 dos autos do IPL nº 238/2014.

II.3.2 – DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA

 151. No  curso  das  investigações  ficou  demonstrado  que  o  acusado 

EDUARDO PINILLA, citado nas ligações como “DUDU”, era uma espécie de “braço direito” de 

ALEX  AQUINO,  sendo  o  responsável  dentro  da  organização  criminosa  pela  tarefa  de 

arregimentar as pessoas que forneciam suas contas bancárias para a distribuição do dinheiro 

retirado das  contas  bancárias  mantidas  pela  CAIXA,  bem como por  fornecer  os  uniformes 

militares da Aeronáutica que eram usados pelos executores diretos das fraudes.
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 152. Consoante apurado, EDUARDO foi quem auxiliou ALEX na tarefa 

de planejar e coordenar os saques fraudulentos efetuados no dia 05/03/2015 nas agências da 

CAIXA de Barueri-SP e de Samambaia/DF.

 153. Antes da empreitada criminosa ter sido colocada em prática pelos 

denunciados, foram interceptadas conversas telefônicas que revelaram que EDUARDO realizou 

a tarefa de buscar o contato de empregados da CAIXA que pudessem levantar informações 

sobre o saldo das contas bancárias que seriam objeto das fraudes, haja vista que MATHEUS 

não mais trabalhava como terceirizado da CEF:

Alex diz que está em Caldas Novas e que está fumando um baseado. 
Alex diz que está com Lucas. Eduardo pergunta quando vai haver um 
“corre”, pois a casa de sua sogra caiu. Alex diz que talvez domingo. Alex 
diz  que  algo  (ininteligível)  não  pode  ser  em  Brasília,  pois  tá  muito  
embaçado. 11552978 (fls. 582/585 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502). 
Em uma ligação que não é completada, no áudio ambiental capturado, 
Eduardo  pergunta  a  pessoa  ao  seu  lado  se  ele  conhece  alguém na 
CAIXA. Ele diz que é pra fazer um “corre” (trata-se de golpe contra a 
CAIXA) e que dá pra ganhar um dinheiro massa. 11564234.
Eduardo conversa com Galeguinho e pergunta se este consegue alguém 
da CAIXA pra consultar um saldo de conta. Galeguinho fala que vai ver 
com a menina que começou ontem. Eduardo fala pra ver com gente que  
realmente consegue levantar o saldo “de boa” e pra não falar com mais  
ninguém  e  que  retorna  daqui  a  pouco  pra  saber  se  conseguiu.  
11570739. Galeguinho fala que vai mandar número dela (da menina da 
CAIXA)  no  Whatsapp  e  que  vai  tentar  ver  saldo  pra  ele  amanhã. 
11570843. (fl. 864 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

 154. No esquema do plano criminoso traçado pelos denunciados ficou 

acertado que ALEX iria até a cidade de Barueri/SP para coordenar o saque e as transferências 

realizadas por  “PÂNICO”, enquanto que  EDUARDO ficaria  em Brasília/DF para articular o 

saque e a transferência  do  dinheiro  retirado da conta mantida pela  agência da  CAIXA de 

Barueri/SP para as contas bancárias dos terceiros que foram por ele aliciados.
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 155. Da  mesma  forma  que  ocorreu  nos  crimes  praticados  em 

Anápolis/GO e Barbacena/MG, a farda militar da Aeronáutica que foi usada por “PÂNICO” para 

entrar na agência da CAIXA de Barueri/SP foi fornecida pelo denunciado EDUARDO.

 156. Anteriormente ao dia em que os saques fraudulentos ocorreram, os 

acusados  VALNEY e  DANILO LEMUEL foram arregimentados pelo denunciado  EDUARDO 

para realizarem a tarefa de sacar e transferir, na agência da CAIXA situada na cidade-satélite 

de Samambaia/DF, o dinheiro que foi  retirado da conta mantida pela agência da CAIXA de 

Barueri/SP sob a coordenação do acusado ALEX AQUINO.

 157. O plano traçado por  ALEX e  EDUARDO era para que o dinheiro 

retirado  da  conta  mantida  pela  agência  da  CAIXA  de  Barueri/SP  fosse  primeiramente 

transferido  para  a  conta  bancária  nº  38049-2,  operação  013,  agência  4167,  da  Caixa 

Econômica Federal, de titularidade do denunciado VALNEY.

 158. Em  seguida,  sob  a  coordenação  de  EDUARDO,  VALNEY e 

DANILO deveriam sacar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e transferir o restante do 

dinheiro para a conta bancária  nº  6961-2,  mantida pela agência 3352 do Banco Bradesco, 

situada no SIA Sul, Trecho 12, Lt. 105, L 17 – Sudoeste, Brasília/DF, de titularidade de Daril  

Rodrigues Moreira, onde outro grupo de criminosos também dirigido pelo acusado EDUARDO 

efetuaria novas transações fraudulentas.

 159. Assim, depois de receber de ALEX a confirmação da transferência 

do valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para a conta bancária nº 38049-2, de 

titularidade do denunciado VALNEY, EDUARDO orientou VALNEY e  DANILO LEMUEL a se 

dirigirem  até  a  agência  4167  da  Caixa  Econômica  Federal,  situada  na  Quadra  QN  212, 

Conjunto B, Samambaia Norte, Brasília/DF, a fim de efetuarem o saque em espécie do valor de 
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R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e realizarem uma nova transferência do restante do valor (R$ 

57.000,00) para a conta bancária nº 6961-2, mantida pela agência 3352 do Banco Bradesco, 

situada no SIA Sul, Trecho 12, Lt. 105, L 17 – Sudoeste, Brasília/DF, de titularidade de Daril  

Rodrigues Moreira.

 160. Nesse intervalo, o denunciado  EDUARDO passou a coordenar o 

outro grupo de membros da organização criminosa ainda não identificados que efetuaria  o 

saque  do  dinheiro  que  seria  transferido  da  conta  de  VALNEY para  a  conta  bancária  de 

titularidade de Daril Rodrigues Moreira, mantida pela agência 3352 do Banco Bradesco, situada 

no Setor de Indústrias e Abastecimento de Brasília/DF – SIA.

 161. As transcrições abaixo das ligações telefônicas interceptadas pela 

Polícia Judiciária demonstram que todas as ações do grupo que efetuaria o saque fraudulento 

na agência do Banco Bradesco no Setor de Indústrias e Abastecimento de Brasília - SIA eram 

ditadas pelo acusado EDUARDO:

Após o golpe contra a agência de Barueri/SP, ocorrida no dia 5/3/15, 
Eduardo começa a articular os saques e transferências. Em conversa  
com HNI (61-91761736), Eduardo pergunta se HNI vai lá (na agência).  
HNI diz que alguém vai sair de lá 15h. HNI diz que está sem carro e 
que Juninho não está aqui. Dudu diz pra HNI ir lá, pegar a senha e 
esperar ele. Pra ele sacar e fazer a previsão de amanhã. Que é pra 
HNI pegar com ele (Dudu) o carro na marcenaria. Eduardo afirma que 
o dinheiro já está transferido e que vão pegar 5 mil e que transferiu 55  
mil. 11576443
Em conversa com sua mãe, Dudu fala que não vai conseguir dinheiro  
para  hoje  e  que  Alex  (Jaum)  está  viajando.  Eduardo  diz  que  vai 
conseguir só para amanhã. 11576464
Falando com Eduardo, HNI pergunta se tem banco dentro do Extra.  
Eduardo orienta que tem que ser na agência dele, lá no SIA. 11576490
HNI avisa a Eduardo que está lá. Eduardo avisa que está chegando aí.  
11576539
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HNI  diz  a  Dudu que  está  na Nilson  Pneus,  numa montana  branca.  
11576543
Eduardo pergunta se HNI ligou pro cara (possível titular da conta). HNI 
diz que o cara já está chegando também. 11576609
HNI diz  que está  chegando na agência  e  que o cara também está 
chegando  (na  agência).  Eduardo  diz  para  entrar  antes  das  16h.  
11576638.
HNI diz que o cara está na agência do Extra. Eduardo pergunta se é 
uma  agência  mesmo.  Que  é  para  HNI  ligar  pra  ele  e  confirmar. 
11576686. Eduardo pede pra HNI tirar o saldo agora. 11576698
Eduardo pede para HNI tirar o saldo. HNI diz que não tem nada na 
conta.  Eduardo  pede  para  eles  esperarem  mais  dez  minutos.  
11576702
Eduardo pergunta sobre o saldo da conta. 11576726 
HNI diz que nada (sem dinheiro). 11576734
HNI  diz  a  Eduardo  que  está  subindo  a  estrutural  (rua  de  Brasília).  
Eduardo diz que é pra ele pegar o cara (titular da conta)  e ir  a um 
banco 24h e tirar o saldo. HNI diz que o cara foi pela EPTG. Eduardo 
diz que caso não tenha caído o dinheiro, que (trecho ininteligível). Que 
amanhã é muita agência pra tirar (sacar dinheiro). 11576790
Eduardo pergunta se HNI já falou com o "Doido". Que é pra HNI ficar  
em QAP no banco. Eduardo fala que vai deixar o carro com ele e só  
quer o dinheiro, não quer conversar com HNI não. 11578057
Eduardo diz que o cara já está lá dentro pra transferir. Assim que o 
cara transferir, levo o carro pra você. 11578137

 162. No entanto, em razão de problemas no sistema informatizado da 

CAIXA,  os  denunciados  VALNEY e  DANILO não  conseguiram efetivar  a  transferência  do 

dinheiro para a conta de titularidade de Daril Rodrigues Moreira. Contudo, eles efetuaram na 

ocasião o saque do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi entregue em seguida ao 

acusado EDUARDO.

 163. Nos dias seguintes, VALNEY e DANILO retornaram à agência da 

CAIXA para efetivarem a transferência do restante do valor para a conta de Daril Rodrigues de  
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Oliveira. Porém, como não foi possível efetivar a transferência, EDUARDO autorizou VALNEY 

e DANILO a sacarem em espécie o valor que deveria ter sido transferido, conforme se pode 

observar das transcrições a seguir:

HNI fala a Eduardo que o gerente informou que o sistema está ruim e 
que ele sugeriu sacar. HNI pergunta a Eduardo se pode sacar tudo. 
Eduardo diz que pode. HNI diz que o gerente vai agilizar o lado deles 
lá. Eduardo fala que nunca ninguém fez isso antes, referindo-se a sacar 
todo  o montante.  Eduardo diz  pra  eles  ficarem espertos  e  qualquer  
coisa, sacar só os 5 (mil) e transferir pra essa outra conta aí. 11578324
Eduardo fala com HNI, que foi à Agência da CEF em Samambaia. HNI 
diz que ontem eles foram pra fazer a transferência e não conseguiram 
por  causa  do  “sistema”.  O  outro  comparsa  disse  que  precisava  do 
dinheiro, mas o gerente diz que não tinha, pois não havia sido feita a 
previsão, mas que o gerente vai ver se resolve o problema. O gerente 
disse  que  se  o  sistema  voltar,  que  vai  transferir.  Que  qualquer  
problema, avisar para Eduardo. 11578331
HNI avisa Eduardo que tá de boa, que tem mais gente lá (na agência)  
com o mesmo problema e que estão aguardando. 11578364
HNI diz a Eduardo que ainda está no prédio do cara lá, pois o gerente  
reiniciou o sistema e até agora não resolveu nada. Que era pra eles 
voltarem (à agência) às 15hs e ver se transfere ou se saca logo tudo. 
11578455 (vide fls. 865/866 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

 164. Entretanto,  esse  saque  autorizado  por  EDUARDO acabou  não 

ocorrendo e logo depois foram cumpridos os mandados de prisão expedidos por esse Juízo 

contra os denunciados.

 165. A participação de EDUARDO nos crimes cometidos em Barueri/SP 

e  Samambaia/DF está  evidenciada pelo  relatório  juntado às  fls.  888/891 dos  autos  nº  12-

91.2015.4.01.3502, pelas diligências de campo realizadas e pelos documentos juntados às fls. 

407/442 dos autos do IPL nº 238/2014.

II.3.3 – DA PARTICIPAÇÃO DOS DENUNCIADOS VALNEY DA CONCEIÇÃO E DANILO 
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LEMUEL ANTUNES DA SILVA

 166. Os acusados VALNEY e DANILO LEMUEL foram arregimentados 

pelo  denunciado  EDUARDO para realizarem a tarefa de sacar  e transferir,  na agência  da 

CAIXA  situada  na  cidade-satélite  de  Samambaia/DF,  o  dinheiro  que  foi  retirado  da  conta 

mantida pela agência da CAIXA de Barueri/SP sob a coordenação do acusado ALEX AQUINO.

 167. Consoante  explicado  acima,  o  plano  traçado  por  ALEX e 

EDUARDO era  para que o  dinheiro  retirado da conta  mantida pela agência  da  CAIXA de 

Barueri/SP fosse primeiramente transferido para a conta bancária nº 38049-2, operação 013, 

agência 4167, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do denunciado VALNEY.

 168. Em  seguida,  sob  a  coordenação  de  EDUARDO,  VALNEY e 

DANILO deveriam sacar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e transferir o restante do 

dinheiro para a conta bancária  nº  6961-2,  mantida pela agência 3352 do Banco Bradesco, 

situada no SIA Sul, Trecho 12, Lt. 105, L 17 – Sudoeste, Brasília/DF, de titularidade de Daril  

Rodrigues Moreira, onde outro grupo de criminosos também dirigido pelo acusado EDUARDO 

efetuaria novas transações fraudulentas.

 169. Assim,  depois  que  o  dinheiro  foi  transferido  para  a  sua  conta, 

VALNEY e  DANILO LEMUEL foram orientados por  EDUARDO a se dirigirem até a agência 

4167 da Caixa Econômica Federal, situada na Quadra QN 212, Conjunto B, Samambaia Norte, 

Brasília/DF, a fim de efetuarem o saque em espécie do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 

realizarem uma nova transferência do restante do valor (R$ 57.000,00) para a conta bancária nº 

6961-2, mantida pela agência 3352 do Banco Bradesco, situada no SIA Sul, Trecho 12, Lt. 105, 

L 17 – Sudoeste, Brasília/DF, de titularidade de Daril Rodrigues Moreira.

 170. Todavia,  em  razão  de  problemas  no  sistema  informatizado  da 
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CAIXA,  os  denunciados  VALNEY e  DANILO não  conseguiram efetivar  a  transferência  do 

dinheiro para a conta de titularidade de  Daril  Rodrigues Moreira.  Porém, eles efetuaram na 

ocasião o saque do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi entregue em seguida ao 

acusado EDUARDO.

 171. Nos dias seguintes, VALNEY e DANILO retornaram à agência da 

CAIXA para efetivarem a transferência do valor para a conta de  Daril Rodrigues de Oliveira. 

Contudo,  como  não  foi  possível  efetivar  a  transferência,  EDUARDO autorizou  VALNEY e 

DANILO a sacarem em espécie o valor que deveria ter sido transferido.

 172. No entanto,  esse saque autorizado por  EDUARDO acabou não 

ocorrendo e logo depois foram cumpridos os mandados de prisão expedidos por esse Juízo 

contra os denunciados.

 173. Assinale-se que, durante todos os momentos, VALNEY e DANILO 

estavam juntos, inclusive dentro da agência da CEF.

 174. Embora tenha afirmado em seu interrogatório (fls. 589/591 do IPL 

nº  238/2014)  que  não  conhece  os  denunciados  ALEX e  EDUARDO,  a  Polícia  Judiciária 

apreendeu na casa de VALNEY um bilhete em que consta o número da conta de titularidade da 

pessoa física  Daril Rodrigues de Oliveira  (fl. 02 do apenso 3 dos autos do IPL nº 238/2014 - 

auto de apreensão de fls. 608/609 do IPL nº 238/2014), o que comprova que, a todo tempo, 

DANILO e VALNEY seguiam as orientações de EDUARDO.

 175. A  participação  de  VALNEY e  DANILO LEMUEL nos  crimes 

cometidos  em Barueri/SP  e  Samambaia/DF  está  evidenciada  pelo  relatório  juntado  às  fls. 

888/891  dos  autos  nº  12-91.2015.4.01.3502,  pelas  diligências  de  campo  realizadas,  pelo 

interrogatório de fls. 589/591, bem como pelos documentos juntados às fls. 407/442 dos autos 
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do IPL nº 238/2014.

III – DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS

 176. Pelas condutas narradas nos tópicos I e II, os denunciados ALEX 
AQUINO DOS SANTOS, EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, MATHEUS GUSTAVO 
ALVES BEZERRA, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA, CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES, 

VALNEY DA CONCEIÇÃO  e DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA praticaram o crime 

descrito no  art. 2º, segunda (constituir) e quarta (integrar) figuras, c/c § 4º, II, da Lei nº 
12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa).

 177. Assevero  que  em  relação  a  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS  e 

EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA há que incidir a agravante relativa ao comando da 

organização criminosa vazada no §3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

III.1 – DOS CRIMES COMETIDOS EM ANÁPOLIS/GO

 178. Pelas condutas narradas no tópico II.1, os denunciados praticaram 

os seguintes crimes:

ALEX AQUINO DOS SANTOS e EDUARDO JAVIER NOGUEIRA 

PINILLA:  art.  171,  caput,  c/c  § 3º,  do Código Penal  (por  duas 

vezes); arts. 297 e 299 c/c 304 do Código Penal (por duas vezes); 

e  art.  10  da  Lei  Complementar  nº  105/2001  (por  duas  vezes), 

todos  com  incidência  da  agravante  prevista  no   art.  62,  I,  do 

Estatuto Repressivo;

MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA: art. 171, caput, c/c § 3º 

do Código Penal (por duas vezes); e art. 10 da Lei Complementar 
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nº 105/2001 (por duas vezes);

III.2 – DOS CRIMES COMETIDOS EM BARBACENA/MG

 179. Pelas condutas narradas no tópico II.2, os denunciados praticaram 

os seguintes crimes:

ALEX AQUINO DOS SANTOS, EDUARDO JAVIER NOGUEIRA 

PINILLA e CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES: art. 171, caput, c/c § 

3º, do Código Penal; arts. 297 e 299 c/c 304 do Código Penal; e 

art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001, todos com incidência da 

agravante prevista no  art. 62, I, do Estatuto Repressivo;

MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA: art. 171, caput, c/c § 3º 

do Código Penal; e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001;

III.3 – DOS CRIMES COMETIDOS EM BARUERI/SP E SAMAMBAIA/DF

 180. Pelas condutas narradas no tópico II.3, os denunciados praticaram 

os seguintes crimes:

ALEX AQUINO DOS SANTOS e EDUARDO JAVIER NOGUEIRA 

PINILLA: art. 171, caput, c/c § 3º, do Código Penal (saque de R$ 

5.000,00 e transferência de R$ 62.000,00); arts. 297 e 299 c/c 304 

do Código Penal;  e  art.  10 da Lei  Complementar  nº  105/2001, 

todos  com  incidência  da  agravante  prevista  no   art.  62,  I,  do 

Estatuto Repressivo;

VALNEY DA CONCEIÇÃO e  DANILO LEMUEL ANTUNES DA 

SILVA:  art. 171,  caput, c/c § 3º, do Código Penal (saque de R$ 
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5.000,00 e transferência de R$ 62.000,00);

IV – DOS PEDIDOS

 181. Comprovadas  autoria  e  materialidade  delitivas  e  o  concurso 

material  de  crimes  (art.  69  do  Estatuto  Repressivo),  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL 

oferece a presente denúncia, requerendo que, após o seu recebimento, sejam os acusados 

citados para responderem à acusação e, enfim, intimados para se verem processar até final 

condenação, nos termos dos arts. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, notificando-se 

as  testemunhas  abaixo  arroladas  para  virem  depor  em  Juízo,  em  dia  e  hora  a  serem 

designados, sob as cominações legais.

 182. Pugno, ainda, seja fixado como valor mínimo para reparação dos 

danos causados o montante de R$ 846.064,25 (oitocentos e quarenta e seis mil e sessenta 

e quatro reais e vinte e cinco centavos), acrescido das devidas correções, nos termos do art. 

387, IV, do Código de Processo Penal.

Rol de Testemunhas:

1. LUCIANO FERREIRA DORNELAS, delegado de Polícia Federal em Anápolis;
2. VALCIR ALVES DO CARMO, agente de Polícia Federal lotado na DPF em Anápolis;
3. REDER MONTES DOS SANTOS, agente de Polícia Federal lotado na DPF em Anápolis;
4. KATIELLY REBOUÇAS GUERRA,  qualificada e ouvida às fls.  675 dos autos do IPL nº 
238/2014;
5.  MARCIA AMINA ASMAR PASSOS,  gerente  de  auditoria  CEF,  lotada  na  Auditoria  em 
Goiânia, situada na Rua 11, nº 250, 6º andar, Centro, Goiânia/GO, (62) 3612-1391.

Anápolis/GO, 27 de abril de 2015.

RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA
P R O C U R A D O R  D A  R E P Ú B L I C A
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Ref.: Autos nº 170-49.2015.4.01.3502
Inquérito Policial nº 238/2014 – DPF/ANS/GO

Meritíssimo(a) Juiz(a):

Foi  oferecida  denúncia  em face de ALEX AQUINO DOS SANTOS, 
EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA,  MATHEUS  GUSTAVO  ALVES  BEZERRA, 
VALDEVINO  DOS  SANTOS  CORREA,  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES,  VALNEY  DA 

CONCEIÇÃO e DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA pela prática dos seguintes crimes:

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 
PINILLA,  MATHEUS  GUSTAVO  ALVES  BEZERRA,  VALDEVINO 
DOS SANTOS CORREA, CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES, VALNEY 
DA CONCEIÇÃO e DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA: art. 2º, 
segunda (constituir) e quarta (integrar) figuras, c/c § 4º, II,  da Lei nº 
12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa).

Em relação a  ALEX AQUINO DOS SANTOS e EDUARDO JAVIER 
NOGUEIRA PINILLA  há que incidir,  ainda,  a  agravante relativa ao 
comando da organização criminosa vazada no § 3º do art. 2º da Lei nº 
12.850/2013.

DOS CRIMES COMETIDOS EM ANÁPOLIS/GO

ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS e EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 
PINILLA: art. 171, caput, c/c § 3º, do Código Penal (por duas vezes); 
arts. 297 e 299 c/c 304 do Código Penal (por duas vezes); e art. 10 da 
Lei Complementar nº 105/2001 (por duas vezes), todos com incidência 
da agravante prevista no  art. 62, I, do Estatuto Repressivo;
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MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA: art. 171, caput, c/c § 3º do 
Código  Penal  (por  duas  vezes);  e  art.  10  da  Lei  Complementar  nº 
105/2001 (por duas vezes);

DOS CRIMES COMETIDOS EM BARBACENA/MG

ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 
PINILLA e CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES: art. 171, caput, c/c § 3º, do 
Código Penal; arts. 297 e 299 c/c 304 do Código Penal; e art. 10 da Lei 
Complementar  nº  105/2001,  todos  com  incidência  da  agravante 
prevista no  art. 62, I, do Estatuto Repressivo;

MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA: art. 171, caput, c/c § 3º do 
Código Penal; e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001;

DOS CRIMES COMETIDOS EM BARUERI/SP E SAMAMBAIA/DF

ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS  e  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 
PINILLA:  art.  171,  caput,  c/c  § 3º,  do Código Penal  (saque de R$ 
5.000,00 e transferência de R$ 62.000,00); arts. 297 e 299 c/c 304 do 
Código Penal; e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001, todos com 
incidência da agravante prevista no  art. 62, I, do Estatuto Repressivo;

VALNEY  DA  CONCEIÇÃO e  DANILO  LEMUEL  ANTUNES  DA 
SILVA:  art.  171,  caput,  c/c  §  3º,  do  Código  Penal  (saque  de  R$ 
5.000,00 e transferência de R$ 62.000,00);

II – DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO A KAMILA RODRIGUES E MARIA 
DA GUIA RODRIGUES

Deixo  de  oferecer  denúncia  em  desfavor  de  KAMILA  RODRIGUES 

OLIVEIRA (qualificada e interrogada às fls. 614/616 dos autos do IPL nº 238/2014) e MARIA DA 

GUIA RODRIGUES (qualificada e interrogada às fls. 642/643 dos autos do IPL nº 238/2014), 

porquanto  não  existem  provas  seguras  de  que  elas  tenham  participação  na  organização 
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criminosa constituída pelos denunciados.

Perante a Autoridade Policial,  ambas negaram envolvimento com as 

atividades da organização criminosa e nenhum dos denunciados apontou qualquer fato que 

pudesse infirmar a versão por elas apresentada.

Ressalte-se que os elementos informativos que subsidiaram o pedido 

de decretação de prisão temporária são precários e não foram obtidas, posteriormente, outras 

provas  ou  indícios  razoáveis  que  pudessem  corroborar  a  hipótese  surgida  no  curso  das 

investigações de que KAMILA e MARIA DA GUIA seriam integrantes da organização criminosa 

ora denunciada, de forma que, em relação a elas, falta justa causa para o exercício da ação 

penal.

Nesses termos, o MPF promove o arquivamento do inquérito policial em 

relação a  KAMILA RODRIGUES E MARIA DA GUIA RODRIGUES,  submetendo-o ao crivo 

homologatório judicial.

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Tratam-se de delitos de competência da Justiça Federal, na forma do 

art. 109, IV, da Constituição Federal de 1988, uma vez que foram praticados em detrimento de 

bens e interesses da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Nesse sentido, mister se faz a transcrição do seguinte julgado:

PENAL.  ESTELIONATO  QUALIFICADO.  CONTA-POUPANÇA.  CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. SAQUES FRAUDULENTOS. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-
BASE. MÍNIMO LEGAL. 1. O conjunto de toda a prova produzida, analisado 
criteriosamente  pela  sentença,  demonstrando  objetivamente  a  autoria  e  a  

Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Anápolis/GO
Rua Engenheiro Portela, nº 634, esquina com Rua Sócrates Diniz, Centro,

Anápolis/GO – CEP: 75.023-085 – Fone: (62) 3311-2065
Página 51 de 58



materialidade  do  crime  de  estelionato  qualificado  (art.  171,  §  3º  -  CP), 
imputado  à  apelante,  autoriza  a  manutenção  do  veredicto  condenatório,  
ainda  que  com  reparo  quanto  à  dosimetria  da  pena.  Quando  todas  as 
circunstâncias judiciais (art. 59 - CP) militam a favor do acusado, a pena-
base deve ser fixada no mínimo legal.  2. Sendo o prejuízo sofrido pelo 
correntista  ressarcido  pela  CEF,  que  efetivamente  suportou  o  dano, 
firma-se  a  competência  da  justiça  federal,  tanto  mais  que  a  fraude 
perpetrada atingiu diretamente bens e interesses do ente federal, que 
detinha a posse do dinheiro, circunstância já de si suficiente para atrair 
a competência da Justiça Federal. 3. Provimento parcial da apelação. (TRF 
1ª Região, ACR 0003490-65.2005.4.01.3500/GO, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL  OLINDO  MENEZES,  QUARTA  TURMA,  e-DJF1  p.53  de 
18/09/2012).

IV  -  DA  COMPETÊNCIA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  ANÁPOLIS/GO  PARA 
PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES

Não  obstante  o  disposto  no  art.  70  do  Código  de  Processo  Penal, 

segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a 

infração, este Juízo desta 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO tornou-se 

competente para processar e julgar os crimes cometidos pelos denunciados em Barbacena/MG, 

Barueri/SP  e  Samambaia/DF,  tendo  em  vista  a  incidência  da  hipótese  de  conexão 

intersubjetiva por concurso prevista no art. 76, inciso I, do Código de Processo Penal,  in  

verbis:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I  –  se,  ocorrendo duas ou mais  infrações,  houverem sido  praticadas,  ao  
mesmo tempo,  por várias pessoas reunidas,  ou por várias  pessoas em 
concurso,  embora  diverso  o tempo e  o  lugar, ou  por  várias  pessoas, 
umas contra as outras;

Uma vez que há no caso sub examine vários agentes que cometeram 

vários fatos criminosos, seguindo um mesmo modus operandi, afigura-se extremamente útil e 
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válido que a prova seja colhida por um único juiz, que apreciará todos os fatos de uma só vez,  

sobretudo para que não ocorra eventual hipótese de decisões conflitantes.

O contexto fático delineado enquadra-se, ainda, na situação do inciso III 

do art. 76 do Código de Processo Penal, que trata da chamada conexão instrumental:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
[...]
I  –  quando  a  prova  de  uma  infração  ou  de  qualquer  de  suas 
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Sobre  tal  aspecto,  convém trazer  a  lume o  seguinte  precedente  do 

colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. 
RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES  DE  QUADRILHA,  ESTELIONATO, 
FALSIDADE  IDEOLÓGICA  E  CORRUPÇÃO  ATIVA.  ART.  76,  III,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  CONEXÃO  PROBATÓRIA.  DELITOS 
PRATICADOS  COM  PARTICIPAÇÃO  DE  SERVIDORES  DA  SUFRAMA. 
AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 
N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 
Dispõe o art. 76, III, do Código de Processo Penal, que a competência 
será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de 
qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 
infração.  O  objetivo  de  tal  conexão,  chamada  de  probatória  ou 
instrumental,  é  evitar  que,  para  uma mesma situação de fato,  sejam 
expedidas decisões conflitantes, bem como para possibilitar  ao juízo 
processante uma visão mais completa dos fatos, viabilizando, assim, 
um julgamento mais preciso. […] (STJ, AgRg no REsp 1112829/AM, Rel. 
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
10/06/2014, DJe 18/06/2014).

V - DA NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 
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Há que se justificar a razão para não se considerar os crimes de uso 
de documentos falsos absorvidos pelos crimes de estelionato.

A Súmula nº 17 do colendo Superior Tribunal de Justiça apregoa que 

“quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”, 

deixando explícito que a consunção, em casos como o presente, não é regra absoluta.

Deve-se,  sempre,  ter  em conta o tipo de falsidade empregada para 

cometer  o  delito  (v.g.  se  se  trata  de  uso  de  documento  falso;  qual  o  tipo  de  documento 

contrafeito e a sua finalidade; ou se se trata de simples declaração de falsa identidade, sem uso 

de documentos), para, a partir daí, fazer-se um raciocínio sobre a possibilidade de repetição da 

conduta ilícita.

Se a falsidade pode ser utilizada na aplicação de outros golpes, mesmo 

depois de consumado o primeiro crime, tem-se que a lesividade do falso extravasou a primeira 

conduta e continuou vulnerando bens jurídicos tutelados penalmente.

É exatamente o que aconteceu no presente caso. As falsas carteiras de 

identidade e as procurações públicas ideologicamente falsas usadas perante a CEF serviram 

para sacar dinheiro alheio, podem ser utilizadas posteriormente para diversas outras fraudes.

De  se  notar  que  as  carteiras  de  identidade  falsas  poderiam  ser 

utilizadas até mesmo para se desvencilhar da ação da Justiça, acaso houvesse mandado de 

prisão ou qualquer outro gravame contra os denunciados. Ainda, poderiam ser utilizadas para 

inúmeros outros fins, como abertura de linha telefônica, de contas em outros bancos, compra 

de móveis e imóveis e etc..

Na mesma senda, trago à baila lição de Rogério Greco:
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Estamos com a posição do STJ, expressa pela  Súmula nº 17. Isso porque  se o  
documento público falsificado pelo agente ainda puder ser utilizado na prática  
de  outras  infrações  penais,  forçoso  é  reconhecer  a  independência  das  

infrações penais. Assim, imagine-se a hipótese em que o agente tenha falsificado  

um documento de identidade para, com ele, abrir diversos crediários em lojas de  

eletrodomésticos,  a  fim  de  praticar  o  delito  de  estelionato,  pois  receberá  as  

mercadorias  sem  efetuar  um  único  pagamento.  O  documento  de  identidade  
falsificado,  como  se  percebe,  poderá  ser  utilizado  em  inúmeras  infrações  
penais, razão pela qual, nesse caso, somos pelo concurso material de crimes,  
haja  vista  não  se  poder  visualizar,  na  espécie,  conduta  única,  mas,  sim,  
pluralidade de comportamentos2. (destaquei)

No mesmo sentido,  as procurações ideologicamente falsas utilizadas 

pelos  denunciados outorgavam-lhes  vários  poderes,  não se  limitando à  movimentação dos 

valores  constantes  das  contas.  Portanto,  poderiam ser  manejadas  em outras  operações  e 

fraudes, mantendo o potencial lesivo.

Especificamente quanto ao não esgotamento do potencial danoso da 

procuração falsa, Francisco de Assis Toledo apregoa:

“... Assim, porém, não ocorre na falsificação de certos documentos que, utilizados  

na  prática  de  estelionato,  continuam  com  a  potencialidade  lesiva  para  o  

cometimento de outros delitos da mesma ou de variada espécie.  Nesta hipótese  

verifica-se  o  concurso  formal  de  crimes  (falso  e  estelionato),  como  ocorre,  por  

exemplo,  com a falsificação de um instrumento  de mandato  para  a emissão de  

cheque do pretenso mandante e seu recebimento no Banco sacado. Consumado o  
estelionato,  a procuração, se contiver  poderes para outros saques ou para  

outros fins, não se exaure na fraude daquele delito3...”

2. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial volume IV. - 6. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2010, p. 272.
3. TOLEDO, Franscisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. ed. Saraiva, 5ª ed. 1994, p. 53.
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Por tal razão, o Ministério Público Federal imputou aos denunciados  a 

prática, em concurso material, dos crimes de uso de documento público falso e de estelionato 

contra entidade de direito público.

VI - DA CLASSIFICAÇÃO DA CEF COMO ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO

Embora já tenha havido uma certa discussão contrária à classificação 

da CEF, que é uma empresa pública federal, como entidade de direito público, o colendo STJ 

também já pacificou o tema, veja-se:

“CRIMINAL. ESTELIONATO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
– Instituição de economia popular. Como tal se qualifica a Caixa Econômica 
Federal, consoante as suas finalidades legais (Decreto-lei 759/69, art. 2º), a 
par, ademais, da sua condição de empresa pública, tudo considerado para 
os efeitos do aumento penal previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal.
– Custas. Acerto da relevação da diserção (sic), dado que somente ao final 
se intimará o réu a pagá-las”.
[STJ,  5ª  Turma,  REsp  nº  79.047/PE,  rel.  Min.  José  Dantas,  DJ  de 
05/08/1996].

“PENAL.  ESTELIONATO  EM  DETRIMENTO  DA  CEF.  CAUSA  DE 
AUMENTO DE PENA DO ART. 171, § 3º, DO CP. OCORRÊNCIA. 1 - Em 
face  de  a  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF  haver  suportado  os  ônus 
decorrentes  da  emissão  de cheque sem suficiente  provisão  de  fundos,  o 
estelionato subsume-se à moldura do § 3º, do art. 171, do CP e não naquela 
descrita  no  "caput"  do  dispositivo,  porquanto,  mais  do  que  instituição 
financeira,  a  CEF  qualifica-se  como  entidade  de  economia  popular.  2  - 
Recurso  especial  conhecido  e  provido”.  [STJ,  6ª  Turma,  REsp  nº 
175.419/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 01/03/1999].

“PENAL.  PROCESSUAL  LEI  9099/95.  ART.  89.  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO. 
ATRIBUIÇÃO  INSTITUCIONAL.  ESTELIONATO  CONTRA  A  CAIXA 
ECONÔMICA  FEDERAL.  PENA  MAIOR.  RECURSO  ESPECIAL.  (…)  3. 
Aplica-se  a  majorante  do  CP,  art.  171,  §  3º,  no  caso  de  estelionato 
praticado contra a Caixa Econômica Federal”. [STJ, 5ª Turma, REsp nº 
177.407/PR, rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 04/09/2000].
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VII – DA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO COMPLEMENTAR

Constam dos autos provas seguras do envolvimento das pessoas de 

PÂNICO, GUILHERME, possivelmente GUILHERME DA SILVA SOARES, CPF 030.674.221-

71, e LUÍS CLÁUDIO OU FELIPE na organização criminosa integrada pelos ora denunciados.

Entretanto,  não  há  elementos  qualificativos  mínimos  para  o 

oferecimento de denúncia, razão pela qual faz-se necessária a instauração de inquérito policial 

complementar para a apuração de suas identidades.

VIII - REQUERIMENTOS DIVERSOS

Por oportuno, o Ministério Público Federal requer:

a) seja expedido ofício à Superintendência Regional de Polícia Federal 

em Goiás, informando-se os dados relativos ao processo (número, data 

da distribuição, qualificação dos denunciados e dispositivos legais em 

que  estão  incursos),  a  fim  de  que  sejam  repassados  ao  Instituto 

Nacional de Identificação; 

b)  sejam  providenciadas  as  folhas  de  antecedentes  criminais  dos 

denunciados,  oriundas  das  Justiça  Federal  de  Goiás  e  do  Distrito 

Federal, da Justiça do Estado de Goiás e da Justiça do Distrito Federal 

e Territórios;

c)  seja instado o Setor  Técnico-Científico – SETEC da SR/DPF/GO 

para  que  encaminhe  os  laudos  periciais  refentes  aos  celulares, 

computadores,  notebooks  e  outros  equipamentos  eletrônicos 
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apreendidos em poder dos denunciados;

d) que se determine, à Polícia Federal, a elaboração de laudo pericial 
nos arquivos de áudio referidos na denúncia, com a obrigação da 
transcrição literal dessas conversações;

e)  a  requisição de instauração de inquérito  policial  complementar  à 

DPF  de  Anápolis  para  apuração  das  identidades  de  PÂNICO, 

GUILHERME, possivelmente GUILHERME DA SILVA SOARES, CPF 

030.674.221-71, e LUÍS CLÁUDIO OU FELIPE.

Anápolis/GO, 27 de abril de 2015.

RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA
P R O C U R A D O R  D A  R E P Ú B L I C A
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