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Sentença Tipo D – Res. CJF 535/2006 

Classe: 13101 – PROC. COMUM / JUIZ SINGULAR

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF

Réus: ALEX AQUINO DOS SANTOS e OUTROS

S E N T E N Ç A:

RELATÓRIO:

O Ministério Público Federal - MPF ofereceu denúncia em desfavor de:

1)  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, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 2º c/c § 

4º, II, da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa).

2)  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS  e  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 

PINILLA, imputando-lhes a prática dos crimes cometidos na cidade de  ANÁPOLIS/GO, 

previstos no 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.

3) MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA imputando-lhe a prática do 

crime descrito no art. 171, caput, c/c § 3º do Código Penal (por duas vezes) e no art. 10  

da  Lei  Complementar  nº  105/2001  (por  duas  vezes),  pelos  delitos  ocorridos  em 

ANÁPOLIS.

4)  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 
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PINILLA  e  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES,  imputando-lhes  a  prática  dos  crimes 

cometidos na cidade de  BARBACENA/MG,  previstos no art.  171,  caput,  c/c  §  3º,  do 

Código  Penal;  nos  arts.  297  e  299  c/c  304  do  Código  Penal;  e  no  art.  10  da  Lei 

Complementar nº 105/2001, todos com incidência da agravante prevista no art. 62, I, do 

Estatuto Repressivo.

5) MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, imputando-lhe a prática do 

crime  descrito  no  art.  171,  caput,  c/c  §  3º  do  Código  Penal  e  no  art.  10  da  Lei  

Complementar nº 105/2001, pelo delito ocorrido em BARBACENA/MG.

6)  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS  e  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA 

PINILLA imputando-lhes a prática dos crimes cometidos na cidade de  BARUERI/SP e 

SAMAMBAIA/DF, previstos no art. 171, caput, c/c § 3º, do Código Penal; nos arts. 297 e 

299 c/c 304 do Código Penal; e no art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001, todos com 

incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Estatuto Repressivo.

7) VALNEY DA CONCEIÇÃO e DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA 

foram denunciados  como incursos  no  crime descrito  no  art.  171,  caput,  c/c  §  3º,  do 

Código Penal, pelos delitos praticados na cidade de BARUERI/SP e SAMAMBAIA/DF.

Em síntese – retirada das alegações finais do MPF (fls. 1.603/1.638) – a 

denúncia narra a prática dos seguintes crimes:

“I.1 – DA SÍNTESE DAS ACUSAÇÕES

I.1.1 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: (...) 

2. Conforme imputação feita na denúncia, os acusados ALEX, EDUARDO,  

MATHEUS,  VALDEVINO,  CÍCERO,  VALNEY  e  DANILO,  dirigidos  pelo  

primeiro e pelo segundo corréus, todos agindo de forma livre e consciente,  

associaram-se de forma estável, permanente, organizada e com divisão de  
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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 o concurso de  

funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 

para a prática de infração penal.

I.1.2 – DOS CRIMES PRATICADOS EM ANÁPOLIS/GO: (...) 

(...) 5. Conforme imputação feita na denúncia, 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 acusados ALEX, vulgo “JAUM” ou “ALEX”, EDUARDO,  

vulgo “DUDU”, MATHEUS e Cícero Flávio Rodrigues (já condenado por  

estes fatos criminosos), obtiveram, para si e para outrem, vantagem ilícita,  

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

pública federal mediante meio fraudulento.

6. Após falsificarem, nas mesmas datas e nos mesmos estabelecimentos  

bancários  acima  referidos,  os  acusados  ALEX,  EDUARDO  JAVIER  e 

Cícero  Flávio  Rodrigues  (já  condenado)  fizeram o  uso  de  documentos  

públicos falsos.

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

agosto de 2014, os acusados MATHEUS, ALEX, EDUARDO e CÍCERO 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL ALAÔR PIACINI em 16/10/2015, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 1590753502260.

                                 Pág. 3/106



 

  0  0  0  1  8  8  6  1  4  2  0  1  5  4  0  1  3  5  0  2      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS

Processo N° 0001886-14.2015.4.01.3502 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00598.2015.00023502.1.00445/00128

quebraram  sigilo  bancário  fora  das  hipóteses  autorizadas  pela  Lei  

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

I.1.3 – DOS CRIMES COMETIDOS EM BARBACENA/MG: (...)

9. O acusado MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, por sua vez, fora  

denunciado como incurso no art. 171, caput, c/c § 3º do Código Penal e no  

art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001.

 10. Consoante imputação feita na denúncia, na data de 15 de setembro  

de  2014,  os  réus  ALEX,  vulgo  “JAUM”  ou  “ALEX”,  EDUARDO,  vulgo  

“DUDU”,  MATHEUS  e  CÍCERO  quebraram  sigilo  bancário  fora  das  

hipóteses autorizadas pela Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de  

2001.

11. 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 acusados CÍCERO, ALEX, e EDUARDO 

fizeram uso de documentos públicos falsos.

12. Na mesma data e no mesmo estabelecimento bancário acima referido,  

os acusados CÍCERO, ALEX, EDUARDO e MATHEUS obtiveram, para si e  

para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da Caixa Econômica Federal,  

induzindo  em  erro  esta  empresa  pública  federal  mediante  meio  

fraudulento.

I.1.4 – DOS CRIMES PRATICADOS EM BARUERI/SP E 

SAMAMBAIA/DF: (...)

15. Segundo imputação feita na denúncia, no dia 5 de março de 2015, na  
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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  acusados  ALEX,  EDUARDO,  VALNEY  e  DANILO 

obtiveram, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da Caixa  

Econômica  Federal,  induzindo  em  erro  esta  empresa  pública  federal  

mediante meio fraudulento.

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

Econômica  Federal,  situada  na  Rua  Campos  Salles,  nº  198,  Centro,  

Barueri/SP, os acusados ALEX e EDUARDO, com a participação de um 

terceiro identificado apenas pela alcunha de “PÂNICO”, fizeram o uso de  

documentos públicos falsos.

 17. Além disso, no final do mês de fevereiro e início do mês de março de  

2015, os acusados ALEX e EDUARDO, 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.”

A Denúncia do Ministério Público Federal foi oferecida em 27/04/2015 (fls. 

01-A/01-BF), instruída com cópia do Inquérito Policial n° 0238/2014 (fls. 02/765).

A Denúncia  foi  recebida  em 29  de  abril  de  2015,  consoante  decisão 

acostada às fls. 775/780.

Antecedentes criminais (fls. 782/788).

Citado,  o acusado  VALNEY DA CONCEIÇÃO  (fls. 866/869) apresentou 

defesa preliminar, alegando, em suma, que os indícios de autoria produzidos durante a 

fase inquisitorial não evidenciam ter o mesmo praticado o crime e, ainda, que não restou 

demonstrado que o mesmo tenha concorrido para os ilícitos, razão pela qual deverá ser 
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absolvido sumariamente. Outrossim, requereu a revogação da r. decisão que decretou 

sua prisão preventiva. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Às  fls.  871/875,  a  defesa  do  acusado  MATHEUS  GUSTAVO  ALVES 

BEZERRA, alega atipicidade da denúncia e carência de provas de sua participação no 

crime. Aduz que não teve qualquer participação com a suposta associação criminosa, que 

apenas cumpria sua obrigação de auxiliar os funcionários estatutários com informações 

de  contas  correntes,  que  não  obteve  qualquer  vantagem  pecuniária,  nem  tampouco 

conhecia os supostos envolvidos nas fraudes, que está sendo injustamente denunciado e 

que a acusação não provou sua participação na execução do crime, devendo, portanto,  

ser absolvido em face da regra que determina que a dúvida seja dirimida a favor do réu.  

Não arrolou testemunhas. 

Em  sua  defesa  (fls.  1054/1060),  o  acusado  EDUARDO  JAVIER 

NOGUEIRA PINILLA alega que a denúncia não deve prosperar uma vez que não há 

provas  de  que  tenha  adquirido  vantagem ilícita  em detrimento  da  CEF  e  que  tenha 

praticado os crimes, ora denunciado. Aduz que não há prova que corrobore ter o mesmo 

adquirido ou fornecido fardamento a algum dos outros acusados, que não existe prova de 

parceria criminosa com o acusado Alex Aquino e que não conhece os acusados Matheus 

Gustavo Alves Bezerra,  Valdevino  dos Santos  Corrêa,  Valney da Conceição e  Danilo 

Lemuel Antunes da Silva. Reservou, ademais, o direito de esgotar as teses defensivas por 

ocasião da instrução criminal. Pugnou pela sua absolvição sumária e liberdade provisória, 

arrolando testemunhas às fls. 1060.

Às fls. 1178/1184, a defesa do acusado  ALEX AQUINO DOS SANTOS 

requereu a rejeição da denúncia e a sua absolvição sumária por falta de provas de autoria 

e materialidade delitiva, com a consequente decretação de nulidade do feito, uma vez que 

as provas foram obtidas em investigação policial, sem contraditório, estando a ação penal  
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consubstanciada  em  provas  absolutamente  nulas,  ilícitas  e  ilícitas  por  derivação. 

Outrossim,  requereu  a  revogação  de  sua  prisão  preventiva  e  arrolou  as  mesmas 

testemunhas de acusação, sem prejuízo de eventual substituição .

Por  sua  vez,  o  denunciado  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES ofertou 

resposta à acusação,  por meio do seu Defensor  Dativo (fls.1242/1256),  requerendo a 

rejeição da denúncia,  tendo em vista  que o  acusado já  respondeu pelos  crimes,  ora 

imputados, em outra ação penal, a qual foi condenado, não podendo ser julgado mesmo 

fato duas vezes e, acaso não seja absolvido sumariamente, lhe seja aplicado o teor da 

Súmula 17 do STJ, com a absorção dos delitos de falsidade ideológica e de documento 

público pelos crimes de estelionato.

Já às fls. 1.295/1.300, DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA ofereceu 

defesa preliminar, alegando, em síntese, que não restou comprovado que o denunciado 

integra uma organização criminosa. Requereu a revogação de sua prisão preventiva, ao 

argumento de que tem família devidamente constituída, e exerce atividade laboral lícita.

Por  fim,  às  fls.  1.332/1.353,  VALDEVINO  DOS  SANTOS  CORRÊA 

ofereceu resposta  à  acusação,  sustentando,  em preliminar,  nulidade do procedimento 

criminal  por  cerceamento  de  defesa,  ao  argumento  de  que  as  mídias  contendo  os 

diálogos gravados foram retiradas dos autos. Ainda em preliminar, afirma ser a denúncia 

inepta for “ausência de narrativa de fatos concretos”. No mérito, pugna por sua absolvição 

sumária, argumentando que jamais fez parte de alguma organização criminosa.

Os pedidos de absolvição sumária formulados pelos réus e as questões 

preliminares alegadas pelos acusados CÍCERO FLÁVIO e VALDEVINO foram rejeitados 

pela decisão de fls. 1.367/1.373, sendo confirmado o recebimento da denúncia e iniciada 

a fase de instrução do processo.
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Em audiência realizada no dia 07/08/2015 (ata de fls. 1.483/1.484), foram 

inquiridas as testemunhas Márcia Amina Asimar Passos, o Delegado da Polícia Federal 

Luciano Ferreira Dornelas, Reder Monte dos Santos, Valcir Alves do Carmo, Elvis Risher 

Oliviera  e  José  Maria  Campelo,  cujos  depoimentos  foram registrados por  sistema de 

gravação audiovisual (DVD juntado à fl. 1.572). Na ocasião, em razão de não ter sido 

intimada uma testemunha arrolada pela defesa do acusado VALDEVINO, que insistiu em 

sua inquirição, determinei o prosseguimento da audiência de instrução e julgamento na 

data de 24/08/2015.

No  dia  marcado,  foi  realizada  a  inquirição  da  testemunha  Manuela 

Monteiro  Silva,  passando-se  em  seguida  ao  interrogatório  dos  acusados  (ata  de  fls. 

1.560/1.561),  tendo  tais  atos  sido  registrados  por  meio  de  sistema  de  gravação 

audiovisual (DVD juntado à fl. 1.573).

Por ser o caso de alta complexidade, deferi o pedido das partes para que 

o prazo de apresentação das alegações finais fosse de 15 dias sucessivamente.

O Ministério Público Federal apresentou memoriais de alegações finais às 

fls. 1.603/1.608, requerendo o acolhimento em parte da pretensão punitiva deduzida na 

denúncia para:

“1) QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1.1)  CONDENAR  os  réus  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS,  EDUARDO 

JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA,  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES  e  

MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA pela prática do crime descrito no  

art. 2º, segunda (constituir) e quarta (integrar) figuras, c/c § 4º, II, da Lei nº  

12.850/2013,  devendo ser  aplicada  aos  acusados ALEX AQUINO DOS 

SANTOS e EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA a agravante relativa  

ao comando da organização criminosa, vazada no § 3º do art. 2º da Lei nº  
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12.850/2013, com agravamento maior em relação a ALEX;

1.2)  ABSOLVER  os  acusados  VALNEY  DA  CONCEIÇÃO,  DANILO 

LEMUEL ANTUNES DA SILVA e VALDEVINO DOS SANTOS CORREA da  

imputação  do  crime  descrito  no  art.  2º,  segunda  (constituir)  e  quarta  

(integrar) figuras, c/c § 4º, II,  da Lei nº 12.850/2013, nos termos do art.  

386, V, do Código de Processo Penal;

2) QUANTO AOS CRIMES PRATICADOS EM ANÁPOLIS/GO

2.1)  CONDENAR  os  acusados  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS  e  

EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA  pela  prática  dos   seguintes  

crimes: 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, com agravamento  

maior em relação a ALEX;

2.2)  CONDENAR o  réu MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA como 

incurso no art. 171, caput, c/c § 3º do Código Penal (por duas vezes), e no  

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

3) QUANTO AOS CRIMES COMETIDOS EM BARBACENA/MG

3.1) CONDENAR os acusados ALEX AQUINO DOS SANTOS, EDUARDO 

JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA  e  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES  pela  

prática dos seguintes crimes: 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  
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Estatuto Repressivo, com agravamento maior em relação a ALEX;

3.2)  CONDENAR  o  acusado  MATHEUS  GUSTAVO  ALVES  BEZERRA 

como incurso no art. 171, caput, c/c § 3º do Código Penal; e art. 10 da Lei  

Complementar nº 105/2001;

4)  QUANTO  AOS  CRIMES  COMETIDOS  EM  BARUERI/SP  E 

SAMAMBAIA/DF

4.1)  CONDENAR  os  acusados  ALEX  AQUINO  DOS  SANTOS  e  

EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA  pela  prática  dos  seguintes  

crimes: 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, com agravamento  

maior em relação a ALEX;

4.2) CONDENAR os réus VALNEY DA CONCEIÇÃO e DANILO LEMUEL 

ANTUNES DA SILVA como incursos no art. 171, caput, c/c § 3º, do Código  

Penal (saque de R$ 5.000,00 e transferência de R$ 62.000,00).”

O  réu  CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES,  às  fls.  1.699/1.704,  ofertou 

alegações  finais,  aduzindo,  em  síntese,  que:  a)  devem  ser  absorvidos  os  delitos  de 

falsidade ideológica e de falsidade de documento público pelos crimes de estelionato; b) o 

acusado faz jus aos benefícios da colaboração premiada.

O réu VALDEVINO DOS SANTOS CORRÊA apresentou suas alegações 

finais  às  fls.  1.705/1.712,  apresentando,  em  resumo,  as  seguintes  teses:  a)  existem 

provas nos autos de que ele não integrou a organização criminosa – art. 386, I, do CPP; 

b) não há prova de sua participação na organização criminosa – art. 386, II, do CPP; c)  
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está  provado  nos  autos  que  sua  conduta,  na  condição  de  advogado  de  alguns  dos 

corréus, não concorreu para a infração penal – art. 386, IV, do CPP. 

O réu EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA ofertou suas alegações 

finais às fls. 1.714/1.718, asseverando, em suma, que: a) deixou de confessar em juízo a  

prática dos delitos de Barueri/SP-Samambaia/DF por puro nervosismo; b) utiliza-se deste 

momento  para  confessar  a  participação  nos  delitos  cometidos  em  Barueri/SP  e 

Samambaia/DF,  requerendo,  por  conseguinte,  a  aplicação  da  inerente  circunstância 

atenuante da pena; c) inexistem provas de participação de sua participação nos delitos 

cometidos  nas  cidades  de  Anápolis/GO  e  Barbacena/MG;  sua  participação  na 

organização criminosa foi  pontual  e descoordenada,  demonstrando-se,  assim, dúvidas 

quanto à sua participação na organização criminosa; d) não estão presentes os requisitos 

para  a  manutenção  de  sua  prisão  preventiva;  e)  que  o  veículo  apreendido 

GOL/Volkswagen,  ano 2010/2011,  placa JIE 0672,  é  de propriedade de JUAN ELIER 

PINILLA URRUTIA, e não do acusado, devendo, pois, ser restituído ao seu dono.

Os réus VALNEY DA CONCEIÇÃO e DANILO LEMUEL ANTUNES DA 

SILVA apresentaram suas alegações finais  às fls.  1.719/1.742,  afirmando que:  a)  não 

agiram em unidade  de  desígnios  com os  demais,  nem atuavam de  forma  estável  e 

permanente para o cometimento de crimes e com o prévio ajuste de vontades; b) que é 

ilícita a prova produzida a partir do manuseio do celular de VALNEY, posto que realizada 

sem a respectiva ordem judicial; c) os diálogos entre VALNEY e DANILO no aplicativo de 

mensagens “whatsapp” não é prova de terem agido com o propósito anterior e específico 

de induzir as vítimas em erro para obter a vantagem ilícita; d) os réus não sabiam que o  

valor a ser recebido na conta de VALNEY era de procedência criminosa, estando ausente, 

assim, o dolo na conduta.

O réu MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA ofereceu alegações finais 
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às fls. 1.746/1.752, afirmando, basicamente, que: a) não teve contato com Cícero Flávio 

Rodrigues,  visto que,  após o recolhimento do paciente ao presídio de Anápolis,  o Sr.  

CÍCERO teria sido transferido para outro presídio; b) as fraudes prosseguiram, mesmo 

após a saída do Sr. MATHEUS da célula de cobrança (serviço terceirizado pela Caixa); c) 

não houve nenhuma interceptação telefônica de conversas mencionando o nome do réu;  

d) o empréstimo de senhas entre os colaboradores terceirizados da PLANSUL Ltda. era 

rotineiro; e) não há vínculo entre o réu e a organização criminosa que caracterize uma 

definição de associação estável e permanente.  

Por fim, o réu ALEX AQUINO DOS SANTOS atravessou alegações finais 

às fls. 1.757/1.771 argumentando que: a) não há nos autos prova de que a organização 

criminosa  de  fato  existia,  tampouco  de  que  era  liderada  por  ele;  b)  é  duvidosa  a 

participação  de  MATHEUS  nos  crimes,  o  que  descaracterizaria  a  existência  de 

organização criminosa; c) absorção do delito de falso pelo crime de estelionato; d) inexiste 

comprovação de que o réu  tenha usado documentos falsos;  e)  não se tem qualquer 

informação nos autos de que o réu quebrou o sigilo de dados bancários de algum cliente  

da Caixa; f) os bens apreendidos não estão em nome do acusado; g) inexistem motivos 

para a manutenção da segregação cautelar do réu. 

É o relatório.

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

1 – DOS CRIMES COMETIDOS EM ANÁPOLIS:

1.1) Dos acusados ALEX e CÍCERO FLÁVIO:
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Os documentos colacionados aos autos, bem como as provas produzidas 

em audiência, não deixam dúvidas de que no dia 28 de julho de 2014, CÍCERO FLÁVIO 

RODRIGUES, sob o comando de ALEX AQUINO DOS SANTOS (apelido “JAUM”) e com 

o  auxílio  de  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA  (apelido  “DUDU”),  utilizando 

carteira  de  identidade  falsa em nome  de  Anderson  Matias  da  Silva  e  procuração 

ideologicamente falsa (apontando como outorgante o correntista  Luiz Carlos Matias), 

lograram movimentar fraudulentamente, mediante utilização de ardil e artifícios,  a quantia 

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

centavos) da conta poupança n° 3708-7, de titularidade de Luiz Carlos Matias, sacando, 

na  oportunidade,  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  em  espécie  na  Agência  CEF  Mozart 

Soares, transferindo o restante do valor para outras três contas bancárias em nomes de 

terceiros.

Restou comprovado, igualmente, por documentos e prova testemunhal, 

que CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES, sob o comando de ALEX AQUINO DOS SANTOS e 

com  o  auxílio  de  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA,  nove  dias  depois, 

precisamente em 06 de agosto de 2014, utilizando  outra carteira de identidade falsa, 

agora em nome de Leandro Alves da Silva, e outra procuração ideologicamente falsa 

(apontando como outorgante o correntista Marcos Augustus Serra), lograram movimentar 

fraudulentamente, mediante utilização de ardil  e artifícios, a quantia de R$ 165.025,70 

(cento e sessenta e cinco mil, vinte e cinco reais e setenta centavos) da conta poupança 

n°  2262.013.541541-4,  de  titularidade  de  Marcos  Augustus  Serra,  sacando,  na 

oportunidade, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie na Agência CEF Centro-Oeste, 

transferindo  o  restante  do  valor  para  outras  duas  contas  bancárias  em  nomes  de 

terceiros.

São prova destes fatos cópias das carteiras de identidade falsas (fls. 15 e 
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38), bem como das Procurações ideologicamente falsas, expedidas pelo 2° Tabelionato 

de Notas da Comarca de Presidente Olegário/MG (fl. 18) e pelo 1° Tabelionato de Notas 

da Comarca de Vazante/MG (fl. 28).

A  perícia  criminal  de  fls.  275/283  constatou,  por  meio  de  análises 

grafoscópicas, que as assinaturas atribuídas a Anderson da Silva Matias e Leandro Alves 

da  Silva nos  documentos  falsificados  apresentam convergências  gráficas  formais  em 

relação ao padrão gráfico fornecido pelo réu CÍCERO FLÁVIO.

No  mesmo  compasso,  em  seu  interrogatório,  o  réu  CÍCERO  FLÁVIO 

confessou que ele, juntamente com ALEX, foram ao Município de Presidente Olegário/MG 

e  Vazante/MG,  onde  obtiveram  as  procurações  ideologicamente  falsas  utilizadas  nos 

estelionatos. Confira-se trecho do seu interrogatório (DVD à fl. 1.573):

“Rafael Costa (Procurador da República): Só para finalizar Doutor, eu gostaria  

de... como não foi o advogado ora presente quem participou do depoimento do  

Cícero prestou no Ministério Público Federal, gostaria de lê-lo e dizer se o Cícero  

o confirma na integra “o investigado Cícero declarou que, após a Copa do Mundo  

que Alex (conhecido como “Jaum”) providenciou  a elaboração de documentos  

falsos...”

Cícero: Só um... não é Jaum é Jão.

Rafael Costa (Procurador da República): É Jão?

Cícero: Jão.

Rafael Costa (Procurador da República): Perfeito. “Providenciou a elaboração 

de  documentos  falsos  para  Cícero  e  após  o  levou  para  viajar  para  fazerem  

procurações no interior de Minas Gerais; Alex e Cícero viajaram em um Kia/Cerato  

branco; após Alex informou que Cícero deveria ir a Anápolis, usando uma farda, e  

apresentar  os  documentos  de  identificação  e  procurações  falsas  na  Caixa  

Econômica Federal; Alex instruiu Cícero a procurar o gerente da agência da Caixa  
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para  abonar  a  procuração;  a  todo  momento  Alex  instruía  Cícero  através  de  

mensagens por celular; Alex avisou para Cícero sacar R$ 5.000,00; Alex esperava  

fora da agência, em local ignorado; Alex e Cícero foram a Brasília tentar fazer o  

mesmo golpe;  nessa ocasião Cícero foi  preso,  mas foi  solto logo depois;  Alex  

devia a Cícero R$ 20.000,00 relativos aos golpes aplicados em Anápolis;  Alex  

informou a Cícero que um amigo dele que era ex-soldado da Aeronáutica é quem  

fornecia as fardas; Alex deu um aparelho celular S4 para Cícero; Cícero fotografou  

a assinatura que usaria em um dos documentos falsos em enviou par Alex; Cícero  

informou que sempre que Alex ligava o número era restrito; quanto ao saques em  

Bebedouro/MG e Barbacena/MG participaram Alex, Eduardo Pinilla (vulgo “Dudu”)  

e Cícero; Eduardo era encarregado de arrumar as contas bancárias de laranjas  

para distribuir o dinheiro obtido fraudulentamente; para ir a Minas Gerais também  

usaram o Kia/Cerato; Cícero diz que o golpe em Bebedouro não deu certo, não  

fizeram o saque; não deu certo porque o gerente da agência demorou para fazer o  

atendimento; Alex não se importou que o golpe não deu certo; Alex informou que  

aplicariam o mesmo golpe em Brasília; no carro Cerato de Alex era mantida o  

uniforme militar utilizado nos golpes; Guilherme tem maior participação no crime e  

Cícero quer  revelar  somente se forem oferecidos mais  benefícios;  Cícero não  

sabe quem é contato de Alex dentro do 6º COMAR; Cícero sabe que Alex já foi  

militar; Alex era S-1; Cícero conversou um dos integrantes na cadeia no dia de  

ontem, um que trabalhava na Caixa, de cabelo aloirado e de trejeitos afeminados;  

essa pessoa informou a Cícero que ganhou R$ 40.000,00 pela participação nos  

crimes;  dentro  da  cadeia  Alex  mostrou  a  Cícero  que  era  essa  pessoa  quem  

ajudava a obter  as informações sigilosas de dentro  da Caixa;  Alex explicou a  

Cícero como fazia os golpes, que ligava nas operadoras de celular e cancelava a  

linha dos correntistas da Caixa; que Alex informou a Cícero, dentro da cadeia, que  

se  a  operação  tivesse  sido  deflagrada  uma  semana  antes  teriam  pegado  o  

notebook dele que contém várias provas dos crimes cometidos; o Delegado de  

Polícia  Federal  Luciano  mostrou  uma  fotografia  de  Matheus  Gustavo  Alves  

Bezerra e Cícero reconheceu como sendo a pessoa que conversou dentro da  

cadeia e que era o empregado da Caixa; Matheus informou que já havia gasto  
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todo  o  dinheiro  que  recebeu  por  participar  dos  crimes;  Cícero  informa  que  o  

advogado Valdevino foi indicado por Alex; Cícero diz que pagou R$ 7.000,00 para  

Valdevino  como  honorários  advocatícios  e  emprestou  mais  R$  1.000,00  para  

Valdevino,  porque  este  pediu  o  dinheiro  alegando  que  estava  montando  um  

escritório de advocacia novo; o dinheiro que Cícero mandou Kamilla cobrar de  

Valdevino era referente ao empréstimo de R$ 1.000,00;  Cícero diz que os R$  

15.000,00 que ele mandou Kamilla cobrar de Alex era referente a parte dele na  

prática dos crimes; Alex devia R$ 10.000,00 a Cícero pela prática dos crimes em  

Anápolis e mais R$ 5.000,00 porque Cícero havia sido preso em flagrante em  

Brasília; Cícero diz que Valdevino já havia advogado ele, por indicação de Alex,  

em um processo em Brasília; Cícero não confia em Valdevino; por isso Cícero  

instruiu  Kamilla  a  procurar  outro  advogado  em  Goiânia;  Valdevino  instruiu  

autoritariamente Cícero a confessar a prática dos crimes em Anápolis e que não  

era para falar o nome de mais ninguém que estivesse envolvido com os crimes;  

Cícero acredita que Valdevino queria proteger as outras pessoas envolvidas nos  

crimes;  pagou  a  Valdevino  com dinheiro  em espécie;  os  meninos  a  quem se  

referia nas ligações telefônicas com Kamilla era Dudu e Alex; que Dudu tinha o  

número de telefone de Alex, Cícero não tinha; Alex e Dudu são parentes; que  

Cícero não tem informações sobre a pessoa conhecida como “Pânico”; nos golpes  

feitos em Anápolis Alex repassou imediatamente a Cícero apenas R$ 300,00; que  

os valores sacados em espécie das contas bancárias na Caixa eram entregues  

nas mãos de Alex; que Alex procurava Cícero e informava qual eram detalhes dos  

golpes que seriam aplicados; Cícero diz que teme pela sua integridade física, pois  

não sabe o que as outras pessoas presas e envolvidas com os crime podem fazer;  

diz que conhece Alex desde 2008 e não sabe onde ele mora; sabe que Alex tem  

um Cerato branco e um Sonata; sabe que Alex gasta muito dinheiro, ostentando;  

Cícero acha que há outras pessoas envolvidas com os crimes e que Alex não era  

o chefe do grupo; Cícero diz que quando veio a Anápolis com Alex para aplicar os  

golpes e levavam apenas algumas horas para receber o dinheiro; que o dinheiro  

que sacavam das contas eram transferidos para outras contas de Cícero feitas  

sob  nomes falsos;  que no cartório  em que obtinham a  procuração,  Cícero se  
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passava  pelo  dono  da  conta  bancária;  que  no  banco  Cícero  usava  outra  

identidade falsa para se fazer passar pelo outorgado da procuração; que Cícero  

fez mais de 10 fotografias 4x4 e as entregou para Alex para a confecção dos  

documentos falsos;  que  outra  pessoas falsificava os documentos a  mando de  

Alex; não sabe quem era essa pessoa; que Cícero ouvia Alex conversando ao  

telefone e entendeu como Alex fazia os golpes; que Cícero se mudou da casa da  

mãe quando começou a praticar crimes com Alex porque não queria envolvê-la;  

que sua mãe é trabalhadora e não está envolvida com os crimes; que sua mãe  

sabia apenas que Alex devia dinheiro a Cícero, mas não sabia o motivo da dívida;  

que não sabe qual a ocupação de Alex; que sabia apenas que ele era militar e que  

depois de Alex deixar as Forças Armadas nunca viu ele trabalhando com alguma  

coisa específica; Cícero afirmou que posteriormente poderá revelar mais dados  

sobre Guilherme, pessoa que também está envolvida com os crimes e que não foi  

presa. Você confirma?

Cícero: Confirmo. 

Rafael Costa (Procurador da República): Todas essas informações?

Cícero: Sim senhor.

O modus  operandi,  igualmente,  foi  minuciosamente  descrito  pelo  réu 

CÍCERO FLÁVIO, estando o mesmo impregnado de veracidade, quando cotejado com as 

demais provas produzidas nos autos. A respeito, confira-se o que o réu disse em seu 

interrogatório (DVD à fl. 1.573):

Alaôr Piacini (Juiz Federal): No caso aqui dos golpes... Vamos aqui pela cidade  

de Anápolis primeiro. O primeiro então do dia 27 de... 28 de julho... Você foi o ator  

principal? Que entrou na agência Mozart?

Cícero: Isso.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Onde ficaram o Alex, o Eduardo e o Matheus? Na  

oportunidade você entrou na agência pra fazer o saque?
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Cícero: Isso, aí a gente marcou um horário de se encontrar na parte que eu acho  

que era umas 10 horas da manhã, o Alex passou na minha casa, aí ele me pegou,  

e a gente entrou dentro do carro e veio aqui pra Anápolis, e no meio do caminho  

ele foi me explicando como seria feita essa fraude, aí me passou um celular e me  

disse que eu teria que ficar respondendo as mensagem que ele ia me instruir  

como que a gente ia fazer é... essa fraude, e falou que eu teria que colocar um  

farda de militar, para parecer uma coisa assim, mais realista, entendeu? Pra não  

levantar nenhuma suspeita.

 Alaôr Piacini (Juiz Federal): No dia 28, no deslocamento de Brasília, veio só  

você e o Alex?

Cícero: Só eu e ele.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): O Eduardo ficou lá?

Cícero: Não, o Eduardo eu não tinha conhecimento do que ele estava fazendo.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): O Alex não te falou quem forneceu a farda militar?

Cícero: Não. Ele falou que era um canal dele de dentro da base de Brasília.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Dentro da Base?

Cícero: Só que não falou nome, não falou quem era, não mostrou foto.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Mas o Eduardo ainda estava servindo lá na força  

aérea ou já tinha saído ano passado?

Cícero: Eu não sei.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Não sabe?

Cícero: Não sei

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Bom, dia 28 vocês se deslocaram para cá, você se  

fardou onde?

Cícero: Dentro do carro mesmo.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Dentro do carro mesmo?
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Cícero: Isso.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Mas você tem toda essa capacidade... Você não  

tinha servido, como é que você se arrumou?

Cícero: Assim... Porque o Alex também já serviu e ele foi e me falando.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Ah, o Alex serviu também?

Cícero: Isso.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Ah, ta. Na força área também?

Cícero: Isso.

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): Muito  bem,  ai  você  adentrou  a  agência  com a  

identidade falsa e a procuração falsa?

Cícero: Primeiro a gente passou no cartório pra autenticar a procuração; aí depois  

a gente foi, ele me deixou na porta do banco e saiu; aí pra onde ele foi eu não sei.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): E ele ficava te orientando do lado de fora?

Cícero: Pelo celular.  Ai me explicou que eu teria que entrar dentro do banco,  

pegar uma senha e falar com o gerente que eu queria cadastrar uma procuração e  

que depois que eu cadastrasse eu tinha que fazer umas transferências para umas  

três contas que eu não sabia quem era também, que tinha uma folha lá, tava tudo  

preparado entendeu? Tinha uma folha branca com o nome das pessoas, CPF,  

numero da conta, que eu teria que apresentar pra pessoa da Caixa, para ela fazer  

a transferência pra essas três contas.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): E você sacou quanto nesse dia?

Cícero: Cinco mil reais em dinheiro.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Esses cinco mil dividiu com ele?

Cícero: Não, entreguei tudo na mão dele.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Tudo na mão dele?
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Cícero: Aí ele me passou mil reais depois.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Mil reais dos cinco? Então ele coordenava você de  

fora da agência?

Cícero: Isso.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Muito bem. Após o sucesso nessa primeira fraude,  

dia 28, foram embora, retornaram para?

Cícero: Retornamos para Brasília. Ele me deixou em casa e ele saiu.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Depois vocês retornaram aqui no dia 06/08? Foram  

na agência Centro-Oeste?

Cícero: Não sei onde é que fica eu não conheço nada aqui, mas provavelmente é.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Na segunda agência?

Cícero: Isso.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Teve uma fraude na primeira...

Cícero: Não foi na mesma, foi em outra.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Foi na outra agência? Na primeira tinha sido 239 e  

nessa 165. Nessa segunda vinda pra Anápolis, dia 6 de agosto do ano passado,  

veio só você e o Alex, veio o Eduardo junto, o Matheus?

Cícero: Não, só eu e o Alex de novo.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Só vocês dois?

Cícero: Só nós dois.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Você se fardou novamente?

Cícero: Aí dessa vez ele deixou a farda comigo em casa e eu coloquei ela em  

casa.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Ah, Você já veio fardado?
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Cícero: Isso, já vim fardado.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): A maneira de trabalhar foi a mesma?

Cícero: Isso.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Você adentrou a agência?

Cícero: A mesma coisa.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Com documentos falsos?

Cícero: Mesma coisa

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Foi até o gerente, como é que foi?

Cícero: Isso, aí eu entrei, peguei a senha, sentei, esperei minha vez, conversei  

com o gerente e expliquei pra ele que o Alex tinha ate pedido pra falar assim... que  

era um tio meu que tava comprando umas terra fora de Anápolis, que precisava de  

ser urgente; aí pediu pra mim falar isso para o gerente pra acelerar mais, pra ser  

mais rápido neh? Pra não demorar muito pra não ter desconfiança.

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): E  você  sempre  levava  o  numero  do  CPF das  

pessoas, o numero da conta pra onde era transferido o dinheiro? E entregava para  

o caixa fazer a transferência?

Cícero: Isso. Tinha uma folha que ficava dentro do envelope que eles falavam 

sempre assim pra mim ‘você tem que entregar essa folha aqui a procuração para  

o gerente que é pra ele fazer lá o processo todo, e depois você entrega essa folha  

aqui com os dados dessas pessoas aqui para a pessoa da caixa, que é pra ela  

transferir esses valores diretamente pra a mesma conta’.

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): Certo,  e  durante  o  período  que  você  estava  lá  

dentro vocês ficavam conversando por telefone o tempo todo?

Cícero: Isso, mensagem.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Só mensagem?

Cícero: Só mensagem.
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Alaôr Piacini (Juiz Federal): Só WhatsApp?

Cícero: Não era mensagem normal mesmo.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Mensagem normal, não era WhatsApp?

Cícero: Não.

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): Muito  bem.  Novamente  tiveram sucesso  nessa  

segunda fraude?

Cícero: Sim, saquei cinco mil reais, só que dessa vez peguei mais dois mil com  

ele.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Você pegou dois?

Cícero: Isso. Dos cinco mil reais.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Deu três pra ele?

Cícero: isso.

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): Muito  bem,  então  essas  duas  fraudes  aqui  de  

Anápolis foi isso que aconteceu?

Cícero: Foi sim senhor.

A delação de CÍCERO está em perfeita harmonia com as demais provas 

coletadas, em especial  com as respostas obtidas por agente de polícia infiltrado, cuja 

operação foi por mim autorizada (autos n° 8154-21.2014.4.01.3502), e com as diversas 

conversas registradas durante interceptação telefônica por mim determinada (autos de n° 

12.91-2015.4.01.3502).

É  de  ver-se,  outrossim,  que  KAMILA,  namorada  de  CÍCERO,  em 

depoimento prestado perante a Polícia Federal (fls. 614/615), afirmou categoricamente 

que “(...)  QUE quanto a ligação em que a inquirida comenta que “JAUM”1 ainda deve 

1 Apelido de ALEX AQUINO DOS SANTOS 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL ALAÔR PIACINI em 16/10/2015, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 1590753502260.

                                 Pág. 22/106



 

  0  0  0  1  8  8  6  1  4  2  0  1  5  4  0  1  3  5  0  2      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS

Processo N° 0001886-14.2015.4.01.3502 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00598.2015.00023502.1.00445/00128

quinze mil reais para CÍCERO, esclarece que diz respeito a golpe aplicado na CEF em  

ANÁPOLIS/GO, pelo qual CÍCERO inclusive está preso na cidade de ANÁPOLIS/GO”.

Em  relação  ao  delito  de  falso,  atribuído  a  ALEX,  ganha  destaque  o 

depoimento  prestado  perante  a  Polícia  Federal  por  Katielly  Rebouças  Guerra,  que 

mantinha  um relacionamento  amoroso  com ALEX,  ao  relatar: “Que  antes  de  fazer  a  

mencionada viagem com ALEX, o mesmo levou a declarante até o Hotel CONFORT em  

Taguatinga/DF, onde o mesmo estava hospedado; QUE no local a declarante pode ver  

vários notebooks e carteiras de identidades, o que a fez achar estranha a situação;” (fls. 

675/676).

Sobre a atuação de ALEX, em especial o domínio do fato que possuía, ao 

decidir  e  ordenar  a  prática  dos  ilícitos  aos  seus  subordinados  (CÍCERO  FLÁVIO  e 

EDUARDO), vejamos alguns trechos das conversas telefônicas interceptadas:

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  
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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). 

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 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).

Nessa toada, ainda é possível notar que ALEX foi o responsável por obter 

junto ao réu MATHEUS as informações sigilosas sobre os dados bancários das contas de 

Anápolis/GO onde ocorreram as fraudes. CÍCERO, em juízo, afirmou categoricamente 

que ALEX lhe mostrou uma fotografia do acusado MATHEUS, identificando-o como sendo 

a pessoa responsável por repassar os dados das contas bancárias. Confira-se (DVD à fl.  

1.573): 

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): E  quem se  deslocou  de...  no  caso  do  Distrito  

Federal lá para Barbacena, você?

Cícero: Eu e o Alex também.
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Alaôr Piacini (Juiz Federal): Só vocês dois?

Cícero: Só nós dois.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): E no caminho ele não comentava com você quem  

ajudava a verificar saldo em conta?Como é que ele sabia que a conta...

Cícero: Não... ele falava que tinha uma pessoa que passava os dados pra ele,  

que essa pessoa ele conheceu numa festa e tal, e nessa vez ele mostrou a foto do  

Matheus que parece que ele tinha caído de moto e machucado o dente, mostrou  

essa foto, só que eu não conhecia ele, não sabia quem é.

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal): Aí  ele  falou  o  nome  então,  que  tinha  sido  o  

Matheus?

Cícero: Isso, falou, Matheus, esse cara aqui é o que fornece as contas pra nós, e  

ele é louco, caiu de moto, parece que bebeu tava andando de moto, caiu, quebrou  

o dente.   Só que eu nem levei  muito em conta não, porque ele mente muito,  

entendeu? Pensei que era uma mentira dele.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Isso durante o deslocamento ele comentou isso?

Cícero: Isso, comentou.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Ele não falou se esse Matheus trabalhava na caixa?  

Era ...

Cícero: Falou. 

Alaôr Piacini (Juiz Federal): O que ele falou?

Cícero: Falou que ele trabalhava dentro da agência da Caixa, só que não falou  

qual o local que ele trabalhava, só falou que trabalhava lá dentro da Caixa.

Mais uma vez, valho-me da teoria do domínio do fato para concluir que 

ALEX, como líder da organização criminosa, ofereceu a Matheus dinheiro em troca das 

informações referentes às contas bancárias que foram objeto de fraude, fato que o coloca 

incurso nas penas cominadas ao delito tipificado no art. 10 da LC n° 105/2001.
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1.2) Do acusado EDUARDO:

A participação  do  acusado  EDUARDO  nos  delitos  de  estelionato  na 

cidade de Anápolis é, igualmente, indene de dúvidas. CÍCERO, em seu interrogatório, 

disse que ALEX confiava somente em EDUARDO para obter as contas bancárias onde 

seriam transferidos os valores desviados da CEF (DVD à fl. 1.573):

Advogado: Já ouviu algum comentário de que o Eduardo mandasse outra pessoa  

acompanhar o recebedor desse valor?

Cícero: Não, porque pelo fato do Eduardo ser muito próximo do Alex, o Alex só  

confiava nele. Então foi o que eu falei, ele ficava incumbido de procurar pessoas  

que eram próximas dele já para se justamente se caso acontecesse de depositar  

um dinheiro na conta de uma pessoa, essa pessoa sacar esse dinheiro que é alto  

e ela sumir, então ele ficava encarregado de ir com essas pessoas mais próximas.

Advogado: Pessoas conhecidas?

Cícero: Isso. Mais próximas, não conhecidas assim de infância, mais próxima que  

tinha mais confiança.

O que se nota,  em realidade, é que a EDUARDO atuava como braço 

direito de ALEX, incumbindo-lhe a tarefa de cooptar pessoas que auxiliassem nas fraudes, 

ficando encarregadas de receber em suas contas bancárias os valores desviados das 

contas lesadas. Vejamos alguns trechos das conversas interceptadas que corroboram tal 

conclusão:

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  
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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 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  
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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).

EDUARDO também atuou de forma decisiva ao fornecer fardamentos da 

aeronáutica  a  CÍCERO (nas fraudes cometidas em Anápolis/GO e Barbacena/MG),  e 

depois  a  “PÂNICO”  (na  fraude  cometida  em  Barueri/SP  e  Samambaia/DF).  Essa 

conclusão  é  fortalecida  pela  informação  passada  pelo  Serviço  de  Inteligência  do 

Comando  da  Aeronáutica  (documento  de  fls.  596/600  dos  autos  de  n°  12-

91.2015.4.01.3502), e pela apreensão de quepe militar em sua residência (fl. 547 dos 

autos do IPL 238/2014).  

De resto, oportuna a transcrição de diálogo travado entre EDUARDO e 

sua irmã Tatiane, onde aquele confessa a prática de crimes juntamente com ALEX:

“(...) MNI diz que alguém falou que se pegaram Eduardo, que vai entregar Alex.  

Que o Alex faz coisa errada, que o Alex é safado. Que ele (Alex) vai depositar o  

dinheiro na conta de MNI, pois não quer conversa com sua mãe. Que a mãe dele 

(Alex) sabe das coisas erradas que ele faz e que sabe que Eduardo sabe que  

ele faz coisas erradas junto com Alex. Eduardo diz que faz mesmo e que não  

está nem aí. Que é maior e vacinado. (...)” (Índice 11587651 – fl. 734)

Por outro lado, divisa-se, pelo depoimento do réu CÍCERO, que o crime 

de falsificação de documento (procuração e identidade) não contou com a participação do 

corréu EDUARDO. A bem da verdade, foram autores desta infração penal apenas ALEX e 
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CÍCERO. Cito o pertinente trecho do depoimento prestado pelo réu CÍCERO (DVD à fl. 

1.573):

Rafael Costa (Procurador da República): Vamos lá Cícero, só alguns pontos  

aqui, para ficar um pouco mais claro. 

Cícero: Sim.

Rafael Costa (Procurador da República): Todas essas procurações que vocês  

utilizavam, foram feito no cartório de Minas Gerais.

Cícero: Sim.

Rafael Costa (Procurador da República): Porque vocês iam para o interior de  

Minas?

Cícero: Porque  o Alex  me falou  assim...  que  interior  é  mais  fácil  enganar  as  

pessoas, que as pessoas são mais boba; então a gente ia mais pelo interior de  

Minas Gerais  porque fica mais próximo de Brasília,  pra  gente não precisar  se  

deslocar muito, num lugar muito longe.

Noutro  giro,  não  há  também  nos  autos  provas  irrefutáveis  de  que 

EDUARDO  tenha  concorrido  para  a  obtenção  das  informações  sigilosas  na  Caixa 

Econômica Federal.

1.3) Do acusado MATHEUS:

As provas coligidas ao caderno processual, juntamente com os elementos 

de informação colhidos no inquérito  policial,  atestam que o réu MATHEUS GUSTAVO 

ALVES BEZERRA foi o responsável por repassar a ALEX os saldos das contas a serem 

objeto dos estelionatos.

De plano, faz-se oportuno mencionar que MATHEUS confirmou que tinha 
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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.

Em  audiência,  o  réu  MATHEUS  confirmou  que  acessou  tais  contas. 

Vejamos trecho de seu interrogatório (DVD à fl. 1.573):

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal):  O  que  você  tem  então  a  explicar  sobre  essa  

utilização  do  seu  login  e  sua  senha  para  fornecer  dados  para  organização,  

fornecendo os dados bancários das pessoas?

Matheus: Conforme foi verificado aí, eu realmente tinha ao acesso a contas né?  

Porém não tinha acesso a dados pessoais dos clientes.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Por que razão você então forneceu a conta das  

pessoas com dinheiro?

Matheus: Eu não forneci as contas.

Alaôr Piacini  (Juiz Federal): Mas você acessou a conta da pessoa para que  

então?

Matheus: Então, o que acontece...

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Nos dias exatamente antes, e no dia do crime, e no  

dia da fraude?

Matheus: Sim. Exatamente, compreendo. Só que meu trabalho, Meritíssimo, é o  

seguinte,  eu recebia ligação do funcionário da Caixa,  né...  Ele  me perguntava  

referente  às  contas,  me  passava  os  dados dos  clientes,  então  pelo  meu  ver,  

conforme eu verifiquei aí, eu não consultei as contas para passar informações de  

contas  fraudulentas  para  essas  pessoas,  eu  apenas  passei  o  que  era  meu  

trabalho, para os funcionários da Caixa.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Sim, mas você não acha muita coincidência você  
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acessar a conta da pessoa no dia em que a fraude ia ser praticada? 

Matheus: Sim, realmente é muito coincidência, porém, o fluxo de ligações para  

mim era muito alto.

Oportuno  o  seguinte  esclarecimento.  A procuração  falsa  utilizada  por 

CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES para o levantamento de R$165.025,70 (cento e sessenta 

e  cinco  mil,  vinte  e  cinco  reais  e  setenta  centavos)  na  Agência  Centro-Oeste  e  a 

procuração utilizada para o saque fraudulento de R$239.038,55 (duzentos e trinta e nove 

mil,  trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) na Agência Mozart Soares foram 

produzidas, respectivamente, no cartório de Presidente Olegário/MG e no 1° Tabelionato 

de Notas da Comarca de Vazante/MG, ambas no dia 24 de julho de 2014, conforme se 

verifica às fls. 12 e 23 do IPL n° 169/2014.

Em datas próximas (dias antes e dias depois), o investigado Matheus 

Gustavo  Alves  Bezerra  consultou  os  saldos  das  contas  onde  se  teve  o  saque  e  as 

transferências  fraudulentas  nas Agências  Centro-Oeste  e  Mozart  Soares,  segundo  se 

infere do ofício de fls. 317/325 destes autos.

O  êxito  dos  golpes,  a  toda  evidência,  dependia  da  ciência  dos 

investigados quanto ao montante depositado em cada uma das contas bancárias onde se 

teve os saques e transferências fraudulentos. Ilação óbvia, portanto, que as empreitadas 

criminosas somente foram possíveis porque informações sigilosas quanto ao saldo destas 

contas vazaram de dentro da Caixa Econômica Federal. 

O investigado, ainda, nos dias dos respectivos saques e transferências 

fraudulentos,  ou seja,  06/08/2014 e 28/07/2014 (fls.  317/325),  consultou outra vez os 

saldos das contas bancárias que tiveram valores desviados, permitindo à organização 

criminosa ter segurança quanto ao êxito da empreitada delituosa.
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Em  síntese,  o  que  se  tem  dos  autos  é  que  o  acusado  MATHEUS 

consultou o saldo das contas bancárias fraudadas poucos dias antes da confecção das 

necessárias procurações públicas, bem como no dias dos saques criminosos, o que deixa 

assaz clara sua contribuição decisiva para a concretização dos delitos de estelionato na 

cidade de Anápolis.

O réu argumenta, como tese defensiva, que trabalhou por certo tempo 

como atendente de telemarketing para a empresa terceirizada que prestava serviços à 

CEF, e que nesta função recebia ligações de funcionários da própria CEF lhe perguntando 

o saldo de algumas contas bancárias mantidas na instituição financeira.

Todavia, tal versão, nem de longe, é crível! Ora, não é possível acreditar 

que empregados da CEF – os quais,  por certo,  detêm acesso aos saldos das contas 

bancárias dos clientes da empresa pública federal –, ligariam para um terceirizado com 

vistas  a  perguntar-lhe  tal  informação?!?  Menos  admissível  ainda  é  imaginar  que  o 

acusado  MATHEUS,  inocentemente,  na  função  de  “atendente  de  telemarketing”, 

repassou, por telefone, sem maiores cautelas, tais dados a pretensos empregado da CEF.

Questionado sobre quem seria este suposto funcionário da CEF que lhe 

pediu tais informações, o réu foi evasivo em sua resposta (DVD à fl. 1.573):

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Mas quem é o funcionário da caixa, já que você...?

Matheus: Justamente. São vários, eu atendo... minha alçada lá era referente a  

contribuição sindical urbana, como eu já confirmei, e boletos, só que era a nível  

nacional, eu atendia um fluxo de 50 a 60 ligações no dia, então não tenho como  

falar para o senhor qual foi o funcionário específico.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Então você quer me dizer que tinha um funcionário  

da Caixa que utilizava você para praticar fraude?

Matheus: Não utilizava, como até hoje tem, no mesmo serviço, no mesmo lugar.  
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Continua no mesmo jeito.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Porque é inconteste que você que acessou a conta.

Matheus: Sim. Tá no meu login.

Alaôr Piacini  (Juiz Federal): Está no seu login,  está sua senha, está tudo lá  

registrado, no dia do crime, as várias fraudes quando você ainda era empregado  

da Caixa.

Matheus: Sim. Porém, eu não era funcionário, eu apenas recebias as ligações  

fazia o trabalho da consulta... talvez para explicar, não tinha autorização pra tá  

alterando dados de clientes porque não tinha informações a dados de cliente.

A propósito, cumpre mencionar que a testemunha Márcia Amina Asimar 

Passos,  Gerente  de  Auditoria  Regional  da  CAIXA em  Goiânia/GO,  afirmou  em  seu 

depoimento que o acusado MATHEUS trabalhava em uma célula  de cobrança e  não 

estava entre as suas funções acessar ou consultar o saldo das contas bancárias  em 

que estavam depositadas altas quantias em dinheiro (DVD à fl. 1572).

Em acréscimo, cogente citar que durante o seu interrogatório em juízo, 

CÍCERO revelou que ALEX mostrou a ele uma fotografia do acusado MATHEUS, que na 

época estava com um dente quebrado em razão de ter sofrido um acidente causado por 

uma motocicleta, e que ALEX lhe disse na ocasião que o acusado MATHEUS trabalhava 

na CAIXA e era a pessoa que repassava para ele os dados sigilosos das contas bancárias 

que eram fraudadas (DVD à fl. 1573) – trecho do depoimento já transcrito alhures.

CÍCERO asseverou também em seu interrogatório que MATHEUS disse a 

ele  dentro  do  Presídio  de  Anápolis/GO  que  havia  ganhado  apenas  R$  40.000,00 

(quarenta mil reais) pela participação nas fraudes praticadas contra a CAIXA (10'00'' do 

DVD de fl. 1573).

Rafael Costa (Procurador da República): O senhor diz o seguinte “dentro da  
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cadeia Alex mostrou a Cícero que era essa pessoa quem ajudava a obter  as  

informações sigilosas de dentro da CEF”.

Cícero: Sim,  a gente tava andando dentro  do pátio neh? Aí  que eu conhecia  

mesmo assim de conhecer só era o Alex e o Dudu e o Valnei, aí o outro menino  

eu não sabia quem era, ai eu perguntei, quem é esse cara aí? Aí ele falou assim,  

esse aqui é o cara que fornece as contas pra nós. Aí eu falei assim, esse aí que é  

o Matheus? Ele falou “esse é o Matheus”, aí depois que a gente tava andando no  

pátio, a gente sentou; aí eu fui e conversei com o Matheus, aí eu falei assim,  

quanto você ganhou nesse negócio? Aí ele falou assim “ganhei só quarenta mil”.

Rafael  Costa  (Procurador  da  República): Entendi.   Então  primeiro  o  Alex  

informou para o senhor e depois o senhor conversou com ele?

Cícero: Isso. Que eu não sabia quem era ele, que ele tinha mostrado uma foto da  

vez que ele caiu de moto só que a cara dele tava meio machucada e não deu pra  

reconhecer.

Como  bem  lembrou  o  Parquet  Federal,  outro  fato  que  corrobora  a 

participação de MATEUS é que após a sua demissão da empresa terceirizada da CAIXA, 

a organização criminosa se viu  obrigada a cooptar  outra pessoa que trabalhasse em 

bancos e pudesse fornecer os dados das contas. Tal procura se vê no diálogo entre ALEX 

e EDUARDO: 

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  
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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)

Katielly Rebouças Guerra,  que mantinha relacionamento amoroso com 

ALEX, em seu depoimento perante a Polícia Federal, afirma que este lhe questionou,  

durante uma viagem feita a Barueri/SP, se “conhecia alguém que trabalhasse na CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL”, e que a informação seria “para ganharem muito dinheiro” (fls. 

675/676).

1.4) Incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3° do art. 171 do CP: 

Em primeiro  lugar,  cogente  reconhecer  que  os  estelionatos  praticados 

pelos réus ALEX, EDUARDO, CÍCERO e MATHEUS reclamam a aplicação da causa de 

aumento de pena prevista no § 3° do art. 171 do CP. Na espécie, não há como negar a 

caracterização da CEF como entidade de economia popular. 

A  jurisprudência  do  STJ,  há  mais  de  uma  década,  inclina-se  neste 

sentido. Confira-se:
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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.

1. O Ministério Público tem, nos termos da Lei 9099/95, art. 89, a atribuição  

de se pronunciar pela suspensão ou não do processo, desde que o faça  

fundamentadamente.

2.  Havendo divergência  entre  o  Promotor  e o  Juiz,  é de ser  aplicado o  

disposto no CPP, art. 28.

3.  Aplica-se a majorante do CP, art. 171, § 3º, no caso de estelionato  

praticado contra a Caixa Econômica Federal.

4.  Recurso  Especial  provido  para,  cassando  o  Acórdão  recorrido  e  a  

decisão  singular,  determinar  o  normal  prosseguimento  da  Ação  Penal  

intentada contra o recorrido.

(REsp  177.407/PR,  Rel.  Ministro  EDSON  VIDIGAL,  QUINTA  TURMA,  

julgado em 08/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 177)

Confira-se, também, recente precedente emanado do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ESTELIONATO  CONTRA  A  CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.  CONCURSO ENTRE A AGRAVANTE DO ART.  

62,  II  (g)  E  A  CAUSA  DE  AUMENTO  DO  §  3º  DO  ART.  171  -  CP.  

RESSARCIMENTO  DO  DANO.  CARÁTER  MATERIAL  DA  NORMA.  

IRRETROATIVIDADE. 1. Materialidade do crime devidamente comprovada.  

Manutenção da sentença, diante da ação voluntária e consciente do agente,  

para a prática do crime que lhe foi imputado (art. 171, § 3º - CP). As provas,  

analiticamente  sopesadas  pela  sentença,  deixam  demonstrada  a  

participação veemente do acusado, isoladamente, nos fatos ilícitos (ação  

típica). Não incide a regra do art. 29, § 1º do Código Penal, pois sequer  
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houve concurso de agentes. 2. A causa especial de aumento de pena do 

art.  171,  §  3º,  CP  foi  e  deveria  ser  observada  pelo  julgador.  Sua 

incidência não está afeta à sua liberalidade e/ou discricionariedade, se  

a infração é perpetrada em prejuízo de entidade de direito público, ou  

de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência,  

categoria  na  qual  se  insere  a  Caixa  Econômica  Federal,  conforme  

indicação jurisprudencial. Não há bis in idem na aplicação da agravante  

genérica prevista no art. 61, II, g - CP com a causa de aumento de pena do  

§ 3º do art. 171 - CP, posto que aquela não é elementar ou qualificadora do  

crime de estelionato. 3. Datando os fatos de julho/2002, deve ser afastada a  

indenização a que se refere o art. 387, IV - CPP, em face do caráter material  

da norma, a impor a observância do princípio da irretroatividade da lei penal  

mais  severa,  não  podendo  retroagir  para  alcançar  processos  em  

andamento,  antes  da  publicação  da  Lei  11.719  de  20/06/2008.  4.  

Provimento  parcial  da  apelação.  (ACR  48627320104013500,  

DESEMBARGADOR  FEDERAL  OLINDO  MENEZES,  TRF1  -  QUARTA 

TURMA, e-DJF1 DATA:05/08/2013 PAGINA:1385.) Destaques inseridos.

1.5) Aplicação do princípio da consunção aos delitos de uso de documentos falsos:

Em segundo lugar, mostra-se imperioso o reconhecimento da absorção 

dos  delitos  de  uso  de  documentos  falsos  pelos  respectivos  crimes  de  falsificação 

(ideológica  e  material).  O  uso  de  documento  falso,  segundo  ensinado  pela  melhor 

doutrina, representa simples exaurimento do delito de falsificação quando ambos são 

praticados por  um único agente.  Dito  em outras  palavras,  o  uso de documento falso 

traduz consectário  lógico do crime antecedente,  no caso as falsificações ideológica e 

material de documento público, quando um só sujeito pratica ambas as condutas. Aplica-

se, portanto, o princípio da consunção. Nesse sentido, confira-se a lição de Cleber 

Masson:
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“Se o usuário do documento falsificado ou alterado é o próprio falsificador,  

deve ser a ele imputado somente o crime de falsificação. De fato, o uso do 

documento falso desponta como post  factum impunível,  pois  a falsidade  

documental já traz em seu bojo o dano potencial que o uso busca tornar  

efetivo. Vale lembrar, o dano potencial é suficiente para caracterização dos  

crimes contra a fé pública, entre eles o uso de documento falso. (MASSON, 

Cleber,  -  Código Penal comentado.  2.  ed.  rev.,  atual.  e ampl.  -  Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 1.149)

O tema,  ao que  tudo indica,  está  pacificado na jurisprudência  do 

Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Deveras, 

para as Cortes Superiores, o crime de uso de documento falso, quando cometido 

pelo  próprio  agente  que  produziu  o  falso,  configura  post  factum impunível, 

representando simples exaurimento do crime anterior. Deve, nestes casos, o autor 

responder apenas pelo crime de falso. Confira-se recente precedente da egrégia 

Corte Constitucional:

Ementa: DIREITO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE  

USO DE DOCUMENTO  FALSO.  1.  Admite-se  a  possibilidade  de  que  a  

denúncia anônima sirva para deflagrar uma investigação policial, desde que  

esta seja seguida da devida apuração dos fatos nela noticiados. Precedente  

citado. 2. Não há nulidade automática na tomada de declarações sem a  

advertência do direito ao silêncio, salvo quando demonstrada a ausência do  

caráter  voluntário  do  ato.  Ademais,  a  presença  de  defensor  durante  o  

interrogatório  do  investigado  ou  acusado  corrobora  a  higidez  do  ato.  

Precedente citado. 3. Condenação pelo crime de falso. Restou provada a  

falsidade  do contrato  social  da  radiodifusão  Dinâmica,  sendo o primeiro  

acusado o verdadeiro  controlador.  Com efeito,  o denunciado omitiu  esta  

condição por ser parlamentar federal, diante da vedação prevista no art. 54  

da Constituição Federal e no art. 38, §1º, da Lei nº 4.117/62. 4. De acordo 

com  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Superior  
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Tribunal  de Justiça,  o  crime de uso,  quando cometido pelo próprio  

agente  que  falsificou  o  documento,  configura  "post  factum"  não  

punível,  vale  dizer,  é  mero  exaurimento  do  crime  de  falso.  

Impossibilidade  de  condenação  pelo  crime  previsto  no  art.  304  do  

Código Penal. 5. A alteração do contrato social não constitui novo crime, já  

que  a  finalidade  do  agente  já  havia  sido  atingida  quando  da  primeira  

falsificação do contrato social. 6. O contrato social não pode ser equiparado  

a documento público, que é criado por funcionário público, no desempenho  

das suas atividades, em conformidade com as formalidades previstas em  

lei.  7.  Extinção da punibilidade dos acusados, em face da prescrição da  

pretensão punitiva, baseada nas penas em concreto, restando prejudicada  

a  condenação.

(AP 530,  Relator(a):  Min.  ROSA WEBER,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, ACÓRDÃO  

ELETRÔNICO  DJe-225  DIVULG  14-11-2014  PUBLIC  17-11-2014  

REPUBLICAÇÃO: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) 

Esse o quadro, devem os réus responder apenas pelos crimes de 

estelionatos, falsidades ideológica e de documento público, restando os delitos de 

uso  de  documentos  falsos  absorvidos  pelos  respectivos  falsos,  consoante 

apregoado pela doutrina e jurisprudência.

1.6) Impossibilidade de absorção dos delitos de falsidade ideológica e de falsidade 

de documento público pelos crimes de estelionato:

Analiso,  neste ponto,  a  tese suscitada pelas defesas dos réus de 

absorção dos crimes de falso (ideológico e material) pelo delito de estelionato. 

O desate  da questão  perpassa  pela  análise  quanto  à  manutenção  da 

potencialidade  lesiva  dos  documentos  falsificados  (Carteiras  de  Identidade  e 
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Procurações) após a consumação dos estelionatos. É conhecida, por todos, a Súmula 

n° 17 do STJ: 

SÚMULA 17 DO STJ: QUANDO O FALSO SE EXAURE NO 

ESTELIONATO,  SEM  MAIS  POTENCIALIDADE  LESIVA,  É  

POR ESTE ABSORVIDO.

Em detida análise do quadro fático, convenço-me de que seria bastante 

provável  a  prática  de  novas  ou  reiteras  infrações  penais  com  os  mesmos 

documentos falsificados – Carteiras de Identidade (falsidade de documento público) e 

Procurações (falsidade ideológica). 

Deveras,  tais  documentos  permaneceram com potencialidade lesiva 

mesmo  após  a  consumação  dos  delitos  de  estelionato,  notadamente  porque  as 

procurações davam poderes ao réu para praticar  outras negociações,  ou seja,  outros 

crimes em detrimento não só do titular da conta bancária, como da Caixa Econômica 

Federal - CEF ou até mesmo de terceiros com quem viesse a negociar, utilizando-se, para 

tanto, também das carteiras de identidade contrafeitas, aludidas nas Procurações.

Em detalhes,  a procuração ideologicamente falsa de fl.  18 garantia ao 

estelionatário,  no  caso  o  réu  CÍCERO,  o  poder  de:  “requisitar  cartão  eletrônico,  

cadastrar,  desbloquear  e  alterar  senhas,  realizar  os  procedimentos  necessários  

para movimentar a citada conta com cartão eletrônico ou através de atendimento  

pessoal,  efetuar transferências,  pagamentos,  saques,  solicitar  saldos e extratos,  

autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos, efetuar depósitos, apresentar  

e retirar documentos e certidões relativos à citada conta, dar quitação em dívidas,  

podendo ainda praticar todos os atos necessários para encerrar a citada conta e  

enfim  praticar  todo  e  qualquer  ato  que  se  fizer  necessário  ao  fiel  e  cabal  
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cumprimento do presente mandado”. 

De sua vez, a procuração de fl. 28 dava-lhe poderes para “movimentar a  

conta  poupança  3708-7,  agência  2289,  operação  013,  podendo  verificar  saldos,  

extratos,  sacar,  transferir  valore,  requerer  e  retirar  cartão,  desbloquear  cartão,  

cadastrar  senhas,  receber,  passar  recibos  e  dar  quitação,  assinar  documentos  

necessários, efetuar quaisquer transações junto aos caixas de auto-atendimento,  

podendo, enfim,  praticar  todos os demais atos necessários ao fiel  desempenho  

deste mandato”.

Em resumo, os réus poderiam praticar outros delitos utilizando-se, para 

tanto,  apenas  das  procurações  públicas  ideologicamente  falsas  e  das  carteiras  de 

identidade falsificadas, às quais as procurações públicas faziam referência.

Segundo  a  doutrina  pátria,  tanto  a  carteira  de  identidade,  quanto  a 

procuração pública, em casos semelhantes ao que se analisa, mantêm potencialidade 

lesiva mesmo após a consumação do delito de estelionato. Vejamos o que diz o professor 

Francisco Assis Toledo:

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

que,  utilizados  na  prática  de  estelionato,  continuam  com  a 

potencialidade  lesiva  para  o  conhecimento  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 delito” ... “(TOLEDO, Francisco Assis.  Princípios Básicos 
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de Direito Penal; ed. Saraiva; 5ª adição: pág. 53; 1994)”

1.7)  Do  concurso  material  (art.  69  do  CP)  entre  os  delitos  de  falsificação  de 

documento público, falsidade ideológica e estelionato:

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência quanto à espécie 

de concurso (se material ou formal) envolvendo os delitos de falso e estelionato, entendo, 

com base nas circunstâncias e peculiaridades do caso em voga, que a pluralidade delitiva 

reclama a fixação da pena pelo concurso material.

Com  efeito,  o  agente,  mediante  três  ações,  praticou  três  crimes 

diversos  em cada uma das  duas  ocasiões  em que logrou  movimentar  quantias 

financeiras. Deste modo, o réu, mediante ações específicas, em momentos distintos, em 

contextos diversos, envolvendo várias pessoas, falsificou duas carteiras de identidade, 

enganou os notários de dois Cartórios distintos, e movimentou fraudulentamente duas 

contas bancárias, em duas agências da CEF, mediante utilização de ardil e artifícios.

Sobre o tema, oportuna a transcrição da lição de Rogério Greco:

Estamos com a posição do STJ, expressa pela Sumula n° 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 recebera as mercadorias sem efetuar um único pagamento.  

O  documento  de  identidade  falsificado,  como  se  percebe,  

poderá ser utilizado em inúmeras infrações penais, razão pela  
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qual, nesse caso, somos pelo concurso material de crimes, haja 

vista não se poder visualizar, na espécie, conduta única, mas,  

sim, pluralidade de comportamentos. (GRECO, Rogério. Curso de 

Direito Penal: parte especial volume IV. - 6. ed. - Niterói, Rj: Impetus,  

2010, p. 272.)

Logo, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos 

de falsificação de documento público (art. 297 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do 

CP) e estelionato (art. 171, § 3° do CP).

1.8) Do crime continuado (art. 71 do CP):

Os fatos  não  deixam dúvida  de  que  há  04 delitos  continuados.  Na 

espécie, foram similares as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos 

de falsidade ideológica, visto que as procurações foram confeccionadas no mesmo dia 

(24/07/2014),  em  Tabelionatos  situados  em  Municípios  próximos  (Vazante/MG  e 

Presidente Olegário/MG).

Foram semelhantes também as condições de tempo, lugar e maneira de 

execução dos delitos de estelionato, visto que praticados nas dependências de agências 

do Município de Anápolis, num intervalo de 9 dias (28/07/2014 e 06/08/2014), tendo sido 

utilizado o mesmo modus operandi, valendo citar, a título de exemplo, que em ambas as 

oportunidades o réu apresentou-se vestido com fardamento militar da Aeronáutica.

O mesmo raciocínio deve ser emprestado à falsidade das carteiras de 

identidade. Como as fraudes foram praticadas num curto espaço de tempo, tudo leva a 

crer  que tais  documentos pessoais  foram produzidos neste  mesmo período e  de um 

mesmo modo.
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De igual sorte, as consultas feitas pelo réu MATHEUS nas contas de Luiz 

Carlos  Matias  e  Marcos  Augustus  Serra  se  deram  em  dias  próximos  aos  citados 

estelionatos,  e  pelo  mesmo modo,  deve  ser  reconhecida a  continuidade também em 

relação a tais delitos cometidos.

2 – DOS CRIMES COMETIDOS EM BARBACENA/MG:

2.1) Dos acusados ALEX e CÍCERO FLÁVIO:

Os documentos colacionados aos autos, bem como as provas produzidas 

em  audiência,  não  deixam  dúvidas  de  que  no  dia  17/10/2014  CÍCERO  FLÁVIO 

RODRIGUES, sob o comando de ALEX AQUINO DOS SANTOS (apelido “JAUM”) e com 

o  auxílio  de  EDUARDO  JAVIER  NOGEUIRA  PINILLA  (apelido  “DUDU”),  utilizando 

carteira  de  identidade  falsa em  nome  de  Flávio  Alves  da  Silva  e  procuração 

ideologicamente falsa (apontando como outorgante o correntista Marcos Antônio Magri), 

lograram movimentar fraudulentamente, mediante utilização de ardil e artifícios, a quantia 

de  R$  375.000,00  (trezentos  e  setenta  e  cinco  mil  reais)  da  conta  poupança  n° 

0099.013.203732-9, de titularidade de Marcos Antônio Magri, sacando, na oportunidade, 

R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  em  espécie  na  Agência  da  CEF  em  Barbacena/MG, 

transferindo o restante do valor para outras três contas bancárias em nomes de terceiros.

São provas destes fatos cópias da carteira de identidade falsa (fl. 367), 

bem como da Procuração ideologicamente falsa, expedida pelo 1° Tabelionato de Três 

Marias/MG (fl. 366).

A  perícia  criminal  de  fls.  454/458  constatou,  por  meio  de  análises 

grafoscópicas,  que as assinaturas atribuídas a  Flávio Alves da Silva nos documentos 

falsificados  apresentam convergências  gráficas  formais  em relação  ao  padrão  gráfico 
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fornecido pelo réu CÍCERO FLÁVIO.

No  mesmo  compasso,  em  seu  interrogatório,  o  réu  CÍCERO  FLÁVIO 

confessou  que  ele,  juntamente  com  ALEX,  foram  autores  dos  delitos  de  procuração 

ideologicamente falsa e o documento de identidade falsificado utilizados nos estelionatos. 

Confira-se trecho do seu interrogatório (DVD à fl. 1.573):

Dr. Alaôr: Bom, ai vocês continuaram pelo que eu entendi na evolução do tempo,  

planejaram outras fraudes; aí foi uma fraude em Minas Gerais, Barbacena?

Cícero: Foi.

Dr.  Alaôr: Nessa fraude vocês  conseguiram 375 mil?  Novamente você  sacou  

cinco e transferiu os outros trezentos e setenta para contas?

Cícero: Foi, para outras contas. Dessa vez foi mais, acho que tinha, eu acho não  

me recordo, acho que era quatro ou era cinco contas.

Dr. Alaôr: Mas como é que foi planejado essa ida a Barbacena? Me conta melhor  

aí como aconteceu todo esse trabalho até pra sacar esse dinheiro lá.

Cícero: Assim... como eu já tava assim de costume eu nem perguntava muito com 

ia  ser,  ele  só  falava  assim ó:  ‘tal  dia  a  gente  vai  viajar,  a  gente  vai  fazer  a  

procuração’, e me informava o local.

Dr.  Alaôr: Quem  cuidava  da  documentação  falsa,  da  identidade  falsa,  e  da  

procuração ideologicamente falsa? Quem providenciava isso?

Cícero: Ele me pediu pra mim tirar umas fotos 3X4, entreguei pra ele, depois que  

eu entreguei essas fotos, ele aparecia com os documentos. Aí eu tinha um celular  

que enviava fotos e torpedos, ele mandava o nome da pessoa, eu assinava numa  

folha em branco o nome, tirava foto e mandava pra ele.

Dr. Alaôr: Certo. Quem providenciava toda a documentação era o Alex?

Cícero: Não, quem produzia não sei se era ele, mais ele me pedia pra passar a...

Dr.  Alaôr: Sim,  ele  tinha  alguém  que  trabalhava  com  ele,  produzia  essa  
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documentação da identidade falsa, a procuração?

Cícero: Eu nunca vi ele fazendo.

Dr. Alaôr: Mas ele entregava pra você? 

Cícero: Isso.

Dr. Alaôr: Ele que entregava? O Alex.

Cícero: Ele que entregava a identidade.

Dr.  Alaôr: E  quem  se  deslocou  de...  no  caso  do  Distrito  Federal  lá  para  

Barbacena, você?

Cícero: Eu e o Alex também.

Dr. Alaôr: Só vocês dois?

Cícero: Só nós dois.

O modus operandi  da fraude,  igualmente,  foi  minudentemente descrito 

pelo réu CÍCERO FLÁVIO, estando repleto de detalhes de como a fraude se desenrolou.  

A respeito, confira-se o que o réu disse em seu interrogatório (DVD à fl. 1.573):

Dr. Alaôr: Então a trama era bem organizada. Aí você sacou 5 mil novamente em 

Barbacena, e transferiu 370 pra contas que o Alex te entregou.

Cícero: Isso. Num papel que tava escrito lá, eu só passei pro gerente, o gerente  

falou, eu falei assim... esses valores aí pra essas pessoas.

Dr. Alaôr: Certo. Aí você saiu da agência e você e o Alex foram pra onde? Voltara  

pra...

Cícero: Voltamos pra Brasília.

Dr. Alaôr: Voltaram para Brasília no mesmo dia?

Cícero: Não  a  gente  voltou...  como  tava  muito  tarde  pra  continuar  dirigindo,  

dormimos no hotel; aí logo de manhã, 7 horas, 8 horas da manhã, a gente saiu do  

hotel e retornou a Brasília.
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A delação de CÍCERO está em perfeita harmonia com as demais provas 

coletadas. Em relação ao delito de falso, atribuído a ALEX, ganha destaque o depoimento 

prestado por Katielly Rebouças Guerra, que mantinha um relacionamento amoroso com 

ALEX, perante a Polícia Federal, ao afirmar “QUE antes de fazer a mencionada viagem 

com ALEX, o mesmo levou a declarante até o Hotel CONFORT em Taguatinga/DF, onde  

o mesmo estava hospedado; QUE no local a declarante pode ver vários notebooks e  

carteiras de identidades, o que a fez achar estranha a situação;” (fls. 675/676).

Por semelhante modo, é possível notar que ALEX foi o responsável por 

obter junto ao réu MATHEUS as informações sigilosas sobre os dados bancários das 

contas de Barbacena/MG onde ocorreram as fraudes. Sobre o tópico, a fim de evitar  

repetições e delongar sobremodo a presente sentença, faço remissão ao tópico 1.1 da 

fundamentação do presente decisum.

Mais uma vez, como fiz em tópico antecedente, valho-me da teoria do 

domínio do fato para concluir que ALEX, como líder da organização criminosa, ofereceu a 

Matheus dinheiro em troca das informações referentes às contas bancárias que foram 

objeto  de  fraude  em  Barbacena/MG,  fato  que  o  coloca  incurso  também  nas  penas 

cominadas ao delito tipificado no art. 10 da Lei n° 105/2001.

2.2) Do acusado EDUARDO:

A participação  do  acusado  EDUARDO  nos  delitos  de  estelionato  na 

cidade  de  Barbacena/MG  é,  igualmente,  isento  de  dúvidas.  CÍCERO,  em  seu 

interrogatório, disse que ALEX confiava somente em EDUARDO para obter as contas 

bancárias onde seriam transferidos os valores desviados da CEF (DVD à fl. 1.573).

O que se nota em realidade, como já tive oportunidade de expor no tópico 
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1.2, é que EDUARDO atuava como braço direito de ALEX, incumbindo-lhe a tarefa de 

cooptar  pessoas  que  auxiliassem  nas  fraudes.  EDUARDO  também  atuou  de  forma 

decisiva ao fornecer fardamentos da aeronáutica a CÍCERO (nas fraudes cometidas em 

Anápolis/GO e Barbacena/MG), e depois a “PÂNICO” (na fraude cometida em Barueri/SP 

e Samambaia/DF). Essa conclusão é corroborada pela informação passada pelo Serviço 

de Inteligência do Comando da Aeronáutica (documento de fls. 596/600 dos autos de n° 

12-91.2015.4.01.3502), e pela apreensão de quepe militar em sua residência (fl. 547 dos 

autos do IPL 238/2014).  

De resto, oportuna a transcrição uma vez mais de diálogo travado entre 

EDUARDO e sua irmã Tatiane, onde aquele confessa a prática de crimes juntamente com 

ALEX:

“(...) MNI diz que alguém falou que se pegaram Eduardo, que vai entregar Alex.  

Que o Alex faz coisa errada, que o Alex é safado. Que ele (Alex) vai depositar o  

dinheiro na conta de MNI, pois não quer conversa com sua mãe. Que a mãe dele 

(Alex) sabe das coisas erradas que ele faz e que sabe que Eduardo sabe que  

ele faz coisas erradas junto com Alex. Eduardo diz que faz mesmo e que não  

está nem aí. Que é maior e vacinado. (...)” (Índice 11587651 – fl. 734)

Por outro lado, percebe-se, pelo depoimento do réu CÍCERO, que o crime 

de falsificação de documento (procuração e identidade) não contou com a participação do 

corréu  EDUARDO.  A bem  da  verdade,  foram  autores  deste  crime  apenas  ALEX  e 

CÍCERO. 

Não há também nos autos provas irrefutáveis de que EDUARDO tenha 

concorrido para a obtenção das informações sigilosas na Caixa Econômica Federal.

2.3) Do acusado MATHEUS:
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As  provas  amealhadas,  juntamente  com  os  elementos  de  informação 

colhidos no inquérito policial, atestam que o réu MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA 

foi  o  responsável  por  repassar  a  ALEX  os  saldos  das  contas  a  serem  objeto  dos 

estelionatos.

De plano, faz-se oportuno mencionar que MATHEUS confirmou 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.

Em  audiência,  o  réu  MATHEUS  confirmou  que  acessou  tais  contas. 

Vejamos trecho de seu interrogatório (DVD à fl. 1.573):

Alaôr  Piacini  (Juiz  Federal):  O  que  você  tem  então  a  explicar  sobre  essa  

utilização do seu login  e sua senha para fornecer dados para organização aí,  

fornecendo os dados bancários das pessoas?

Matheus: Conforme foi verificado aí, eu realmente tinha ao acesso a contas né?  

Porém não tinha acesso a dados pessoas dos clientes, não tinha acesso a dados  

pessoais.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Por que razão você então forneceu a conta das  

pessoas com dinheiro?

Matheus: Eu não forneci as contas.

Alaôr Piacini  (Juiz Federal): Mas você acessou a conta da pessoa para que  

então?

Matheus: Então, o que acontece...

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Nos dias exatamente antes, e no dia do crime, e no  

dia da fraude.
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Matheus: Sim. Exatamente, compreendo. Só que meu trabalho Meritíssimo é o  

seguinte,  eu recebia  ligação do  funcionário  da Caixa,  né? Ele  me perguntava  

referente  às  contas,  me  passava  os  dados dos  clientes,  então  pelo  meu  ver,  

conforme eu verifiquei ai, eu não consultei as contas para passar informações de  

contas  fraudulentas  para  essas  pessoas,  eu  apenas  passei  o  que  era  meu  

trabalho, para os funcionários da Caixa.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Sim, mas você não acha muito coincidência você  

acessar a conta da pessoa no dia em que a fraude ia ser praticada? 

Matheus: Sim, realmente é muito coincidência, porém, o fluxo de ligações para  

mim era muito alto.

Neste  ponto,  urge  esclarecer  que  a  procuração  falsa  utilizada  por 

CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES  para  o  levantamento  de  R$  375.000,00  (trezentos  e 

setenta e cinco mil reais) na agência Barbacena/MG – A0099MG foi produzida no cartório 

de Três Marias no dia 16/10/2014, conforme se verifica à fl. 366, portanto, pouco mais de 

um  mês2 após  o  investigado  Matheus  Gustavo  Alves  Bezerra  consultar  o  saldo  da 

indigitada conta onde se teve o saque e a transferência fraudulenta na agência mineira,  

segundo se constata do ofício de fls. 397/398 destes autos.

O  êxito  dos  golpes,  a  toda  evidência,  dependia  da  ciência  dos 

investigados quanto ao montante depositado em cada uma das contas bancárias onde se 

teve os saques e transferências fraudulentos. Ilação óbvia, portanto, que as empreitadas 

criminosas somente foram possíveis porque informações sigilosas quanto ao saldo destas 

contas vazaram de dentro da Caixa Econômica Federal. 

Em  síntese,  o  que  se  tem  dos  autos  é  que  o  acusado  MATHEUS 

consultou o saldo das contas bancárias fraudadas poucos dias antes da confecção da 

necessária procuração pública, o que deixa assaz clara sua contribuição decisiva para a 

2 Precisamente em 15/09/2014.
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concretização dos delitos de estelionato na cidade de Barbacena/MG.

O réu, mais uma vez, argumenta, como tese defensiva, que trabalhou por 

certo tempo como atendente de telemarketing para a empresa terceirizada que prestava 

serviços à Caixa, e que nesta função recebia ligações de funcionários da CEF que lhe 

perguntavam o saldo de algumas contas bancárias.

Todavia, como já gizei, tal versão não é crível! Repito que, nem de longe, 

é possível acreditar na versão dada pelo réu de que empregados da CEF – os quais por 

certo, detêm acesso aos saldos das contas bancárias dos clientes da empresa pública 

federal  -,  ligariam para  um terceirizado  com vistas  a  perguntar-lhe  tal  informação?!?  

Tampouco se admite imaginar que o acusado MATHEUS, inocentemente, ingenuamente, 

na função de “atendente de telemarketing”, repassou, por telefone, sem maiores cautelas, 

tais dados a um pretenso empregado da CEF.

Questionado sobre quem seria este funcionário da CEF que lhe pediu tais 

informações, o réu foi evasivo em sua resposta (DVD à fl. 1.573):

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Mas quem é o funcionário da caixa, já que você...?

Matheus: Justamente. São vários, eu atendo... minha alçada lá era referente a  

contribuição sindical urbana, como eu já confirmei, e boletos, só que era a nível  

nacional, eu atendia um fluxo de 50 a 60 ligações no dia, então não tenho como  

falar para o senhor qual foi o funcionário específico.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Então você quer me dizer que tinha um funcionário  

da Caixa que utilizava você para praticar fraude?

Matheus: Não utilizava, como ate hoje tem, no mesmo serviço, no mesmo lugar.  

Continua no mesmo jeito.

Alaôr Piacini (Juiz Federal): Porque é inconteste que você que acessou a conta.

Matheus: Sim. Ta no meu login.
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Alaôr Piacini (Juiz Federal): Ta no seu login, ta sua senha, ta tudo lá registrado,  

no dia do crime, as várias fraudes que você ainda era empregado da Caixa.

Matheus: Sim. Porém, eu não era funcionário, eu apenas recebias as ligações  

fazia o trabalho da consulta,  talvez para explicar,  não tinha autorização pra ta  

alterando dados de clientes porque não tinha informações a dados de cliente.

A propósito,  insisto  que  a  testemunha  Márcia  Amina  Asimar  Passos, 

Gerente de Auditoria Regional da CAIXA em Goiânia/GO, afirmou em seu depoimento que 

o acusado MATHEUS trabalhava em uma célula de cobrança e não estava entre as suas 

funções acessar ou consultar o saldo das contas bancárias em que estavam depositadas 

altas quantias em dinheiro (DVD à fl. 1572).

No mais, tal como lembrou o Parquet Federal, mais um fato que corrobora 

a participação de MATHEUS é que após a sua demissão da empresa terceirizada da 

CAIXA, a organização criminosa se viu obrigada a cooptar outra pessoa que trabalhasse 

em bancos e pudesse fornecer os dados das contas. Tal procura se vê no diálogo entre  

ALEX e EDUARDO, e no depoimento de Katielly Rebouças Guerra, ambos já transcrito 

em linhas pretéritas.

2.4) Incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3° do art. 171 do CP: 

Cogente  reconhecer  que  os  estelionatos  praticados  pelos  réus  ALEX, 

EDUARDO, CÍCERO e MATHEUS reclamam a aplicação da causa de aumento de pena 

prevista no § 3° do art. 171 do CP. Na espécie, não há como negar a caracterização da 

CEF como entidade de economia popular. Uma vez mais, cito a jurisprudência do STJ e 

do TRF1 como arrimo para  este  entendimento.  Menciono aqui  apenas os  dados dos 

julgados,  com vistas a não tornar  esta sentença repetitiva,  uma vez que as ementas 

destes já foram transcritas no item 1.4 desta sentença: (REsp 177.407/PR, Rel. Ministro 
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EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 177 e ACR 

48627320104013500,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  OLINDO  MENEZES,  TRF1  - 

QUARTA TURMA, e-DJF1 DATA:05/08/2013 PAGINA:1385).

2.5) Aplicação do princípio da consunção aos delitos de uso de documentos falsos:

Em segundo lugar, mostra-se imperioso o reconhecimento da absorção 

dos  delitos  de  uso  de  documentos  falsos  pelos  respectivos  crimes  de  falsificação 

(ideológica  e  material).  O  uso  de  documento  falso,  segundo  ensinado  pela  melhor 

doutrina, representa simples exaurimento do delito de falsificação quando ambos são 

praticados por  um único agente.  Dito  em outras  palavras,  o  uso de documento falso 

traduz consectário  lógico do crime antecedente,  no caso as falsificações ideológica e 

material de documento público, quando um só sujeito pratica ambas as condutas. Aplica-

se, portanto, o princípio da consunção. Nesse sentido, é a lição de Cleber Masson 

(trecho transcrito no item 1.5 desta sentença).

O tema,  ao que  tudo indica,  está  pacificado na jurisprudência  do 

Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Deveras, 

para as Cortes Superiores, o crime de uso de documento falso, quando cometido 

pelo  próprio  agente  que  produziu  o  falso,  configura  post  factum impunível, 

representando simples exaurimento do crime anterior. Deve, nestes casos, o autor 

responder  apenas  pelo  crime de  falso.  O  pacífico  magistério  jurisprudencial  na 

matéria é representado pela (AP 530, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ 

Acórdão:   Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em  09/09/2014, 

ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-225  DIVULG  14-11-2014  PUBLIC  17-11-2014 

REPUBLICAÇÃO:  DJe-250  DIVULG 18-12-2014  PUBLIC 19-12-2014),  transcrita  no 
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item 1.5 desta sentença.

Esse o quadro, devem os réus responder apenas pelos crimes de 

estelionatos, falsidades ideológica e de documento público, restando os delitos de 

uso  de  documentos  falsos  absorvidos  pelos  respectivos  falsos,  consoante 

apregoado pela doutrina e jurisprudência.

2.6) Impossibilidade de absorção dos delitos de falsidade ideológica e de falsidade 

de documento público pelos crimes de estelionato:

Analiso,  neste ponto,  a  tese suscitada pelas defesas dos réus de 

absorção dos crimes de falso (ideológico e material) pelo delito de estelionato. 

O desate  da questão  perpassa  pela  análise  quanto  à  manutenção  da 

potencialidade lesiva dos documentos falsificados (Carteira de Identidade e Procuração) 

após a consumação dos estelionatos. É conhecida, por todos, a Súmula n° 17 do STJ: 

SÚMULA  17  DO  STJ:  QUANDO  O  FALSO  SE  EXAURE  NO 

ESTELIONATO,  SEM  MAIS  POTENCIALIDADE LESIVA,  É  POR 

ESTE ABSORVIDO.

Em detida análise do quadro fático posto sob exame, convenço-me de 

que seria bastante provável a prática de novas ou reiteras infrações penais com os 

mesmos documentos falsificados – Carteira de Identidade (falsidade de documento 

público) e Procuração (falsidade ideológica). 

Com efeito, tais documentos permaneceram com potencialidade lesiva 

mesmo  após  a  consumação  dos  delitos  de  estelionato,  notadamente  porque  a 

procuração dava poderes ao réu  CÍCERO para  praticar  outras  negociações,  ou  seja, 

outros  crimes  em  detrimento  não  só  do  titular  da  conta  bancária,  como  da  Caixa 
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Econômica  Federal  -  CEF ou  até  mesmo de  terceiros  com quem viesse  a  negociar, 

utilizando-se,  para  tanto,  também  da  carteira  de  identidade  contrafeita,  aludida  na 

Procuração.

Em detalhes, a procuração ideologicamente falsa de fl. 366 garantia ao 

estelionatário, no caso o réu CÍCERO (com o falso nome de Flávio Alves da Silva), o 

poder de: “abrir, movimentar e encerrar contas correntes, poupanças e/ou conjunta,  

podendo  para  tanto  depositar  e  retirar  quaisquer  importâncias  seja  qual  for  a  

procedência,  ajustar  os  valores  de  créditos,  juros  e  taxas  a  contratar,  solicitar  

elevações ou reduções de créditos,  movimentar  contas de depósito,  requerer  e  

receber  cartões  magnéticos,  podendo  registrar  senhas,  apresentar,  receber,  

requerer e assinar todos os documentos necessários para abertura, movimentação  

ou encerramento de contas em nome do outorgante, podendo emitir cheques, abrir  

contas  de  depósito,  autorizar  cobrança,  utilizar  o  crédito  aberto  na  forma  e  

condições,  receber,  passar  recibo  e  dar  quitação,  colicitar  saldos  e  extratos,  

requisitar  talonários de chques,  autorizar  débito em conta  relativo a operações,  

retirar chques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, (...)”. 

Em resumo, o réu poderia praticar outros delitos utilizando-se, para tanto, 

apenas  da  procuração  pública  ideologicamente  falsa  e  da  carteira  de  identidade 

falsificada, à qual a procuração pública fazia referência.

Segundo  a  doutrina  pátria,  tanto  a  carteira  de  identidade,  quanto  a 

procuração pública, em casos semelhantes ao que se analisa, mantêm potencialidade 

lesiva mesmo após a consumação do delito  de estelionato.  Neste sentido,  a  lição do 

professor Francisco Assis Toledo, transcrita no tópico 1.6 desta sentença.
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2.7)  Do  concurso  material  (art.  69  do  CP)  entre  os  delitos  de  falsificação  de 

documento público, falsidade ideológica e estelionato:

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência quanto à espécie 

de concurso (se material ou formal) envolvendo os delitos de falso e estelionato, entendo, 

com base nas circunstâncias e peculiaridades do caso em voga, que a pluralidade delitiva 

reclama a fixação da pena pelo concurso material.

Com efeito,  os agentes,  mediante três ações,  praticaram três crimes 

diversos. Deste modo, os réus, mediante ações específicas, em momentos distintos, em 

contextos diversos, envolvendo várias pessoas, falsificaram uma carteira de identidade, 

enganaram  os  notários  do  Cartório  de  Três  Marias/MG,  e  movimentaram 

fraudulentamente  valores  em conta  bancária  da  agência  de Barbacena/MG,  mediante 

utilização de ardil e artifícios.

Sobre o tema, válida a lição de Rogério Greco, reproduzida no item 1.7 

desta sentença.

Logo, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos 

de falsificação de documento público (art. 297 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do 

CP) e estelionato (art. 171, § 3° do CP).

3 – DOS CRIMES COMETIDOS EM BARUERI/SP e SAMAMBAIA/DF:

3.1 – Do acusado ALEX:

Os crimes cometidos em Barueri/SP e Samambaia/DF têm materialidade 

comprovada através dos documentos coligidos às fls. 407/442.
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Os documentos reunidos, obtidos, em especial,  por uma  ação policial 

contralada bem  sucedida,  a  mim  comunicada,  e  por  mim  autorizada,  e  as  provas 

produzidas em audiência, confirmam que, no dia 04/03/2015, o acusado ALEX e mais 

duas outras pessoas, uma delas identificada pela alcunha de “Pânico”, utilizando carteira 

de  identidade  falsa em  nome  de  Renato  da  Silva  Ribeiro  e  procuração 

ideologicamente falsa (apontando como outorgante o correntista  Luiz Antônio Ribeiro), 

lograram movimentar fraudulentamente, mediante utilização de ardil e artifícios, a quantia 

de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) da conta poupança n° 3708-7, de titularidade 

de  Luiz Antônio  Ribeiro,  sacando,  na oportunidade,  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  em 

espécie na Agência CEF Barueri 0738, transferindo o restante do valor para outra conta  

bancária em nome do corréu VALNEY (documentos de fls. 408/438)

São prova destes fatos cópias da carteira de identidade falsa (fl.  409-

verso), bem como da Procuração ideologicamente falsa, expedida pelo 1° Ofício de Santa 

Vitória/MG (fl. 412).

O policial  Valcir  Alves do Carmo, testemunhando em juízo,  afirmou ter 

visto o acusado ALEX nas imediações da agência da CAIXA em Barueri/SP. Asseverou, 

igualmente, que a pessoa identificada pela alcunha de “Pânico” entrou na agência Barueri  

0738 vestido com fardamento militar da Aeronáutica, e que o acusado ALEX, juntamente 

com outra pessoa ainda não identificada, aguardaram a consecução do golpe em uma 

franquia  da  rede  “Subway”,  próxima  à  aludida  agência  bancária  (documentos  de  fls.  

685/691 e mídia com a filmagem dos réus juntada à fl. 692).

Após consumar as operações fraudulentas, a pessoa de apelido “Pânico” 

saiu da agência da CAIXA e entregou ao acusado ALEX os R$ 5.000,00 (cinco mil reais)  

que foram sacados em espécie.
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Em  seguida,  ALEX  retornou  a  Brasília  e  passou  a  trabalhar  com 

EDUARDO e DANILO para tentaram retirar os R$ 62.000,00 transferidos para a conta de 

VALNEY.

3.2 – Dos acusados EDUARDO, VALNEY e DANILO:

 O  acusado  EDUARDO,  em  suas  alegações  finais,  CONFESSA sua 

participação na prática dos delitos de Barueri/SP e Samambaia/DF. Na espécie, o réu 

afirma,  por  seu  advogado,  às  fls.  1.714/1.715:  “O  acusado  é  réu  primário,  sem 

antecedentes criminais e não é habituado as circunstâncias de um interrogatório. Apesar  

disso, confessa a prática do crime cometido em Barueri/SP e Samambaia/DF. Fato este  

que deveria ter sido feita em seu interrogatório em juízo, entretanto devido ao nervosismo  

não o fez”.

Com efeito,  já  no  ato  de  audiência,  ficou  clara  a  intenção  do  réu  de 

confessar  a  prática  dos  fatos  delituosos.  Ao  ser  questionado  sobre  uma  conversa 

interceptada mantida com o réu ALEX (JAUM), o acusado EDUARDO ficou cabisbaixo e 

pensativo; chegou a perguntar se poderia conversar reservadamente com seu advogado; 

esboçou um início de confissão, afirmando que passava por situação financeira difícil, já 

que a casa de sua sogra havia caído; mas recuou, e desistiu de contribuir com a justiça. 

Conquanto  não tenha esclarecido  sua participação no interrogatório,  a 

confissão do réu EDUARDO nas alegações finais deve ser levada em conta, até porque 

os memoriais foram assinados pelo próprio réu conjuntamente com seus advogados (fl.  

1.718). Faz jus, portanto, à atenuante prevista no art. 65, alínea “d”, do Código Penal,  

quanto aos crimes que praticou em Barueri/SP e Samambaia/DF.

Em que pese a confissão do réu EDUARDO, as conversas interceptadas 
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deixam bastante  clara  sua participação direta nos delitos cometidos em Barueri/SP e 

Samambaia/DF. Como sempre agia, o réu, mais uma vez, foi  responsável por cooptar 

pessoas com vistas a obter as contas bancárias para onde era transferido o dinheiro 

desviado da CEF por meio fraudulento.

Conforme restou especificado no relatório de fls. 888/891 dos autos nº 12-

91.2015.4.01.3502, e ressaltado pelo MPF, “o acusado EDUARDO era a pessoa que, sob 

as  ordens  e  instruções  do  corréu  ALEX,  tinha  dentro  da  estrutura  da  organização 

criminosa  a  tarefa  específica  de  coordenar  e  dirigir  o  levantamento  do  dinheiro  que 

ingressava nas contas bancárias das pessoas que eram convencidas a participar das 

fraudes.”

A  Eduardo  coube  também  a  tarefa  de  fornecer  fardamentos  da 

aeronáutica a “PÂNICO” (na fraude cometida em Barueri/SP e Samambaia/DF), tal como 

já fizera a CÍCERO. Essa conclusão é corroborada pela informação passada pelo Serviço 

de Inteligência do Comando da Aeronáutica (documento de fls. 596/600 dos autos de n° 

12-91.2015.4.01.3502), e pela apreensão de quepe militar em sua residência (fl. 547 dos 

autos do IPL 238/2014).  

Após a encenação feita por “PÂNICO” na agência de Barueri/SP, sob a 

direção de ALEX (JAUM), que culminou na transferência de R$ 57.000,00 (cinquenta e 

sete  mil  reais)  para  a  conta  de  VALNEY,  restava  à  organização  criminosa  conseguir 

realizar nova transferência deste montante agora para a conta de Daril Rodrigues Moreira, 

mantida pela agência do Banco Bradesco situada no Setor de Indústrias e Abastecimento 

de Brasília – SIA Sul, tudo com vistas a dificultar o rastreamento destes valores, após a 

descoberta da fraude.

 Contudo, como a ação era controlada pela Polícia Federal, a CEF, ciente 
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do golpe, bloqueou a possibilidade de nova transferência ou mesmo levantamento deste 

montante,  o  que  gerou  certa  desconfiança  e  irritação  de  EDUARDO  (DUDU)  com 

VALNEY e DANILO.

 O relatório de fls. 865/866 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502 comprova 

que EDUARDO autorizou VALNEY e DANILO a sacarem em espécie todo o montante em 

dinheiro que deveria ter sido transferido. Seguem abaixo as transcrições correspondentes:

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).
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Fica bastante claro, portanto, que as conversas telefônicas interceptadas 

pela Polícia Judiciária apontam que os acusados VALNEY e DANILO foram cooptados 

pelo corréu EDUARDO para realizar uma das etapas do plano criminoso traçado pelo 

corréu ALEX.

Realmente,  depreende-se dos autos  que o  réu VALNEY consentiu  em 

fornecer a sua conta bancária para a realização da fraude em troca do recebimento de 

uma  parte  do  dinheiro  obtido  na  fraude  cometida  perante  a  agência  da  CEF  de 

Barueri/SP.

 O comparecimento dos réus VALNEY e DANILO à agência da CEF de 

Samambaia/DF foi registrado por câmeras de segurança, conforme comprova a pen drive 

que constitui objeto do auto de apreensão nº 17/2015, contido à fl. 442, acompanhado por  

meio da diligência de ação controlada.

 Os  réus  VALNEY  e  DANILO  alegam,  como  tese  de  defesa,  que 

desconheciam a origem ilícita do dinheiro que foi transferido para a conta de VALNEY.

Todavia, essa linha de defesa não se coaduna com a realidade dos fatos. 

A perícia  realizada no aparelho de telefone celular  apreendido em poder  de VALNEY 

confirma que ele e DANILO tinham plena ciência da fraude e que agiram com o manifesto  

propósito de obter dinheiro fácil, consoante se infere do Laudo nº 390/2015, juntado às fls.  

1017.  No  dia  23/03/2015,  foram  registrados  os  seguintes  diálogos  entre  VALNEY e 

DANILO no aplicativo de mensagens “WhatsApp”, in verbis:

CONVERSA: DANILO IRMÃO – 23/03/2015 às 12h17min

VALNEY: Ou otário a caixa me ligou aqui agora de tarde para ir lá sacar  

tudo. Transferência não.

DANILO: Tu falou pros carq não neh?
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VALNEY: Não. E aí o q nois vamos fazer?

DANILO: Eles perguntaram alguma coisa ai? 13 hrs eu subo ai pra nois ir  

lah. Não fala nada pra ninguém não.

VALNEY: Ele falou pra ir lá 15h.

DANILO: Beleza então demorou. Não fala nada pra ninguém não.

VALNEY: só to falando para vc.

CONVERSA: DANILO IRMÃO – 23/03/2015 às 12h57min

VALNEY: transferência não dá pra fazer. Só saque

DANILO:  vamos  sacar  e  deixar  guardado.  Tira  soh  o  nosso  e  deixa  

guardado o restante

VALNEY: O manu me mandou mensagem agora aqui. Falei que ainda não  

tem nada resolvido.

DANILO: Fala q ta bloqueado

VALNEY: Falei. Ficar com esse dinheiro todo aqui é foda. Passa logo se  

resolvi

DANILO: Não moço

VALNEY: moço já me desafoga

DANILO: segura mais. Relaxa doido. Fala nd não

Salta aos olhos a ciência dos acusados quanto à ilicitude dos valores que 

seriam transferidos para  a  conta  de VALNEY,  assim como o  proveito  econômico que 

ambos teriam com a participação na empreitada criminosa. Queriam, a todo custo, manter  

tal atividade em sigilo, e ansiavam por retirar a parte que lhes cabia no importe que seria  

sacado - “Tira soh o nosso e deixa guardado o restante”.
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Ao ensejo, afasto a alegação da defesa dos réus VALNEY e DANILO de 

que é ilícita a prova produzida a partir do manuseio do celular de VALNEY, posto que teria 

sido realizada sem a respectiva ordem judicial. Muito ao contrário, nos autos de n° 993-

23.2015.4.01.3502, prolatei decisão às fls. 1.484/1.507, onde decretei a prisão preventiva 

dos réus ALEX(JAUM), EDUARDO(DUDU), MATHEUS, VALNEY e DANILO, e autorizei, 

na mesma oportunidade, a Polícia Federal a: “acessar dados, sistemas, programas e  

aplicativos que constem dos equipamentos e que possam ser acessados a partir  

destes (por exemplo: agenda telefônica, registro de chamadas, contas de e-mails e  

de  redes  sociais  virtuais,  registros  de  conversações  pelo  Whatsapp  ou  outros  

programas semelhantes)” dos bens dos acusados, dentre eles VALNEY.

De resto, as respostas de DANILO às perguntas que lhe foram feitas em 

seu interrogatório não são nada convincentes. Afirmou o aludido réu que uma terceira 

pessoa de nome “Manuel” é que lhe teria pedido para receber os R$ 57.000,00 em sua 

conta. Contou, também, que não aceitou fazê-lo porque havia saldo negativo em sua 

conta bancária, pedindo auxílio, assim, a VALNEY.

Ora, que impedimento existe em se transferir  dinheiro para uma conta 

com saldo devedor? Absolutamente nenhum!

DANILO,  na  sequência,  ao  ser  questionado  sobre  o  motivo  pelo  qual 

atendeu ao pedido de “Manuel”, respondeu que o mesmo é pessoa “idônea”. Todavia, o 

acusado DANILO não soube (ou não quis) dizer seu sobrenome, não soube (ou não quis) 

dizer onde mora, não soube (ou não quis) dizer se ele é casado, limitando-se a falar que 

trabalhou com ele há 05 anos.

A pergunta que não cala é: por que uma pessoa emprestaria sua conta 

bancária,  ou  a  conta  de  um  amigo  (VALNEY),  a  um  sujeito  estranho,  quase  um 
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desconhecido, não visto há mais de 05 anos?! Por altruísmo?! Por compaixão?! Pouco 

provável!!  Os  autos  estão  a  revelar,  sem sombra  de  dúvidas,  que  DANILO viu  uma 

oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, participando da empreitada criminosa.

3.3) Incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3° do art. 171 do CP: 

Cogente  reconhecer  que  os  estelionatos  praticados  pelos  réus  ALEX, 

EDUARDO, DANILO e VALNEY reclamam a aplicação da causa de aumento de pena 

prevista no § 3° do art. 171 do CP. Na espécie, não há como negar a caracterização da 

CEF como entidade de economia popular. Uma vez mais, cito a jurisprudência do STJ e 

do TRF1 como arrimo para  este  entendimento.  Menciono aqui  apenas os  dados dos 

julgados,  com vistas a não tornar  esta sentença repetitiva,  uma vez que as ementas 

destes já foram transcritas no item 1.4 desta sentença: (REsp 177.407/PR, Rel. Ministro 

EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 177 e ACR 

48627320104013500,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  OLINDO  MENEZES,  TRF1  - 

QUARTA TURMA, e-DJF1 DATA:05/08/2013 PAGINA:1385).

3.4) Aplicação do princípio da consunção aos delitos de uso de documentos falsos:

Em segundo lugar, mostra-se imperioso o reconhecimento da absorção 

do delito de uso de documento falso pelos respectivo crimes de falsificação (ideológica e 

material). O uso de documento falso, segundo ensinado pela melhor doutrina, representa 

simples  exaurimento do delito de falsificação  quando ambos são praticados por um 

único  agente.  Dito  em outras  palavras,  o  uso de documento  falso  traduz consectário 

lógico do crime antecedente, no caso as falsificações ideológica e material de documento 

público,  quando  um  só  sujeito  pratica  ambas  as  condutas.  Aplica-se,  portanto,  o 
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princípio da consunção. Nesse sentido, é a lição de Cleber Masson (trecho transcrito no 

item 1.5 desta sentença).

O tema,  ao que  tudo indica,  está  pacificado na jurisprudência  do 

Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Deveras, 

para as Cortes Superiores, o crime de uso de documento falso, quando cometido 

pelo  próprio  agente  que  produziu  o  falso,  configura  post  factum impunível, 

representando simples exaurimento do crime anterior. Deve, nestes casos, o autor 

responder  apenas  pelo  crime de  falso.  O  pacífico  magistério  jurisprudencial  na 

matéria é representado pela (AP 530, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ 

Acórdão:   Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em  09/09/2014, 

ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-225  DIVULG  14-11-2014  PUBLIC  17-11-2014 

REPUBLICAÇÃO:  DJe-250  DIVULG 18-12-2014  PUBLIC 19-12-2014),  transcrita  no 

item 1.5 desta sentença.

Esse o quadro, devem os réus responder apenas pelos crimes de 

estelionatos, falsidades ideológica e de documento público, restando os delitos de 

uso  de  documentos  falsos  absorvidos  pelos  respectivos  falsos,  consoante 

apregoado pela doutrina e jurisprudência.

3.5) Impossibilidade de absorção dos delitos de falsidade ideológica e de falsidade 

de documento público pelos crimes de estelionato:

Analiso,  neste ponto,  a  tese suscitada pelas defesas dos réus de 

absorção dos crimes de falso (ideológico e material) pelo delito de estelionato. 

O desate  da questão  perpassa  pela  análise  quanto  à  manutenção  da 

potencialidade lesiva dos documentos falsificados (Carteira de Identidade e Procuração) 
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após a consumação dos estelionatos. É conhecida, por todos, a Súmula n° 17 do STJ: 

SÚMULA  17  DO  STJ:  QUANDO  O  FALSO  SE  EXAURE  NO 

ESTELIONATO,  SEM  MAIS  POTENCIALIDADE LESIVA,  É  POR 

ESTE ABSORVIDO.

Em detida análise do quadro fático, convenço-me de que seria bastante 

provável  a  prática  de  novas  ou  reiteras  infrações  penais  com  os  mesmos 

documentos falsificados – Carteira de Identidade (falsidade de documento público) e 

Procuração (falsidade ideológica). 

Com efeito, tais documentos permaneceram com potencialidade lesiva 

mesmo  após  a  consumação  dos  delitos  de  estelionato,  notadamente  porque  a 

procuração dava poderes a “Pânico” (nome falso Renato da Silva Ribeiro) para praticar 

outras negociações,  ou  seja,  outros  crimes em detrimento  não só do titular  da  conta 

bancária, como da Caixa Econômica Federal - CEF ou até mesmo de terceiros com quem 

viesse a negociar, utilizando-se, para tanto, também da carteira de identidade contrafeita, 

aludida na Procuração.

Em detalhes, a procuração ideologicamente falsa de fl. 412 garantia ao 

estelionatário, no caso “Pânico” (com o falso nome de Renato da Silva Ribeiro – fl. 409-

verso),  o  poder  de:  “cadastrar  e recadastrar  senhas,  solicitar  saldos,  extratos de  

contas;  efetuar depósitos e retiradas,  efetuar pagamentos;  assinar,  apresentar  e  

retirar quaisquer documentos; firmar recibos, dar e receber quitação (...)”. 

Em resumo, o réu poderia praticar outros delitos utilizando-se, para tanto, 

apenas  da  procuração  pública  ideologicamente  falsa  e  da  carteira  de  identidade 

falsificada, à qual a procuração pública fazia referência.

Segundo  a  doutrina  pátria,  tanto  a  carteira  de  identidade,  quanto  a 
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procuração pública, em casos semelhantes ao que se analisa, mantêm potencialidade 

lesiva mesmo após a consumação do delito  de estelionato.  Neste sentido,  a  lição do 

professor Francisco Assis Toledo, trasladada no tópico 1.6 desta sentença.

3.6)  Do  concurso  material  (art.  69  do  CP)  entre  os  delitos  de  falsificação  de 

documento público, falsidade ideológica e estelionato:

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência quanto à espécie 

de concurso (se material ou formal) envolvendo os delitos de falso e estelionato, entendo, 

com base nas circunstâncias e peculiaridades do caso em voga, que a pluralidade delitiva 

reclama a fixação da pena pelo concurso material.

Com efeito,  os agentes,  mediante três ações,  praticaram três crimes 

diversos. Deste modo, os réus, mediante ações específicas, em momentos distintos, em 

contextos diversos, envolvendo várias pessoas, falsificaram uma carteira de identidade, 

enganaram  os  notários  do  Cartório  de  Santa  Vitória/MG,  e  movimentaram 

fraudulentamente  valores  em  conta  bancária  da  agência  de  Barueri/SP,  mediante 

utilização de ardil e artifícios.

Sobre o tema, válida a lição de Rogério Greco, reproduzida no item 1.7 

desta sentença.

Logo, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos 

de falsificação de documento público (art. 297 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do 

CP) e estelionato (art. 171, § 3° do CP).

4 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
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O delito de organização criminosa, previsto no § 1° do art. 1° da Lei n° 

12.850/2013 conceitua organização criminosa como sendo a “associação de 4 (quatro) ou 

mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 

a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

A doutrina aponta que, para a caracterização deste delito, é necessário 

que os agentes da organização se reúnam com intenção de permanência e estabilidade 

para a prática dos crimes. 

No  quadro  fático  descortinado  neste  feito,  percebo  que  ambos  os 

pressupostos estão presentes na reunião de ALEX, CÍCERO, EDUARDO e MATHEUS 

para o cometimento reiterado de delitos, cujas penas máximas ultrapassam 04 (anos). 

Como já expus em linhas pretéritas, fica bastante claro que os réus associaram-se com 

vistas a praticar delitos em detrimento da CEF, logrando, ao menos em 04 situações (duas 

em Anápolis/GO, outra em Barbacena e uma última em Barueri/SP), consumar os delitos  

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

Caixa  Econômica Federal,  falsificação  de documentos  públicos  e  falsidade  ideológica 

(arts.  297 e 299 do Código Penal),  além de quebra de sigilo bancário (art.  10 da Lei  

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001), gerando para a CEF um prejuízo de, no  

mínimo,  R$ 789.064,25 (setecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos).

Quanto à divisão de tarefas, restou nítido que ALEX, a bem da verdade, 

era o mentor de toda a empreitada criminosa, sendo o responsável por: a) manter contato 

com pessoas ligadas à CEF para a obtenção de dados sigilosos das contas defraudadas; 

b) instruir e ensinar os atores principais, no caso CÍCERO e PÂNICO, a encenarem os 
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golpes  postos  em  prática  nas  agências  bancárias  de  Anápolis/GO,  Barbacena/MG  e 

Barueri/MG; c) fiscalizar a distribuição/dissipação do dinheiro; d) cuidar do pagamento de 

advogado aos componentes presos da organização criminosa; e) ordenar a prática dos 

atos materiais das infrações penais. Incide, portanto, em relação a este réu a agravante  

do § 3° do art. 2° da Lei n° 12.850/2013: 

Art.  2o  Promover,  constituir,  financiar ou integrar,  pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização criminosa:

(...)

§  3o  A pena é agravada para quem exerce o comando,  individual  ou 

coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente 

atos de execução.

CÍCERO  era o braço ostensivo da organização criminosa. A ele estava 

incumbida a tarefa de atuar nas agências bancárias, fazendo-se passar procurador do 

titular  da  conta  bancária  fraudada.  Vestia-se  com  fardamento  militar  da  aeronáutica, 

cortava o cabelo de forma típica, barbeava-se, tudo com vistas a dar maior credibilidade 

ao personagem criado por ALEX. Estava encarregado, portanto, da execução imediata 

das fraudes.

EDUARDO possuía  certo  grau  de  comando  nas  atividades  da 

organização  criminosa,  tudo  com vistas  a  assegurar  o  produto  dos crimes que eram 

praticados.  Infere-se,  por  exemplo,  que  EDUARDO  era  o  responsável  por  cooptar 

pessoas  para  receberem os  valores  desviados  das  contas  fraudadas.  Paralelamente,  

EDUARDO dirigia toda a atividade de levantamento deste montante, como se pôde ver 

das conversas interceptadas (fls. 865/866 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502).

MATHEUS era peça chave da organização, imprescindível para o êxito 
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dos golpes.  Sem ele,  nada aconteceria.  Possuía o encargo de consultar  o  saldo das 

contas bancárias, com o acesso que tinha como funcionário da empresa PLANSUL e 

posteriormente como empregado da empresa TIVIT, e repassá-los a ALEX (cabeça da 

organização). 

Ao  ensejo,  esclareço  que  a  função  exercida  por  MATHEUS  não  se 

engasta no conceito de funcionário público, previsto no art. 327 do CP. Não há como se 

considerar  a  atividade  de  telemarketing,  ou  mesmo  de  empregado  de  empresa 

especializada em cobrança, como “atividade típica de Administração Pública”, nos termos 

do § 1° do indigitado dispositivo. Não incide na espécie, portanto, a causa de aumento de 

pena prevista no § 4° do inciso II do art. 2° da Lei n° 12.850/13.

Em relação a DANILO e VALNEY não visualizo a presença de elementos 

probatórios  a sinalizar  que tinham pleno conhecimento  de que estavam a serviço  da 

organização criminosa. Sabiam da empreitada criminosa; sabiam que o dinheiro era ilícito; 

mas, não há espaço para afirmar, com a segurança necessária à prolação de um édito  

condenatório, que tinham dolo específico de integrar permanentemente e de modo estável 

esta organização, pelo que devem ser absolvidos deste delito.

Quanto a  VALDEVINO, sua atuação como advogado causa, no mínimo, 

estranheza. Ao requerer a revogação de sua própria prisão preventiva (processo n° 1457-

47.2015.4.01.3502), o réu afirmou que: “é empresário e advogado militante, há mais de 7  

anos,  com  dois escritórios profissionais,  um estabelecido no Edifício  Pátio  Capital,  

Torre Sul, Sala 712, Taguatinga Sul, DF e outro em Águas Lindas, GO..., sendo este em  

funcionamento  há  7  anos,  e  o  da  cidade  de  Águas  Lindas,  GO,  há  5  anos,  

respectivamente,  com um  quadro de funcional  de  10  pessoas,  (...)”.  Uma de suas 

funcionárias, ao ser interrogada sobre o padrão de vida do réu, respondeu que era bom, 

que ele levava uma boa vida. (DVD à fl. 1.573).
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Ora,  a  mim  não  faz  sentido  algum  que  uma  pessoa  tão  próspera 

profissionalmente tenha que se socorrer a um empréstimo de R$ 1.000,00 (um mil reais)  

com uma de suas clientes – no caso Kamilla, que era namorada do réu CÍCERO – com 

vistas a auxiliá-lo numa mudança de escritório, ainda mais quando acabara de receber da 

mesma pessoa (Kamilla) honorários advocatícios no importe de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) pela defesa que fizera ao corréu CÍCERO.

Causa-me espécie, igualmente, que ele, como patrono do réu ALEX há 

alguns anos, tenha, por coincidência, assumido a defesa de CÍCERO. Aliás, vê-se uma 

mudança completa de comportamento do réu CÍCERO após a prisão do réu VALDEVINO. 

No primeiro processo, CÍCERO, preso em flagrante, confessou a prática dos crimes, mas 

negou-se terminantemente a realizar delação premiada. Já neste feito, sendo patrocinado 

por advogado dativo, CÍCERO contribui com a justiça, delineando, passo a passo, em seu 

interrogatório, o iter criminis percorrido pela organização criminosa.

Sem embargo de todas estas considerações, certo é que nenhum dos 

corréus apontou VALDEVINO como membro da organização criminosa, o que enfraquece 

a denúncia neste ponto. A propósito, o próprio MPF, em alegações finais, pugnou pela 

absolvição do acusado. 

Deste modo, em que pese sua conduta como advogado ser no mínimo 

atípica, não vislumbro a presença de provas robustas capazes de confirmar a acusação 

de ser o réu o braço financeiro da organização criminosa, distribuindo dinheiro entre seus 

integrantes, sendo forçoso, por isso, absolvê-lo por não existir prova suficiência para a 

condenação (art. 386, VII, do CPP).

5 – DOS BENEFÍCIOS DA DELAÇÃO PREMIADA AO ACUSADO CÍCERO FLÁVIO 
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RODRIGUES:

Pela sua colaboração voluntária  e  efetiva para  a elucidação dos fatos 

criminosos em julgamento, o Parquet federal requereu que a pena aplicada ao corréu 

CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES seja reduzida de 1/2 (metade).

O benefício da colaboração premiada está previsto no art. 4º da Lei nº 

12.850/2013:

Art.  4º  O  juiz  poderá,  a  requerimento  das  partes,  conceder  o  perdão 

judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou 

substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

I  -  a  identificação  dos  demais  coautores  e  partícipes  da  organização 

criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II  -  a  revelação  da  estrutura  hierárquica  e  da  divisão  de  tarefas  da 

organização criminosa;

III  -  a  prevenção  de  infrações  penais  decorrentes  das  atividades  da 

organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 

penais praticadas pela organização criminosa;

V  -  a  localização  de  eventual  vítima  com  a  sua  integridade  física 

preservada.

§  1º  Em  qualquer  caso,  a  concessão  do  benefício  levará  em  conta  a 

personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e 

a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.
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Reconheço que a  colaboração prestada  voluntariamente  pelo  acusado 

CÍCERO na fase de investigação e no curso do processo criminal contribuiu de forma 

significativa para a identificação dos demais acusados (inciso I) e para a revelação da 

estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa (inciso II).

Assim,  reduzirei  em  1/2  (metade)  a  pena  a  ser  aplicada  ao  corréu 

CÍCERO, devendo tal diminuição ser estendida à pena que lhe foi imposta na sentença 

condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8578-63.2014.4.01.3502 (Apelação n°  

0008578-63.2014.4.01.3502), tal como permitido pelo § 5° do art. 4° da Lei n° 12.850/13.

6 – DECRETAÇÃO DO CONFISCO DOS BENS APREENDIDOS:

O conjunto probatório coligido aos autos está a revelar que os acusados 

ALEX, EDUARDO e CÍCERO não exercem qualquer atividade lícita que lhes proporcione 

auferir renda suficiente para adquirir os bens móveis e imóveis que foram apreendidos em 

posse  destes  pela  Polícia  Judiciária.  Isso  resulta  num  silogismo  de  que  tais  bens 

constituem provento auferido com a prática de fatos criminosos.

Pelo exposto, impõe-se a decretação do perdimento dos bens adquiridos 

pelos acusados ALEX (Auto de Apreensão de fls. 504/506, incluindo o imóvel consistente 

em uma casa situada à Rua 09, Qd. 333, Lt. 15-A-2, Vicente Pires, Brasília/DF, sobre o 

qual  recai  o  sequestro  ordenado  pela  decisão  de  fls.  1617/1618  dos  autos  nº  993-

23.2015.4.01.3502), EDUARDO (Auto de Apreensão de fls. 551/553) e CÍCERO (Auto de 

Apreensão de fls. 632/633) como proventos dos crimes, na forma do disposto no art. 91, 

II, “b”, do Código Penal, a fim de que o dinheiro apurado com a sua alienação judicial seja 

destinado à reparação do dano causado, mediante a devolução aos cofres da CAIXA do 

valor de  R$ 789.064,25 (setecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e 
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vinte e cinco centavos), acrescido das devidas correções.

Afasto a tese defensiva dos réus no sentido de que os bens não lhes 

pertencem por estarem em nomes de terceiros. Não podia ser diferente!?! Se os réus não 

tinham renda compatível com a possibilidade de aquisição de tais bens, ilação óbvia que 

não poderiam titularizá-los,  visto  que não  teriam como justificá-los  perante  a  Receita 

Federal, além de facilitarem eventual persecução penal. 

Ademais, as conversas telefônicas interceptadas deixam clarividente ser 

os réus os reais proprietários dos bens apreendidos.

7 – REPARAÇÃO DOS DANOS:

Revela-se inconteste que os danos causados à Caixa Econômica Federal 

com as fraudes perpetradas pela organização criminosa montam a quantia mínima de R$ 

789.064,25 (setecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos), sendo  R$ 239.038,55 (na agência CEF Mozart Soares de Anápolis/GO), R$ 

165.025,70 (na agência CEF Centro-Oeste/GO), R$ 375.000,00  (na agência 0099-0 de 

Barbacena/MG), R$ 5.000,00  (na agência CEF 4167 de Barueri/SP) e R$ 5.000,00  (na 

agência CEF 4167 de Samambaia/DF). 

Refiro-me a tais valores, e não aos R$ 846.064,25 aludidos pelo MPF, 

porque os R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil  reais)  restantes transferidos à agência 

bancária de Samambaia/DF foram bloqueados através da ação controlada pela Polícia 

Federal,  de  modo  que  não  houve  o  levantamento  desta  soma  pelo  corréu  VALNEY, 

tampouco transferência para outras contas. Os documentos de fls. 1.801/1.803 dão conta 

de que a quantia de R$ 57.348,74 foi devolvida à agência de Barueri/SP.

No tocante à responsabilidade pela reparação dos danos, o cenário é o 
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seguinte: ALEX e EDUARDO têm responsabilidade sobre R$ 789.064,25, já que atuaram 

em todas as fraudes; CÍCERO tem responsabilidade sobre R$ 779.064,25, já que não 

atuou  na  fraude  de  Barueri/Samambaia;  MATEUS  tem  responsabilidade  sobre  R$ 

779.064,25, já que não atuou na fraude de Barueri/Samambaia; VALNEY e DANILO têm 

responsabilidade sobre R$ 5.000,00, já que atuaram apenas na fraude de Samambaia/DF. 

DISPOSITIVO:

Pelo  exposto, JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE a  pretensão 

punitiva deduzida na denúncia e, em consequência:

a) CONDENO o réu CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES: a.1) pela prática do 

delito previsto no art. 2° da Lei n° 12.850/2013, por integrar organização criminosa; b.1) 

pela prática dos delitos previstos no art. 297 do CP, art. 299 do CP e art. 171, § 3°, do 

CP, em concurso material (art. 69), por falsificar procuração no 1° Tabelionato de Três 

Marias/MG, falsificar carteira de identidade em nome de Flávio Alves da Silva, e praticar  

estelionato perante a agência 0099-0 de Barbacena/MG. 

b) CONDENO o réu ALEX AQUINO DOS SANTOS: b.1) pela prática do 

delito previsto no art. 2° da Lei n° 12.850/2013, por integrar organização criminosa, com 

a agravante do § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 relativa ao comando da organização 

criminosa; b.2) pela prática dos delitos previstos no art. 297 do CP, art. 299 do CP e art. 

171, § 3°, do CP, em concurso material (art. 69), reconhecendo-se, ainda, a existência 

de crimes continuados (art. 71 do CP), por falsificar procurações no 2° Tabelionato de 

Notas da Comarca de Presidente Olegário/MG e no 1° Tabelionato de Notas da Comarca 

de Vazante/MG (fl. 23), falsificar carteiras de identidade em nome de Anderson da Silva 

Matias e Leandro Alves da Silva, e pelos estelionatos praticados perante as agências 
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bancárias de Centro-Oeste e Mozart Soares, ambas em Anápolis/GO;  b.3)  pela prática 

dos delitos previstos no  art. 297 do CP, art. 299 do CP e art. 171, § 3°, do CP, em 

concurso  material  (art.  69),  por  falsificar  procuração  no  1°  Tabelionato  de  Três 

Marias/MG, falsificar carteira de identidade em nome de Flávio Alves da Silva, e pelo 

estelionato praticado perante a agência 0099-0 de Barbacena/MG; b.4)  pela prática dos 

delitos previstos no art. 297 do CP, art. 299 do CP e art. 171, § 3°, do CP, em concurso 

material  (art.  69),  por falsificar procuração no 1° Ofício de Santa Vitória/MG, falsificar 

carteira  de  identidade em nome de Luiz  Antônio  Ribeiro,  e  pelo estelionato  praticado 

perante a agência Barueri 0738 e agência de Samambaia/DF; b.5) pela prática do delito 

previsto  no  art.  10 da LC n° 105/01 em continuidade delitiva  (art.  71 do CP),  por 

concorrer  com  o  corréu  MATHEUS  para  a  quebra  do  sigilo  dos  saldos  das  contas 

bancárias  fraudadas  titularizadas  por  Luiz  Carlos  Matias  (conta  poupança  n°  3708-7,  

agência  Mozart  Soares de Anápolis/GO),  Marcos Augustus  Serra  (conta  poupança n° 

2262.013.541541-4,  agência  Centro-Oeste  de  Anápolis/GO)  e  Marcos  Antônio  Magri 

(conta 0099.013.203.732-9, agência 0099-0 de Barbacena/MG).

 c) CONDENO o réu EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA: c.1) pela 

prática  do  delito  previsto  no  art.  2°  da  Lei  n°  12.850/2013,  por  integrar  organização 

criminosa, com a agravante do § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 relativa ao comando 

da organização criminosa; b.2) pela prática do delito previsto no art. 171, § 3°, do CP, em 

concurso  material  (art.  69), reconhecendo-se,  ainda,  a  existência  de  crimes 

continuados  (art.  71  do  CP),  pelos  estelionatos  cometidos  perante  as  agências 

bancárias de Centro-Oeste e Mozart Soares, ambas em Anápolis/GO; b.3) pela prática do 

delito previsto no art. 171, § 3°, do CP, pelo estelionato cometido perante a agência 0099-

0 de Barbacena/MG; b.4)  pela prática do delito previsto no  art. 171, § 3°, do CP,  pelo 

estelionato  cometido  perante  a  agência  Barueri  0738  e  agência  de  Samambaia/DF. 
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ABSOLVO-O das demais imputações, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

d) CONDENO o réu MATHEUS GUSTAVO ALVEZ BEZERRA: d.1) pela 

prática  do  delito  previsto  no  art.  2°  da  Lei  n°  12.850/2013,  por  integrar  organização 

criminosa; d.2) pela prática do delito previsto no  art. 171, § 3°, do CP, em concurso 

material (art. 69), reconhecendo-se, ainda, a existência de crimes continuados (art. 71 

do CP), pelos estelionatos cometidos perante as agências bancárias de Centro-Oeste e 

Mozart Soares, ambas em Anápolis/GO; d.3) pela prática do delito previsto no art. 171, § 

3°, do CP, pelo estelionato cometido perante a agência  0099-0 de Barbacena/MG; d.4) 

pela prática do delito previsto no art. 10 da LC n° 105/01 em continuidade delitiva (art. 

71 do CP),  em razão da quebra do sigilo dos saldos das contas bancárias fraudadas 

titularizadas por Luiz Carlos Matias (conta poupança n° 3708-7, agência Mozart Soares de 

Anápolis/GO), Marcos Augustus Serra (conta poupança n° 2262.013.541541-4, agência 

Centro-Oeste  de  Anápolis/GO)  e  Marcos  Antônio  Magri  (conta  0099.013.203.732-9, 

agência 0099-0 de Barbacena/MG).

e) CONDENO o réu DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA pela prática 

do delito previsto no  art. 171, § 3°, do CP (estelionato cometido perante a agência de 

Barueri 0738 e agência de Samambaia/DF).  ABSOLVO-O das demais imputações, com 

esteio no art. 386, VII, do CPP.

f)  CONDENO o  réu  VALNEY DA CONCEIÇÃO pela  prática  do  delito 

previsto no art.  art. 171, § 3°, do CP  (estelionato cometido perante a agência  Barueri 

0738 e agência de Samambaia/DF). ABSOLVO-O das demais imputações, com esteio no 

art. 386, VII, do CPP.

g) ABSOLVO o réu VALDEVINO DOS SANTOS CORREA da imputação 

do crime descrito no art. 2° da Lei nº 12.850/2013, com esteio no art. 386, VII, do CPP.
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DOSIMETRIA:

1) RÉU CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES:

I – Integração em organização criminosa:

Na primeira fase de dosimetria as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 03 anos.

Na  segunda fase  de  dosimetria  estão  presentes  a  agravante  da 

reincidência  (fls.  1.779/1.780)  e  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  as  quais  se 

compensam,  nos  termos  do  que  decidiu  a  Terceira  Seção  do  STJ  no  EREsp  n° 

1.154.752/RS. 

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à delação premiada 

(art. 4° da Lei n° 12.850/2013). Norteado por essa diretriz, diminuo a pena-base em 1/2, 

resultando, portanto, na pena de reclusão de 01 ano e 06 meses. Fixo, com base nestes 

mesmos parâmetros, pena de multa em 05 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

II - Falsidades ideológica na Procuração do 1° Tabelionato de Três Marias/MG (crime 

previsto no art. 299 do CP):
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Na  primeira fase de dosimetria as “circunstâncias do crime” justificam o 

aumento da pena-base. Na espécie, a falsidade ideológica resultou de um teatro bem 

montado pelo réu com o auxílio de ALEX, passando-se por proprietário da conta bancária 

defraudada, de sorte a iludir os servidores do Tabelionato de Três Marias/MG. Por outro 

lado,  as  demais  circunstâncias  judiciais  são  neutras  ou  não  existem  elementos  para 

valorá-las, razão pela qual fixo a pena-base em 02 anos.

Na  segunda fase  de  dosimetria  estão  presentes  a  agravante  da 

reincidência  (fls.  1.779/1.780)  e  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  as  quais  se 

compensam,  nos  termos  do  que  decidiu  a  Terceira  Seção  do  STJ  no  EREsp  n° 

1.154.752/RS. 

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à delação premiada 

(art.  4°  da  Lei  n°  12.850/2013).  Norteado  por  essa  diretriz,  diminuo  a  pena  em 1/2, 

resultando, portanto, na pena de reclusão de  01 ano. Fixo, com base nestes mesmos 

parâmetros, pena de multa em 10 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

III - Falsidade da Carteira de Identidade em nome de Flávio Alves da Silva (crime 

previsto no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 02 anos.

Na  segunda fase  de  dosimetria  estão  presentes  a  agravante  da 
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reincidência  (fls.  1.779/1.780)  e  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  as  quais  se 

compensam,  nos  termos  do  que  decidiu  a  Terceira  Seção  do  STJ  no  EREsp  n° 

1.154.752/RS. 

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à delação premiada 

(art.  4°  da  Lei  n°  12.850/2013).  Norteado  por  essa  diretriz,  diminuo  a  pena  em 1/2, 

resultando, portanto, na pena de reclusão de  01 ano. Fixo, com base nestes mesmos 

parâmetros, pena de multa em 5 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

IV - Estelionato praticado em Barbacena/MG:

Na primeira fase de dosimetria a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo frisar 

a utilização, por exemplo, de fardamento militar pelo réu nos dias das fraudes com o 

escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o desiderato de dificultar 

a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base ainda reclama majoração 

em razão dos prejuízos advindos à vítima. De fato, não foi possível a recuperação do 

montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um  prejuízo  à  empresa  pública 

federal que ultrapassa o importe de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). 

Esse o quadro, fixo a pena-base do delito de estelionato praticado em Barbacena/MG em 

02 anos e 06 meses.

Na  segunda fase  de  dosimetria  estão  presentes  a  agravante  da 
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reincidência  (fls.  1.779/1.780)  e  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  as  quais  se 

compensam,  nos  termos  do  que  decidiu  a  Terceira  Seção  do  STJ  no  EREsp  n° 

1.154.752/RS. 

Na terceira fase, impõe-se o aumento da pena na fração de 1/3, com base 

no §3° do art.  171 do CP, visto  que o crime foi  praticado contra a Caixa Econômica 

Federal  (instituto  de economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito  praticado é 

elevada a 03 anos e 04 meses. Ainda nesta terceira fase, também, incide a causa de 

diminuição relativa à delação premiada (art. 4° da Lei n° 12.850/2013). Norteado por essa 

diretriz, diminuo a pena em 1/2, resultando, portanto, na pena de reclusão de 01 ano e 08 

meses. Fixo, com base nestes mesmos parâmetros, pena de multa em 15 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Em se tratando de CONCURSO MATERIAL (CP, art. 69), somo as penas 

para chegar ao total de 05 anos e 02 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Deixo de realizar a DETRAÇÃO DA PENA em relação ao réu Cícero por 

existir contra ele sentença condenatória em outro processo, do qual deriva sua prisão 

preventiva. Sem embargo, caso ainda não tenha sido feita a detração naquele, competirá 

ao Juízo da execução efetuá-la.

Fixo a pena em DEFINITIVA em 05 anos e 02 meses de reclusão e 35 

dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena: fechado, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, c/c art. 59, inciso III, ambos do Código Penal.

NEGO ao condenado  CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES  a prerrogativa de 
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recorrer em liberdade. Entendo que a prisão do condenado se justifica pela presença de 

reais indicativos de que, se solto, voltará a delinquir, notadamente por sua reincidência. 

Além disso, entendo que a prisão do condenado atende à necessidade de se assegurar a  

efetiva aplicação da lei penal, pois é provável a fuga, de sorte a se esquivar à execução 

das penas aqui aplicadas, bem como de outras já impostas, como a da ação penal nº 

8578-63.2014.4.01.3502.

CONDENO o  réu  ao  pagamento  das  custas  processuais  (art.  804  do 

CPP).

2) RÉU ALEX AQUINO DOS SANTOS:

I – Integração em organização criminosa:

Na primeira fase de dosimetria as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 03 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante do art. 2°, § 3°, 

da Lei n° 12.850/2013, visto que o réu ALEX é o mentor da organização criminosa e o  

autor  intelectual  das  fraudes,  exercendo  pleno  comando  sobre  ela.  Incide  também a 

agravante  da  reincidência  (fl.  1.078),  razão  pela  qual  agravo  a  pena-base  em  2/6, 

resultando em 04 anos. 

Na  terceira fase,  não  há  incidência  de  causa  de  diminuição  ou  de 

aumento de pena. Norteado por essas diretrizes, fixo a pena em 04 anos. Fixo, com base 

nestes mesmos parâmetros, pena de multa em 14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 
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devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

II - Falsidade ideológica nas Procurações do 2° Tabelionato de Notas da Comarca de 

Presidente  Olegário/MG  e  1º  Tabelionato  de  Notas  da  Comarca  de  Vazante/MG 

(crimes previstos no art. 299 do CP):

Na  primeira fase de dosimetria as “circunstâncias do crime” justificam o 

aumento da pena-base. Na espécie, as falsidades ideológicas resultaram de um teatro 

bem montado pelo réu com o auxílio  de Cícero,  passando-se pelos proprietários das 

contas  bancárias,  de  sorte  a  iludir  os  servidores  dos  Tabelionatos  de  Vazante/MG e 

Presidente Olegário/MG. Por outro lado, as demais circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, razão pela qual fixo a pena-base em 02 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses. 

Na  terceira fase, é de rigor o reconhecimento da causa de aumento de 

pena prevista no art.  71 do Código Penal, visto estar plenamente configurado o crime 

continuado.  Norteado  por  essas  diretrizes,  majoro  a  pena-base  em  1/6,  resultando, 

portanto, na pena de reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias. Fixo, com base nestas 

mesmas diretrizes, pena de multa em 16 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.
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III - Falsidades das Carteiras de Identidade em nome de Anderson da Silva Matias e 

Leandro Alves da Silva (crimes previstos no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 02 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses. 

Na  terceira fase, é de rigor o reconhecimento da causa de aumento de 

pena prevista no art.  71 do Código Penal, visto estar plenamente configurado o crime 

continuado.  Norteado  por  essas  diretrizes,  majoro  a  pena-base  em  1/6,  resultando, 

portanto, na pena de reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias. Fixo, com base nestas 

mesmas diretrizes, pena de multa em 14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

IV  –  Estelionatos  praticados  perante  as  agências  bancárias  de  Centro-Oeste  e 

Mozart Soares, ambas em Anápolis/MG (crimes previstos no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, os estelionatos praticados foram 

fruto de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada pelo réu com extrema perícia, 

valendo frisar a utilização, por exemplo, de fardamento militar por um dos corréus nos 

dias das fraudes com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o  

desiderato de dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base 
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ainda reclama majoração em razão dos prejuízos advindos às vítimas. De fato, não foi 

possível  a  recuperação  do  montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um 

prejuízo à empresa pública federal  que ultrapassa o importe de R$ 400.000,00. Além 

disto, um dos clientes da CEF, o Sr. Luiz Carlos Matias, foi severamente prejudicado com 

o desvio dos valores no estelionato  praticado no dia  28/07/2014,  visto  que,  à  época, 

encontrava-se em tratamento de câncer, segundo informado pela testemunha Aline Bento 

de Sousa nos autos da ação penal n° 8578-63.2014.4.01.3502. De fato,  consta nesta 

mesma Vara Federal ação ordinária n° 5727-51.2014.4.01.3502, em que o Sr. Luiz Carlos 

Matias  litiga  contra  a  CEF  por  tais  fatos,  pleiteando  ação  de  indenização  pelas 

dificuldades vivenciadas no período em que ficou sem o dinheiro (algo em torno de 30 

dias). Esse o quadro, fixo a pena-base do delito praticado no dia 28/07/2014 em 03 anos, 

e do delito praticado no dia 06/08/2014 em 02 anos e 06 meses.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl.  1.078), pelo que aumento a pena dos crimes praticados em 1/6, resultando em  03 

anos e 06 meses para o delito praticado no dia 28/07/2014, e 02 anos e 11 meses para 

o delito praticado no dia 06/08/2014.

Na terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art.  171 do CP, visto que os crimes foram praticados contra a Caixa  

Econômica Federal  (instituto  de  economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito 

praticado no dia 28/07/2014 é elevada a 04 anos e 08 meses, enquanto a pena do delito 

praticado no dia 06/08/2014 é elevada a 03 anos, 10 meses e 20 dias. 

De rigor,  outrossim,  o  reconhecimento  da causa de aumento  de pena 

prevista  no  art.  71  do  Código  Penal,  visto  estar  plenamente  configurado  o  crime 

continuado. Norteado por essas diretrizes, majoro a pena do crime mais grave em 1/6, 

resultando, portanto, na pena de reclusão de 05 anos, 05 meses e 10 dias. Fixo, com 
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base nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 30 dias-multa.

V – Falsidade ideológica na Procuração do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de 

Três Marias/MG (crime previsto no art. 299 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, as “circunstâncias do crime” justificam o 

aumento da pena-base. Na espécie, a falsidade ideológica resultou de um teatro bem 

montado  pelo  réu  com  o  auxílio  de  Cícero,  passando-se  por  proprietário  de  conta 

bancária, de sorte a iludir os servidores do Tabelionato de Três Marias/MG. Por outro lado, 

as demais circunstâncias judiciais são neutras ou não existem elementos para valorá-las, 

razão pela qual fixo a pena-base em 02 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses.

Na  terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. 

Norteado por essas diretrizes, fixo a pena em  02 anos e 04 meses.  Fixo,  com base 

nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 16 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

VI - Falsidade da Carteira de Identidade em nome de Flávio Alves da Silva (crime 

previsto no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-
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base, razão pela qual a fixo em 02 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses. 

Na  terceira fase inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. 

Norteado por essas diretrizes, fixo a pena em  02 anos e 04 meses.  Fixo,  com base 

nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

VII - Estelionato praticado em Barbacena/MG:

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento.  A farsa foi  arquitetada com extrema perícia  pelo réu 

ALEX, valendo frisar a utilização, por exemplo, de fardamento militar pelo corréu CÍCERO 

nos dias das fraudes com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, 

com o desiderato de dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-

base ainda reclama majoração em razão dos prejuízos advindos à vítima. De fato, não foi 

possível  a  recuperação  do  montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um 

prejuízo à empresa pública federal que ultrapassa o importe de R$ 375.000,00 (trezentos 

e setenta e cinco mil  reais). Esse o quadro, fixo a pena-base do delito de estelionato 

praticado em Barbacena/MG em 02 anos e 06 meses.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 11 meses. 
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Na terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art. 171 do CP, visto que o crime foi praticado contra a Caixa Econômica 

Federal (instituto de economia popular), resultando, portanto, na pena de reclusão de 03 

anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Fixo, com base nestes mesmos parâmetros, pena 

de multa em 15 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

VIII – Falsidade ideológica na Procuração do 1° Ofício de Santa Vitória/MG (crime 

previsto no art. 299 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, as “circunstâncias do crime” justificam o 

aumento da pena-base. Na espécie, a falsidade ideológica resultou de um teatro bem 

montado  pelo  réu  com  o  auxílio  de  pessoa  de  alcunha  Pânico,  passando-se  por 

proprietário de conta bancária, de sorte a iludir os servidores do Tabelionato de Santa 

Vitória/MG. Por outro lado, as demais circunstâncias judiciais são neutras ou não existem 

elementos para valorá-las, razão pela qual fixo a pena-base em 02 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses.

Na  terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. 

Norteado por essas diretrizes, fixo a pena em  02 anos e 04 meses.  Fixo,  com base 

nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 16 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 
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termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

IX - Falsidade da Carteira de Identidade em nome de Luiz Antônio Ribeiro (crime 

previsto no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 02 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses. 

Na  terceira fase inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. 

Norteado por essas diretrizes, fixo a pena em  02 anos e 04 meses.  Fixo,  com base 

nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

X - Estelionato praticado em Barueri/SP-Samambaia/DF:

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento.  A farsa foi  arquitetada com extrema perícia  pelo réu 

ALEX,  valendo  frisar  a  utilização,  por  exemplo,  de  fardamento  militar  por  pessoa  de 

alcunha “PÂNICO” nos dias das fraudes com o escopo de garantir maior credibilidade ao 

golpe,  tudo,  friso,  com o  desiderato  de  dificultar  a  sua  descoberta  e  a  apuração  da 
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infração penal. A pena-base ainda reclama majoração em razão dos prejuízos advindos à 

vítima.  De  fato,  não  foi  possível  a  recuperação  do  montante  movimentado  pelo 

estelionatário.  Esse o quadro,  fixo a pena-base do delito  de estelionato praticado em 

Barueri/SP-Samambaia/DF em 02 anos e 06 meses.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 02 anos e 11 meses. 

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art. 171 do CP, visto que o crime foi praticado contra a Caixa Econômica 

Federal (instituto de economia popular), resultando, portanto, na pena de reclusão de 03 

anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Fixo, com base nestes mesmos parâmetros, pena 

de multa em 15 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

XI – Delitos previstos no art. 10 da LC n° 105/01:

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 01 ano.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a agravante da reincidência 

(fl. 1.078), pelo que aumento a pena 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses. 

Na  terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de 

pena prevista no art.  71 do Código Penal, visto estar plenamente configurado o crime 
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continuado. Norteado por essas diretrizes, majoro a pena em 1/6, resultando, portanto, na 

pena de reclusão de  01 ano,  04  meses e 10 dias.  Fixo,  com base nestas  mesmas 

diretrizes, pena de multa em 14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Em se tratando de CONCURSO MATERIAL (CP, art. 69), somo as penas 

para chegar ao total de 33 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 178 dias-multa.

Em obediência à regra insculpida no art. 1° da Lei n° 12.736/12, realizo a 

DETRAÇÃO da  pena.  Conforme documento  de fl.  1.782,  o  réu  ALEX AQUINO DOS 

SANTOS encontra-se preso desde o dia 24/03/2015,  totalizando,  portanto,  até a data 

desta sentença3, 06 meses e 22 dias de prisão preventiva.

Fixo, pois, a pena em DEFINITIVA,  JÁ REALIZADA A DETRAÇÃO  4  , em 

32 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 178 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena: fechado, nos termos do art. 33, 

§2º, “a”, c/c art. 59, inciso III, ambos do Código Penal.

NEGO ao condenado  ALEX AQUINO DOS SANTOS  a prerrogativa de 

recorrer em liberdade. Entendo que a prisão do condenado se justifica pela presença de 

reais indicativos de que, se solto, voltará a delinquir, notadamente por sua reincidência. 

Além disso, entendo que a prisão do condenado atende à necessidade de se assegurar a  

efetiva aplicação da lei penal, pois é provável a fuga, de sorte a se esquivar à execução 

das penas aqui aplicadas.

3 16/10/2015.
4 Tempo de prisão preventiva de 24/03/2015 a 16/10/2015.
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL ALAÔR PIACINI em 16/10/2015, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 1590753502260.

                                 Pág. 91/106



 

  0  0  0  1  8  8  6  1  4  2  0  1  5  4  0  1  3  5  0  2      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS

Processo N° 0001886-14.2015.4.01.3502 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00598.2015.00023502.1.00445/00128

CONDENO o  réu  ao  pagamento  das  custas  processuais  (art.  804  do 

CPP).

3) RÉU EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA:

I – Integração em organização criminosa:

Na primeira fase de dosimetria as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 03 anos.

Na segunda fase de dosimetria está presente a agravante do art. 2°, § 3°, 

da Lei n° 12.850/2013, visto que o réu EDUARDO possuía certo grau de comando nas 

atividades da organização criminosa, tudo com vistas a assegurar o produto dos crimes 

que eram praticados. Por tal razão, agravo a pena-base em 1/6, resultando em 03 anos e 

06 meses. 

Na  terceira fase,  não  há  incidência  de  causa  de  diminuição  ou  de 

aumento de pena.  Norteado por essas diretrizes, fixo a pena em 03 anos e 06 meses. 

Fixo, com base nestes mesmos parâmetros, pena de multa em 12 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

II – Estelionatos praticados perante as agências bancárias de Centro-Oeste e Mozart 

Soares, ambas em Anápolis/MG (crimes previstos no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 
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em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, os estelionatos praticados foram 

fruto de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo 

frisar a utilização, por exemplo, de fardamento militar por um dos corréus nos dias das 

fraudes com o escopo de garantir  maior  credibilidade aos golpes,  tudo,  friso,  com o 

desiderato de dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base 

ainda reclama majoração em razão dos prejuízos advindos às vítimas. De fato, não foi 

possível  a  recuperação  do  montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um 

prejuízo à empresa pública federal  que ultrapassa o importe de R$ 400.000,00. Além 

disto, um dos clientes da CEF, o Sr. Luiz Carlos Matias, foi severamente prejudicado com 

o desvio dos valores no estelionato  praticado no dia  28/07/2014,  visto  que,  à  época, 

encontrava-se em tratamento de câncer, segundo informado pela testemunha Aline Bento 

de Sousa nos autos da ação penal n° 8578-63.2014.4.01.3502. De fato,  consta nesta 

mesma Vara Federal ação ordinária n° 5727-51.2014.4.01.3502, em que o Sr. Luiz Carlos 

Matias  litiga  contra  a  CEF  por  tais  fatos,  pleiteando  ação  de  indenização  pelas 

dificuldades vivenciadas no período em que ficou sem o dinheiro (algo em torno de 30 

dias). Esse o quadro, fixo a pena-base do delito praticado no dia 28/07/2014 em 03 anos, 

e do delito praticado no dia 06/08/2014 em 02 anos e 06 meses.

Na  segunda fase  de  dosimetria  não  estão  presentes  agravantes  ou 

atenuantes.

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art.  171 do CP, visto que os crimes foram praticados contra a Caixa  

Econômica Federal  (instituto  de  economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito 

praticado no dia 28/07/2014 é elevada a 04 anos, enquanto a pena do delito praticado no 

dia 06/08/2014 é elevada a 02 anos e 11 meses.

De rigor,  outrossim,  o  reconhecimento  da causa de aumento  de pena 
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prevista  no  art.  71  do  Código  Penal,  visto  estar  plenamente  configurado  o  crime 

continuado. Norteado por essas diretrizes, majoro a pena do crime mais grave em 1/6, 

resultando, portanto, na pena de reclusão de 04 anos e 08 meses. Fixo, com base nestas 

mesmas diretrizes, pena de multa em 20 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

III - Estelionato praticado em Barbacena/MG:

Na primeira fase de dosimetria a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo frisar 

a utilização, por exemplo, de fardamento militar por um dos corréus nos dias das fraudes 

com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o desiderato de 

dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base ainda reclama 

majoração  em  razão  dos  prejuízos  advindos  à  vítima.  De  fato,  não  foi  possível  a 

recuperação  do  montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um  prejuízo  à 

empresa pública federal que ultrapassa o importe de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e 

cinco mil reais). Esse o quadro, fixo a pena-base do delito de estelionato praticado em 

Barbacena/MG em 02 anos e 06 meses.

Na  segunda fase  da  dosimetria  não  estão  presentes  atenuantes  ou 

agravantes. 

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art. 171 do CP, visto que o crime foi praticado contra a Caixa Econômica 
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Federal  (instituto  de economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito  praticado é 

elevada a 03 e 04 meses.  Fixo, com base nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 

14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

IV - Estelionato praticado em Barueri/SP-Samambaia/DF:

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo frisar 

a utilização, por exemplo, de fardamento militar por pessoa de alcunha “PÂNICO” nos 

dias das fraudes com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o  

desiderato de dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base 

ainda reclama majoração em razão dos prejuízos advindos à vítima.  De fato,  não foi  

possível a recuperação do montante movimentado pelo estelionatário. Esse o quadro, fixo 

a pena-base do delito  de estelionato praticado em Barueri/SP-Samambaia/MG em  02 

anos e 06 meses.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a atenuante da confissão. 

Por tal razão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 02 anos e 01 mês. 

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art. 171 do CP, visto que o crime foi praticado contra a Caixa Econômica 

Federal  (instituto  de economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito  praticado é 

elevada a 02 anos, 09 meses e 10 dias. Fixo, com base nestas mesmas diretrizes, pena 
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de multa em 12 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Em se tratando de CONCURSO MATERIAL (CP, art. 69), somo as penas 

para chegar ao total de 14 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 58 dias-multa.

Em obediência à regra insculpida no art. 1° da Lei n° 12.736/12, realizo a 

DETRAÇÃO da  pena.  Conforme  documento  de  fl.  1.782,  o  réu  EDUARDO  JAVIER 

NOGUEIRA PINILLA encontra-se preso desde o dia 24/03/2015, totalizando, portanto, até 

a data desta sentença5, 06 meses e 22 dias de prisão preventiva.

Fixo, pois, a pena em DEFINITIVA,  JÁ REALIZADA A DETRAÇÃO  6  , em 

13 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão e 58 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena: fechado, nos termos do art. 33, 

§2º, “a”, c/c art. 59, inciso III, ambos do Código Penal.

NEGO ao  condenado  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA  PINILLA  a 

prerrogativa de recorrer em liberdade. Entendo que a prisão do condenado se justifica 

pela  presença  de  reais  indicativos  de  que,  se  solto,  voltará  a  delinquir.  Além  disso, 

entendo que a prisão do condenado atende à necessidade de se assegurar a efetiva 

aplicação da lei penal, pois é provável a fuga, de sorte a se esquivar à execução das  

penas aqui aplicadas, bem como de outras já impostas, como a da ação penal nº 8578-

63.2014.4.01.3502.

CONDENO o  réu  ao  pagamento  das  custas  processuais  (art.  804  do 

5 16/10/2015.
6 Tempo de prisão preventiva de 24/03/2015 a 16/10/2015.
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CPP).

4) RÉU MATHEUS GUSTAVO ALVEZ BEZERRA:

I – Integração em organização criminosa:

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 03 anos.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a atenuante prevista no art. 

65, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 1/6, resultando em 02 anos e 06 meses. 

Na  terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de 

pena.  Resta fixada, portanto, em 02 anos e 06 meses de reclusão.  Fixo,  com base 

nestes mesmos parâmetros, pena de multa em 05 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

II – Estelionatos praticados perante as agências bancárias de Centro-Oeste e Mozart 

Soares, ambas em Anápolis/MG (crimes previstos no art. 297 do CP):

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, os estelionatos praticados foram 

fruto de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo 

frisar a utilização, por exemplo, de fardamento militar por um dos corréus nos dias das 

fraudes com o escopo de garantir  maior  credibilidade aos golpes,  tudo,  friso,  com o 
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desiderato de dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base 

ainda reclama majoração em razão dos prejuízos advindos às vítimas. De fato, não foi 

possível  a  recuperação  do  montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um 

prejuízo à empresa pública federal  que ultrapassa o importe de R$ 400.000,00. Além 

disto, um dos clientes da CEF, o Sr. Luiz Carlos Matias, foi severamente prejudicado com 

o desvio dos valores no estelionato  praticado no dia  28/07/2014,  visto  que,  à  época, 

encontrava-se em tratamento de câncer, segundo informado pela testemunha Aline Bento 

de Sousa nos autos da ação penal n° 8578-63.2014.4.01.3502. De fato,  consta nesta 

mesma Vara Federal ação ordinária n° 5727-51.2014.4.01.3502, em que o Sr. Luiz Carlos 

Matias  litiga  contra  a  CEF  por  tais  fatos,  pleiteando  ação  de  indenização  pelas 

dificuldades vivenciadas no período em que ficou sem o dinheiro (algo em torno de 30 

dias). Esse o quadro, fixo a pena-base do delito praticado no dia 28/07/2014 em 03 anos, 

e do delito praticado no dia 06/08/2014 em 02 anos e 06 meses.

Na segunda fase de dosimetria está presente a atenuante do art. 65, I, do 

CP, pelo que reduzo a pena do réu em 1/6, resultando em 02 anos e 06 meses para o 

delito praticado no dia 28/07/2014, e 02 anos e 01 mês para o delito praticado no dia 

06/08/2014.

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art.  171 do CP, visto que os crimes foram praticados contra a Caixa  

Econômica Federal  (instituto  de  economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito 

praticado no dia 28/07/2014 é elevada a 03 anos e 04 meses, enquanto a pena do delito 

praticado no dia 06/08/2014 é elevada a 02 anos, 09 meses e 10 dias.

De rigor,  outrossim,  o  reconhecimento  da causa de aumento  de pena 

prevista  no  art.  71  do  Código  Penal,  visto  estar  plenamente  configurado  o  crime 

continuado. Norteado por essas diretrizes, majoro a pena do crime mais grave em 1/6, 
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resultando, portanto, na pena de reclusão de 03 anos, 10 meses e 20 dias. Fixo, com 

base nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 20 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

III - Estelionato praticado em Barbacena/MG:

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo frisar 

a utilização, por exemplo, de fardamento militar por um dos corréus nos dias das fraudes 

com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o desiderato de 

dificultar a sua descoberta e a apuração da infração penal. A pena-base ainda reclama 

majoração  em  razão  dos  prejuízos  advindos  à  vítima.  De  fato,  não  foi  possível  a 

recuperação  do  montante  movimentado  pelo  estelionatário,  restando  um  prejuízo  à 

empresa pública federal que ultrapassa o importe de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e 

cinco mil reais). Esse o quadro, fixo a pena-base do delito de estelionato praticado em 

Barbacena/MG em 02 anos e 06 meses.

Na segunda fase de dosimetria está presente a atenuante do art. 65, I, do 

CP, pelo que reduzo a pena do réu em 1/6, resultando em 02 anos e 01 mês.

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art.  171 do CP, visto que os crimes foram praticados contra a Caixa  

Econômica Federal  (instituto  de  economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito 

praticado é elevada a  02 anos, 09 meses e 10 dias.  Fixo, com base nestas mesmas 
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diretrizes, pena de multa em 14 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

IV – Delitos previstos no art. 10 da LC n° 105/01:

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais são neutras ou 

não existem elementos para valorá-las, mostrando-se injustificável o aumento da pena-

base, razão pela qual a fixo em 01 ano.

Na segunda fase de dosimetria está presente a atenuante do art. 65, I, do 

CP, pelo que reduzo a pena do réu em 1/6, resultando em resultando em 10 meses de 

reclusão. 

Na  terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de 

pena prevista no art.  71 do Código Penal, visto estar plenamente configurado o crime 

continuado. Norteado por essas diretrizes, majoro a pena em 1/6, resultando, portanto, na 

pena de reclusão de 11 meses e 20 dias de reclusão. Fixo, com base nestas mesmas 

diretrizes, pena de multa em 10 dias-multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Em se tratando de CONCURSO MATERIAL (CP, art. 69), somo as penas 

para chegar ao total de 10 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 49 dias-multa.

Em obediência à regra insculpida no art. 1° da Lei n° 12.736/12, realizo a 
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DETRAÇÃO da pena.  Conforme documento de fl.  1.782, o réu MATHEUS GUSTAVO 

ALVES BEZERRA permaneceu preso preventivamente por 03 meses e 29 dias7.

Fixo, pois, a pena em DEFINITIVA,  JÁ REALIZADA A DETRAÇÃO  8  , em 

09 anos, 09 meses e 21 dias de reclusão e 49 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena: fechado, nos termos do art. 33, 

§2º, “a”, c/c art. 59, inciso III, ambos do Código Penal.

CONDENO o  réu  ao  pagamento  das  custas  processuais  (art.  804  do 

CPP).

5) RÉU DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA:

Na primeira fase de dosimetria, a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo frisar 

a utilização, por exemplo, de fardamento militar por pessoa de alcunha “PÂNICO” nos 

dias das fraudes com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o  

desiderato  de  dificultar  a  sua  descoberta  e  a  apuração  da  infração  penal.  Todavia, 

levando-se em conta a menor participação do réu, que se limitou auxiliar no saque dos 

valores defraudados, fixo a pena-base do delito de estelionato praticado em Barueri/SP-

Samambaia/DF em 01 ano e 06 meses.

Na  segunda fase  de  dosimetria,  não  estão  presentes  agravantes  ou 

atenuantes. 

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

7 De 24/03/2015 a 23/07/2015.
8 Tempo de prisão preventiva de 24/03/2015 a 23/07/2015.
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base no §3° do art. 171 do CP, visto que o crime foi praticado contra a Caixa Econômica 

Federal  (instituto  de economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito  praticado é 

elevada a 02 anos. Fixo, com base nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 20 dias-

multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Fixo a pena em DEFINITIVA em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena:  aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, c/c art. 59, inciso III, ambos do Código Penal.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 44 do 

CP,  encontro  espaço  para  a  aplicação  de  medidas  despenalizadoras.  Desse  modo, 

concedo  ao  réu  a substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  duas  penas 

restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade, no total de 

730 (setecentos e trinta) horas, e pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 (três)  

salários  mínimos,  a  serem  depositados  na  conta  nº  00003500-1,  Agência  nº  3258, 

operação 005, da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 1º da Portaria n. 002, de  

19 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a aplicação do disposto na Resolução nº  CJF-

RES-2014/0095 de 4 de junho de 2014, no âmbito desta Subseção Judiciária, devendo o 

respectivo  comprovante  de  pagamento  ser  apresentado  neste  juízo.  A prestação  de 

serviços à comunidade destinar-se-á a entidades a serem definidas na fase de execução 

da pena.

6) RÉU VALNEY DA CONCEIÇÃO:
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Na primeira fase de dosimetria a pena-base merece ser majorada tendo 

em conta as “circunstâncias” do crime. A toda evidência, o estelionato praticado foi fruto  

de amplo e longo planejamento. A farsa foi arquitetada com extrema perícia, valendo frisar 

a utilização, por exemplo, de fardamento militar por pessoa de alcunha “PÂNICO” nos 

dias das fraudes com o escopo de garantir maior credibilidade ao golpe, tudo, friso, com o  

desiderato  de  dificultar  a  sua  descoberta  e  a  apuração  da  infração  penal.  Todavia, 

levando-se em conta a menor participação do réu, que se limitou auxiliar no saque dos 

valores defraudados, fixo a pena-base do delito de estelionato praticado em Barueri/SP-

Samambaia/DF em 01 ano e 06 meses.

Na  segunda fase  de  dosimetria  não  estão  presentes  agravantes  ou 

atenuantes. 

Na  terceira fase, impõe-se o aumento das penas na fração de 1/3, com 

base no §3° do art. 171 do CP, visto que o crime foi praticado contra a Caixa Econômica 

Federal  (instituto  de economia popular),  razão pela qual  a  pena do delito  praticado é 

elevada a 02 anos. Fixo, com base nestas mesmas diretrizes, pena de multa em 20 dias-

multa.

Valor do dia-multa:  1 salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a 

devida correção monetária, considerada a situação econômico-social do condenado, nos 

termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Em obediência à regra insculpida no art. 1° da Lei n° 12.736/12, realizo a 

DETRAÇÃO da pena. Conforme documento de fl. 1.782, o réu VALNEY DA CONCEIÇÃO 

permaneceu preso preventivamente por 04 meses e 14 dias9.

Fixo, pois, a pena em DEFINITIVA,  JÁ REALIZADA A DETRAÇÃO  10  , em 

9 De 24/03/2015 a 07/08/2015.
10 Tempo de prisão preventiva de 24/03/2015 a 07/08/2015.
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01 ano, 07 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena:  aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, c/c art. 59, inciso III, ambos do Código Penal.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 44 do 

CP,  encontro  espaço  para  a  aplicação  de  medidas  despenalizadoras.  Desse  modo, 

concedo  ao  réu  a substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  duas  penas 

restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade, no total de 

588 horas, e pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, a  

serem depositados na conta nº 00003500-1, Agência nº 3258, operação 005, da Caixa 

Econômica Federal, nos termos do art. 1º da Portaria n. 002, de 19 de fevereiro de 2015,  

que dispõe sobre a aplicação do disposto na Resolução nº  CJF-RES-2014/0095 de 4 de 

junho de 2014, no âmbito desta Subseção Judiciária, devendo o respectivo comprovante 

de  pagamento  ser  apresentado  neste  juízo.  A prestação  de  serviços  à  comunidade 

destinar-se-á a entidades a serem definidas na fase de execução da pena.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

FIXO como valor mínimo da reparação dos danos causados o montante 

de R$ 789.064,25 (setecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos), acrescido da devida correção monetária, nos termos do art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal  -  CPP.  A responsabilidade pela  reparação dos danos é  a 

seguinte: ALEX e EDUARDO têm responsabilidade sobre R$ 789.064,25, já que atuaram 

em todos os estelionatos; CÍCERO tem responsabilidade sobre R$ 779.064,25, já que não 

atuou no estelionato de Barueri/Samambaia;  MATEUS tem responsabilidade sobre R$ 

779.064,25, já que não atuou no estelionato de Barueri/Samambaia; VALNEY e DANILO 
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têm  responsabilidade  sobre  R$  5.000,00,  já  que  atuaram  apenas  no  estelionato  de 

Samambaia/DF.

DECRETO o perdimento dos bens pertencentes aos acusados ALEX 

AQUINO  DOS  SANTOS  (Auto  de  Apreensão  de  fls.  504/506,  incluindo  o  imóvel 

consistente  em  uma  casa  situada  à  Rua  09,  Qd.  333,  Lt.  15-A-2,  Vicente  Pires, 

Brasília/DF, sobre o qual recai o sequestro ordenado pela decisão de fls. 1617/1618 dos 

autos  nº  993-23.2015.4.01.3502),  EDUARDO  JAVIER  NOGUEIRA PINILLA (Auto  de 

Apreensão de fls. 551/553) e CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES (Auto de Apreensão de fls. 

632/633).

Transitada em julgado a sentença condenatória, determino a avaliação e 

a venda dos aludidos bens em leilão público, devendo o dinheiro apurado ser entregue à 

Caixa Econômica Federal para ressarcimento do prejuízo causado pelos crimes.

Expeça-se ofício ao Relator da Apelação n° 8578-63.2014.4.01.3502, em 

trâmite perante a 3ª Turma do TRF1, informando sobre a delação premiada feita pelo réu 

CÍCERO  FLÁVIO  RODRIGUES  neste  processo,  remetendo-se  cópia  da  presente 

sentença,  de  modo  a  assegurar  ao  réu  a  redução  da  pena  que  lhe  foi  imposta  na 

sentença condenatória  proferida nos autos  da ação penal  nº  8578-63.2014.4.01.3502, 

consoante previsto no § 5° do art. 4° da Lei n° 12.850/13.

Nos termos dos arts. 25 e 27 da Resolução n. 305/2014 do Conselho da 

Justiça  Federal,  considerando  o  trabalho e  o  grau de  zelo  do  advogado Constantino 

Lopes Mendes Júnior, arbitro honorários advocatícios à razão de 2/3 do valor máximo 

constante do anexo único, tabela I,  da citada resolução, cujo valor será pago após o  

trânsito em julgado da sentença ou acórdão.
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PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Após o trânsito em julgado:

a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados;

b) Proceda-se aos cálculos dos valores das penas de multa e das custas 

processuais;

c) Expeça-se o necessário para a execução das sanções impostas;

d) Oficie-se ao Tribunal  Regional Eleitoral  competente, para os fins do 

artigo 15, III, da CRFB/88;

e) Oficie-se à autoridade policial para os fins do art. 809, § 3º, do CPP;

f)  Procedam-se  às  averbações  necessárias,  comunicando  ao  registro 

distribuidor o teor da sentença, conforme determina o art. 3º da Lei nº 11.971/2009.

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

Anápolis/GO, 16 de outubro de 2015. 

ALAÔR PIACINI
Juiz Federal
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