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APELAÇÃO CRIMINAL  N.  0001886-14.2015.4.01.3502/GO 
 

 

R E L A T Ó R I O  

 

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus EDUARDO 

JAVIER NOGUEIRA PINILLA, MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, ALEX 

AQUINO DOS SANTOS, VALNEY DA CONCEIÇÃO, DANILO LEMUEL 

ANTUNES DA SILVA, CICERO FLAVIO RODRIGUES e pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da 

Subseção Judiciária de Anápolis/GO. 

Narra a denúncia que ALEX AQUINO DOS SANTOS, EDUARDO 

JAVIER NOGUEIRA PINILLA, MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, 

VALDEVINO DOS SANTOS CORREA, CICERO FLAVIO RODRIGUES, 

VALNEY DA CONCEIÇÃO e DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA, dirigidos 

pelos primeiro (ALEX AQUINO) e segundo (EDUARDO JAVIER) denunciados, 

associaram-se de modo estável e permanente para obter vantagem econômica mediante 

estelionato em detrimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, e bem assim 

envolveram-se em  falsificações ideológica e documental, e quebra de sigilo bancário, 

cujos crimes foram apurados no âmbito da Operação “Caixa Oculta.” 

Sentenciando o feito (fls. 1805/1910), o MM. Juiz a quo julgou parcialmente 

procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para  

- condenar ALEX AQUINO DOS SANTOS à pena de 04 anos de 

reclusão e 14 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 2º, 

§3º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa); à pena de 02 anos, 

8 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa e de 02 anos e 04 

meses de reclusão e 16 dias-multa, pelo delito de falsidade 

ideológica; à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 14 dias-multa e 

de 02 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa, pelo delito de 

falsidade documental (CP, art. 299); à pena de 05 anos, 05 meses e 

10 dias de reclusão e 30 dias-multa e de 03 anos, 10 meses e 20 

dias de reclusão e 15 dias-multa, pelo crime de estelionato (CP, art. 

171§3º) e à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 14 

dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 10, da LC 105/2001. 
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O MM. Juiz sentenciante arbitrou o dia-multa à razão de um salário-

mínimo e o regime inicial fechado, negando o direito de o réu 

recorrer em liberdade; 

 

- condenar CICERO FLAVIO RODRIGUES pelos crimes 

previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e nos arts. 297, 299 e 171, 

§3º do Código Penal. Pela integração em organização criminosa, 

fixou a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 05 dias-multa. 

Pela falsidade ideológica, fixou a pena de 01 ano de reclusão e 10 

dias-multa. Pela falsificação documental, fixou a pena de 01 ano de 

reclusão e 05 dias-multa. Pelo estelionato, fixou a pena de 01 ano e 

08 meses de reclusão e 15 dias-multa. O magistrado arbitrou o dia-

multa à razão de um salário-mínimo e o regime inicial fechado, 

negando o direito de o réu recorrer em liberdade; 

 

- condenar DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA à pena de 

02 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, à razão de 

um salário-mínimo, pelo crime previsto no art. 171, §3º, do Código 

Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direitos. Absolveu-o das demais imputações; 

 

- condenar EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA pelos 

crimes previstos no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 e art. 171, §3º, 

do Código Penal (por três vezes). Pela integração em organização 

criminosa, fixou a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 

dias-multa. Pelos estelionatos, fixou a pena de 04 anos e 08 meses 

de reclusão e 20 dias-multa; de 03 anos e 04 meses de reclusão e 

14 dias-multa e de 02 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 12 

dias-multa. O magistrado arbitrou o dia-multa à razão de um salário-

mínimo e o regime inicial fechado, negando o direito de o réu 

recorrer em liberdade; 

 

- condenar MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA pelos 

crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013, no art. 171, §3º do 

Código Penal (por duas vezes) e no art. 10 da LC 105/2001. Pela 
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integração em organização criminosa, fixou a pena de 02 anos e 06 

meses de reclusão e 05 dias-multa. Pelos estelionatos, fixou a pena 

de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa e de 02 

anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa. Pelo delito do 

art. 10 da LC 105/2001, fixou a pena de 11 meses e 20 dias de 

reclusão e 10 dias-multa. O magistrado arbitrou o dia-multa à razão 

de um salário-mínimo e o regime inicial fechado; 

 

- condenar VALNEY DA CONCEIÇÃO à pena de 02 anos de 

reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, à razão de um salário-

mínimo, pelo crime previsto no art. 171, §3º do Código Penal. 

Substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos. Absolveu-o das demais imputações; 

 

- absolver VALDEVINO DOS SANTOS CORREA da imputação 

do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013; 

 

- arbitrar o valor mínimo da reparação de R$ 789.064,25 

(setecentos e oitenta e nove mil, sessenta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos), assim fixando a responsabilidade de reparação de 

danos: ALEX e EDUARDO sobre R$ 789.064,25; CÍCERO e 

MATEUS sobre R$ 779.064,25; VALNEY e DANILO sobre R$ 

5.000,00. 

Em suas razões de recurso, o MPF pugna:  

- pela majoração em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena imposta a ALEX 

AQUINO em face da incidência das agravantes previstas nos arts. 2º, §3º, da Lei 

12.850/2013 e 61, I, do Código Penal (reincidência), valoradas na pena fixada a ALEX 

AQUINO DOS SANTOS: (fl. 1886): 

- seja afastada a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da 

incidência da atenuante da menoridade das penas impostas a MATHEUS GUSTAVO; 

- seja afastado o reconhecimento de crime continuado aos delitos de quebra de 

sigilo bancário cometidos por ALEX e MATHEUS ou, alternativamente, aplicar a fração 

de aumento de 1/4 (um quarto) da causa de aumento referente à continuidade delitiva (fls. 

1945/1962). 
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O Recorrente EDUARDO JAVIER (fls. 1965/1974) sustenta a ausência de 

provas para embasar sua condenação quanto aos crimes cometidos em Anápolis/GO e 

Barbacena/MG. Requer a restituição do veículo licenciado em nome de seu genitor JUAN 

ELIER PINILLA URRUTIA e a limitação da responsabilização à restituição ao erário 

somente em cota relativa aos crimes cometidos em Barueri/SP e Samambaia/DF.  

Subsidiariamente, defende a não incidência da agravante por fornecimento de 

fardamento militar, e, por fim, a fixação da pena no mínimo legal e do regime semiaberto 

para o cumprimento da pena reclusiva.   

O Apelante MATHEUS GUSTAVO (fls. 1978/1984) sustenta a ausência de 

elementos probatórios de autoria delitiva, mormente quanto ao crime de associação 

criminosa. Alternativamente, pugna pela redução da pena aplicada. 

Por sua vez, ALEX AQUINO (fls. 2016 e 2270/2276) pugna pela absorção 

dos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica pelos de 

estelionato. Aduz que não exerceu a função de líder da organização criminosa para a 

prática da quebra de sigilo bancário. Aduz que deve incidir a atenuante da confissão 

espontânea com relação aos crimes praticados em Anápolis/GO, Barbacena/MG, 

Barueri/SP e Samambaia/DF, bem como que a pena deve ser fixada no mínimo legal, 

determinado o regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva e que seja 

responsabilizado pela restituição ao erário tão somente com relação ao valor de sua cota 

parte. 

Os Apelantes VALNEY e DANILO (fls. 2018, 2278/2287 e 2289/2297) 

pugnam pela fixação da pena no mínimo legal e reduzido o valor da multa.  

Por fim, o Recorrente CICERO FLAVIO RODRIGUES argumenta que os 

crimes de falsidade ideológica e de falsidade de documento público devem ser absorvidos 

pelo de estelionato. Requer a redução máxima da pena, em virtude da delação premiada, 

com fixação de novo regime de cumprimento da pena (fls. 2096/2100). 

Com contrarrazões (fls. 2126/2138, 2224/2232, 2248/2262 e 2299/2314), 

subiram os autos a esta Corte Regional Federal onde receberam parecer ministerial pelo 

não provimento dos apelos dos réus e pelo provimento do Recurso de Apelação da 

acusação. 

É o Relatório. 

Ao Revisor. 

 

Juíza Federal Rogéria Maria Castro Debelli  
Relatora Convocada  
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V O T O 

 

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus EDUARDO 

JAVIER NOGUEIRA PINILLA, MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, ALEX 

AQUINO DOS SANTOS, VALNEY DA CONCEIÇÃO, DANILO LEMUEL 

ANTUNES DA SILVA, CICERO FLAVIO RODRIGUES e pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da 

Subseção Judiciária de Anápolis/GO. 

Vejamos. 

Inicialmente, quanto à tese de aplicação do princípio da consunção para 

reconhecer a absorção dos delitos de falsidade ideológica e de falsificação de documento 

público pelo estelionato, suscitado pelos apelantes ALEX AQUINO DOS SANTOS e 

CICERO FLAVIO RODRIGUES, verifico que a matéria já foi objeto de análise na r. 

sentença impugnada, nos seguintes termos: 

(...) 

O desate da questão perpassa pela análise quanto à manutenção da 

potencialidade lesiva dos documentos falsificados (Carteiras de 

Identidade e 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 reiteradas 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 
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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 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. 
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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  

de Direito Penal; ed. Saraiva; 5ª adição: pág. 53; 1994)” (cf. fls. 
1843/1846) 

No mesmo sentido, foi também a manifestação ministerial da lavra da ilustre 

Procuradora Regional da República da 1ª Região, Dra. VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ 

NUNES. Destaco: 

(...) não há como aplicar o princípio da consunção para fazer o 

estelionato majorado absorver os delitos de falsidade ideológica e de 

falsificação de documento público. 

O primeiro obstáculo à aplicação do princípio da consunção à 

hipótese é a evidente autonomia existente entre as normas penais 

sob apreço. Os tipos penais tutelam bens jurídicos absolutamente 

diversos. Ora, enquanto os arts. 297 e 299 do Código Penal 

resguardam a fé pública e a confiabilidade das relações jurídicas, o 

art. 171, §3º, do referido diploma normativo visa especificamente a 

proteção do patrimônio. 

Também não há como olvidar de que a consunção somente ocorre 

quando uma infração penal é meio necessário ou normal fase de 

preparação ou de execução de outro crime, ou ainda quando um 

crime é antefato ou pós-fato impunível. 

Além de não constituírem fase necessária de preparação ou 

execução um do outro, a potencialidade lesiva do falso extrapolou a 

do estelionato. Como apontado pelo órgão ministerial, “as falsas 

carteiras de identidade e as procurações públicas ideologicamente 

falsas usadas perante a CEF que serviram para sacar dinheiro 

alheio, podem ser utilizadas posteriormente para diversas outras 

fraudes.”(fls. 2137/2138) 

E mais, “as carteiras de identidade falsas poderiam ser utilizadas até 

mesmo para se desvencilhar da ação da Justiça, acaso houvesse 

mandado de prisão ou qualquer outro gravame contra os réus. 

Ainda, poderiam ser utilizadas para inúmeros outros fins, como 

abertura de linha telefônica, de contas em outros bancos, compra de 

móveis e imóveis e etc. (K) No mesmo sentido, as procurações 

ideologicamente falsas utilizadas pelos acusados outorgavam-lhes 
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vários poderes, não se limitando à movimentação dos valores 

constantes das contas. Portanto, poderiam ser manejadas em outras 

operações e fraudes, mantendo o potencial lesivo.”(fl. 2138) 

Em caso similar, o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do 

critério de consunção: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  

(...) 

2. Não há falar em princípio da consunção entre os 

crimes de falso e de estelionato quando não exaurida a 

potencialidade lesiva do primeiro após a prática do 

segundo. 

3. Verificada lesão a interesse da União, decorrente de falsa 

declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal, 

a competência para exame da controvérsia é da Justiça 

Federal (art. 109, IV, da Constituição da República). 

4. Agravo regimental não provido. (STF, HC 116979 AgR, 

ROSA WEBER, 1ª T, julgado em 15/10/2013) 

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

cuja ementa segue abaixo transcrita: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SÚMULA 

17/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. FALSIFICAÇÃO 

UTILIZADA EM OUTRA OCASIÃO. RECURSO 

IMPROVIDO. 

1. Em razão da permanência da potencialidade lesiva do 

falso, que não se exauriu na fraude perpetrada, é 

inaplicável a Súmula 17/STJ, na espécie.  

2. Agravo regimental a que se nega provimento.  
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(AgRg no REsp 1389405/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE 

ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/PE), 5ª TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 

07/08/2015) (fls. 2327v/2328v) 

Assim sendo, entendo como indevida a absorção dos crimes de falso 

pelo de estelionato majorado, não havendo que se falar em conflito aparente de normas 

penais mas sim de concurso material de crimes, como dispõe o art. 69 do Código Penal. 

 

1.Recurso de Apelação interposto por ALEX AQUINO DOS SANTOS 

Sustenta o Recorrente que não exerceu a função de líder da organização 

criminosa ou que tenha promovido a quebra de  sigilo bancário.  

Aduz que deve incidir a atenuante da confissão espontânea com relação aos 

crimes praticados em Anápolis/GO, Barbacena/MG, Barueri/SP e Samambaia/DF, bem 

como que a pena deve ser fixada no mínimo legal, determinado o regime semiaberto 

para o cumprimento da pena reclusiva e que seja responsabilizado pela restituição ao 

erário apenas com relação ao valor de sua cota parte. 

Pois bem, compulsando os autos, verifico que resta inquestionável que o 

Apelante concorreu para a prática da conduta delituosa de quebra de sigilo bancário, 

prevista no artigo 10, da LC 105/2001, ao obter informações repassadas por 

MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, referentes aos saldos das contas da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, alvo dos estelionatários em, ao menos, quatro 

eventos, conforme se extrai da r. sentença impugnada. Destaco: 

(...) 

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 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. (K) 

Oportuno o seguinte esclarecimento. A procuração falsa utilizada por 
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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 1º 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 nº 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 das 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. (K) 

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. (K) 

Como bem lembrou o Parquet Federal, outro 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 
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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 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 cont. 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 feira a Barueri/SP, se 

“conhecia alguém que trabalhasse na CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL”, e que a informação seria “para ganharem muito 

dinheiro” (fls. 675/676) (fls. 1833/1839). 

Diante desse contexto fático-probatório, evidenciadas a materialidade e 
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autoria delitivas, a condenação do Apelante ALEX AQUINO DOS SANTOS pela 

prática do crime previsto no artigo 10, da LC 105/2001, é medida impositiva. 

Dosimetria da Pena 

Pugna, ainda, o Apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal; a 

incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) com relação aos 

crimes praticados em Anápolis/GO, Barbacena/MG, Barueri/SP e Samambaia/DF, 

determinado o regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva e seja 

responsabilizado pela restituição ao erário apenas com relação ao valor de sua cota parte. 

O delito tipificado no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 comina pena de 

reclusão de 03 a 08 anos; o art. 10 da LC 105/2001 comina pena de 01 a 04 anos de 

reclusão; os delitos previstos nos arts. 297, 299 e 171, §3º, todos do Código Penal, 

cominam penas de reclusão, respectivamente, 02 a 06 anos e multa, de 01 a 05 anos e 

multa e de 01 a 05 anos e multa. 

O MM. Juiz sentenciante, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, 

assim individualizou as penas: 

 (fls. 1886/1895): 

I – Integração em organização criminosa: 

Na primeira fase da 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. (...) 

 

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. (K) 
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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. (...) 

 

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 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. (...) 
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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. (N) 

 

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-base, razão pela qual a fixo em 02 

anos. (...) 

 

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. (...) 
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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. (K) 

 

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. (...) 

 

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 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 e Samambaia/DF em 

02 anos e 06 meses. (N) 
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XI – Delitos previstos no art. 10 da LC nº 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. (...) 

Como se vê, o MM. Juiz singular avaliou as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias dos crimes 

analisados, haja vista o peculiar planejamento, passando-se ALEX AQUINO por 

correntista da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF para ludibriar servidores de 

Tabelionatos, inclusive mediante utilização de fardamento militar para conferir maior 

credibilidade às fraudes perpetradas, aliado ao prejuízo gerado pelo estelionatário à 

instituição financeira, constata-se que a sanção penal, em seu primeiro estágio de 

aplicação, deve distanciar-se do mínimo legal nos delitos de falsidade ideológica e 

estelionatos. 

No que tange à incidência da circunstância atenuante da confissão 

espontânea (CP, art. 65, III, d), é certo que o Apelante não faz jus, posto que, quando 

interrogado em juízo, negou a sua participação nas empreitadas criminosas (cf. fl. 573). 

Comungo, também, do entendimento do MM. Juiz singular no sentido de que 

não deve ser afastada a agravante do art. 2º, §3º, da Lei 10.850/2013, segundo a qual “a 

pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização 

criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.” 

Ora, a liderança da organização criminosa exercida por ALEX AQUINO 

encontra-se evidenciada pela influência e comando do grupo criminoso investigado na 

Operação “Caixa Oculta”, dirigido para a prática de estelionatos em detrimento da Caixa 

Econômica Federal, mediante quebra de sigilo bancário e falsificações, como se infere 

dos elementos de prova colacionados, mormente as interceptações telefônicas, a 

colaboração premiada e as provas testemunhais, além da infiltração, da filmagem e das 

fotografias. 

Nesse sentido, destaco trecho da manifestação do órgão ministerial, em 

sede de contrarrazões (fls. 2303/2304): 

(...) 

Cumpre destacar que a condição do réu como líder da 

organização criminosa restou cabalmente demonstrada nos 

crimes praticados em Barueri/SP e Samambaia/DF, por meio do 

relatório de fl. 888/891 dos autos nº 12-91.2015.4.01.3502, bem 
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como as diligências de campo realizadas e pelos documentos 

às fl. 685/692 dos autos ao IPL nº 238/2014. 

Após as fraudes em Barueri/SP e em Samambaia/DF, o réu 

continuou planejando e organizando outros golpes, segundo se 

extrai da perícia realizada em um dos aparelhos de telefone celular 

que foram apreendidos em sua residência (Laudo nº 384/2015 – fl. 

1003). 

Ademais disso, o interrogatório em juízo do réu Cícero corrobora os 

demais elementos de prova colhidos e demonstra de forma 

detalhada como se dava o planejamento, a organização e o 

acompanhamento da execução das fraudes, assim como confecção 

dos documentos falsos por Alex Aquino. 

Desse modo, deve ser mantida a agravante do art. 2º, §3º, da Lei 

10.850/2013 aplicada ao réu, inclusive, tem-se que a sentença 

recorrida merece ser reformada nesse ponto, conforme pleiteia o 

MPF em razões recursais, a fim de que a fração seja fixada em 

patamar maior. 

De consignar, ainda, que, contrariamente ao alegado pela Defesa, ALEX 

AQUINO possuía, à época dos fatos, sentença condenatória transitada em julgado pela 

prática dos crimes capitulados nos arts. 297 e 304, ambos do Código Penal (fl. 1078), 

sendo correta a incidência da agravante de reincidência tipificada no art. 61, inciso I, 

do referido diploma normativo. 

Quanto ao redimensionamento do regime de cumprimento de pena para o 

semiaberto, é certo que para “a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, 

nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, há de atender os critérios 

estabelecidos no art. 59 do Estatuto Repressivo – culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências 

do crime.” (HC 118166, rel. Min. MARCO AURÉLIO, rel p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, DJe 24.05.2016 – grifei) 

No particular, também não merece prosperar o inconformismo do Recorrente 

ALEX AQUINO. 

Com efeito, foi-lhe fixado inicialmente o regime fechado, em razão do quantum 

da pena definitiva, resultante do concurso material dos delitos a ele imputados, que 

aponta para a impossibilidade de início de cumprimento da pena em regime menos 

gravoso. 
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Por fim, quanto à restituição ao erário apenas do valor correspondente à cota 

parte do Apelante, adoto como razão de decidir, a manifestação ministerial sobre a 

matéria: 

(...) cumpre asseverar que a fixação de indenização do dano 

causado, por força do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, conforme pedido específico na peça de acusação, não fere os 

princípios vetores do processo penal – v. g. princípio da correlação e 

do devido processo legal, este com seus respectivos consectários, o 

direito de ampla defesa e contraditório. 

O dever de reparar o dano é consequência lógica da sentença 

condenatória pela prática de qualquer crime. Sobre esse aspecto, o 

artigo 91, inciso I, do Código Penal é claro em prever referida 

providência como efeito secundário extrapenal genérico da 

condenação penal. 

Ora, se durante o curso da instrução criminal no processo de origem 

a defesa de ALEX AQUINO não cuidou de afastar os eventuais 

efeitos extrapenais da conduta imputada pela denúncia, isso se deu 

por sua exclusiva inércia e o ônus decorrente lhe cabe na mesma 

medida. Com efeito, o réu tem responsabilidade sobre R$ 

789.064,25, em vista da sua atuação em todas as fraudes praticadas 

contra a Caixa Econômica Federal (cf. fls. 2334/v). 

 

2. Recurso de Apelação interposto por CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES 

Considerando que já foi analisada anteriormente a aplicação do princípio da 

consunção dos crimes de falsidade ideológica e de falsidade de documento público pelo 

delito de estelionato, no particular, analiso tão somente o pleito suscitado pelo Recorrente 

no sentido de ser reduzida ao máximo a pena fixada, em virtude da delação premiada, e, 

por conseguinte, seja redimensionado novo regime de cumprimento da pena reclusiva. 

Vejamos. 

Primeiramente, quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista 

no art. 4º da Lei 12.850/2013, referente à colaboração premiada de CÍCERO FLÁVIO 

RODRIGUES, assim consignou o MM. Juiz sentenciante:  

(...) 

Pela sua colaboração voluntária e efetiva para a elucidação dos 

fatos criminosos em julgamento, o Parquet federal requereu que a 
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pena aplicada ao corréu CÍCERO FLÁVIO RODRIGUES seja 

reduzida de ½ (metade). (K) 

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 ½ (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 nº 0008578-

63.2014.4.01.3502), tal como permitido pelo §5º do art. 4º da Lei nº 

12.850/13. 

É certo que são requisitos legais da colaboração premiada o requerimento 

das partes, a colaboração efetiva e voluntária, da qual advenha um ou mais dos seguintes 

resultados: a) a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 

e das infrações penais por eles praticadas; b) a revelação da estrutura hierárquica e da 

divisão de tarefas da organização criminosa; c) a prevenção de infrações penais 

decorrentes das atividades da organização criminosa; d) a recuperação total ou parcial do 

produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; e) a 

localização de vítima com a sua integridade física preservada. 

Assim, os benefícios previstos no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013 consistem 

na concessão do perdão judicial, na aplicação de causa de diminuição da pena no 

patamar de até 2/3 (dois terços) ou na substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.  

E, segundo o §1º do referido dispositivo, “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.” 

Portanto, cabe a cada órgão julgador analisar o caso concreto e, no exercício 

de juízo de discricionariedade, decidir fundamentadamente sobre a aplicação do benefício 

da colaboração premiada que considerar adequado à hipótese, como é o caso dos autos. 

Assim, na espécie, a redução da pena no patamar de ½ (metade) deu-se em 

vista da efetiva colaboração de CÍCERO, em face da sua contribuição na identificação 

dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por 

eles praticadas, além da revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
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organização criminosa. 

Dessa forma, entendo correta a fixação da redução da pena no patamar de 1/2 

(metade) como benefício da delação premiada, em atenção ao art. 4º da Lei 12.850/2013, 

não merecendo reforma a r. sentença impugnada, no particular. 

Quanto ao redimensionamento do regime de cumprimento de pena para o 

semiaberto, é certo que para “a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, 

nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, há de atender os critérios 

estabelecidos no art. 59 do Estatuto Repressivo – culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências 

do crime.” (HC 118166, rel. Min. MARCO AURÉLIO, rel p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, DJe 24.05.2016 – grifei) 

No particular, também não merece prosperar o inconformismo do Recorrente.  

Com efeito, foi-lhe fixado inicialmente o regime fechado, em razão do quantum 

da pena definitiva, resultante do concurso material dos delitos a ele imputados, no caso, 

art. 2º da Lei 12.850/2013 e arts. 297, 299 e 171, §3º, todos do Código Penal, que aponta 

para a impossibilidade de início de cumprimento da pena em regime menos gravoso. 

 

3. Recurso de Apelação de DANILO LEMUEL ANTUNESA DA SILVA e VALNEY 

DA CONCEIÇÃO  

Pugnam os Recorrentes a redução da pena fixada ao mínimo legal, e bem 

assim seja reduzido o valor da multa aplicada. 

No particular, verifico que o MM. Juiz singular atento ao disposto no art. 59 do 

Código Penal, considerou como desfavoráveis aos réus as circunstâncias do crime e a 

menor participação do réu  DANILO LEMUEL  na empreitada criminosa. 

Na segunda fase, entendeu ausentes circusntâncias atenuantes e agravantes. 

E na terceira fase, em face da causa de aumento de pena prevista no § 3º, do 

Código Penal, majorou a pena em 1/3 (terço), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos  de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos 

fatos, pela prática do delito tipificado no art. 171, §3º, do Código Penal. 

Entendo que o MM. Juiz singular analisou corretamente as circunstâncias 

judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, agindo com acerto ao considerar como 

desfavoráveis aos réus as circunstâncias do crime, em face do peculiar planejamento 

do delito perpetrado, inclusive mediante a utilização de fardamento militar para conferir 
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maior credibilidade à fraude perpetrada contra a CEF em Barueri/SP e Samambaia/DF, o 

que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. 

Da mesma forma, a aplicação da multa obedeceu ao critério trifásico  

preconizado nos arts. 59 e 69, ambos do Código Penal,  e encontra-se em quantum 

proporcional ao da pena reclusiva fixada, não havendo como acolher o pleito dos 

Apelantes. 

Assim, com base nos mesmos fundamentos da r. sentença recorrida, 

mantenho a pena fixada por entender suficiente para a reprovação e prevenção do delito 

imputado aos Recorentes. 

 

4. Apelo interposto por EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA 

O Recorrente EDUARDO JAVIER sustenta a ausência de provas para 

embasar sua condenação quanto aos crimes cometidos em Anápolis/GO e 

Barbacena/MG. Requer a restituição do veículo licenciado em nome de seu genitor JUAN 

ELIER PINILLA URRUTIA e a limitação da responsabilização à restituição ao erário 

somente em cota relativa aos crimes cometidos em Barueri/SP e Samambaia/DF.  

Subsidiariamente, defende a não incidência da agravante por fornecimento de 

fardamento militar, e, por fim, a fixação da pena no mínimo legal e do regime semiaberto 

para o cumprimento da pena reclusiva.   

Pois bem, extrai-se da sentença condenatória o seguinte excerto que trata 

da materialidade e autoria dos delitos imputados ao Recorrente: 

(...) 

1 – Dos crimes cometidos em Anápolis: 

(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. 1573): 

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 
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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, mas próxima que tinha mais confiança. 

O que se nota, em realidade, é que o 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 Chera (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 do 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 
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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 para trocar uma ideia com eles (arquivo de áudio 

de índice 11555242, fls. 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 Guia. Da Guia sugere que o 

dinheiro seja depositado em sua conta, mas Jaum diz que liga 

e entrega direta a ela (arquivo de áudio de índice 11557439, fls. 

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 covnersou 

muito com ela. Eduardo diz que Da Guia está doida com a 

Kamila, pois que Kamila está fingindo que está dando bola para 

o Flávio. Que Kamila está doida atrás de Alex querendo 

dinheiro (arquivo de áudio de índice 11557513, fls. 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 
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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 

nº 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 qeur 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 (...)” (ìndice 11587651 – fl. 734) (K)(cf. fls. 

1830/1833 e 1851/1852). 

 

2 – Dos crimes cometidos em Barbacena/MG 

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. 1573) 

O que se nota em realidade, como já tive oportunidade de expor no 

tópico 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 nº 12-91.2015.4.01.3502), e pela apreensão de quepe militar em 

sua residência (fl. 547 dos autos do IPL 238/2014). 
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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 qeur 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 (...)” (ìndice 11587651 – fl. 734) (K). 

Na espécie, contrariamente ao alegado pela Defesa, resta inquestionável o 

envolvimento do Apelante EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA nos delitos 

cometidos em Anápolis/GO e Barbacena/MG. Os elementos probatórios constantes dos 

autos, evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual mantenho a sua 

condenação como incurso nas sanções do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 e do art. 171, 

§3º, do Código Penal. 

 Passo à análise da dosimetria da pena 

O delito do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013, comina pena de reclusão de 03 

a 08 anos e multa, e o crime do art. 171, §3º, do Código Penal comina pena de reclusão 

de 01 a 05 anos e multa. 

O MM. Juiz a quo, ao individualizar a pena, assim consignou: 

(fls. 1896/1900): 

(...) 
I – Integração em organização criminosa: 

Na primeira fase da 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. (...) 

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 
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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 

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 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. 

(...) 

 

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 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 
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Barbacena/MG em 02 anos e 06 meses. (...) 

 

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/DF em 02 anos e 

06 meses. (N) 

 Como se vê, o MM. Juiz singular analisou as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias dos crimes 

analisados, haja vista o peculiar planejamento, passando-se os integrantes do grupo 

criminoso por correntistas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF para ludibriar 

servidores de Tabelionatos, inclusive mediante utilização de fardamento militar para 

conferir maior credibilidade às fraudes perpetradas, aliado ao prejuízo gerado pelo 

estelionatário à instituição financeira, constata-se que a sanção penal, em seu primeiro 

estágio de aplicação, deve distanciar-se do mínimo legal nos delitos de falsidade 

ideológica e estelionatos. 

Assim sendo, com base nos mesmos fundamentos da r. sentença recorrida, 

mantenho as penas-base por entender suficientes para a reprovação e prevenção dos 

delitos imputados ao Recorrente. 

Quanto ao redimensionamento do regime de cumprimento de pena para o 

semiaberto, é certo que para “a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, 

nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, há de atender os critérios 

estabelecidos no art. 59 do Estatuto Repressivo – culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências 

do crime.” (HC 118166, rel. Min. MARCO AURÉLIO, rel p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, DJe 24.05.2016 – grifei) 

No particular, também não merece prosperar o inconformismo do Recorrente. 
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 Com efeito, foi-lhe fixado inicialmente o regime fechado, em razão do 

quantum da pena definitiva, resultante do concurso material dos delitos a ele imputados, 

que aponta para a impossibilidade de início de cumprimento da pena em regime menos 

gravoso. 

Por fim, quanto à restituição ao erário tão somente com relação ao valor 

correspondente à cota parte do Apelante, adoto como razão de decidir, a manifestação 

ministerial da lavra da ilustre representante da Procuradoria Regional da República da 1ª 

Região, Dra. VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES: 

(...) cumpre asseverar que a fixação de indenização do dano 

causado, por força do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, conforme pedido específico na peça de acusação, não fere os 

princípios vetores do processo penal – v. g. princípio da correlação e 

do devido processo legal, este com seus respectivos consectários, o 

direito de ampla defesa e contraditório. 

O dever de reparar o dano é consequência lógica da sentença 

condenatória pela prática de qualquer crime. Sobre esse aspecto, o 

artigo 91, inciso I, do Código Penal é claro em prever referida 

providência como efeito secundário extrapenal genérico da 

condenação penal. 

Ora, se durante o curso da instrução criminal no processo de origem 

a defesa de EDUARDO não cuidou de afastar os eventuais efeitos 

extrapenais da conduta imputada pela denúncia, isso se deu por sua 

exclusiva inércia e o ônus decorrente lhe cabe na mesma medida. 

Com efeito, o réu tem responsabilidade sobre R$ 789.064,25, em 

vista da sua atuação em todas as fraudes praticadas contra a Caixa 

Econômica Federal (cf. fls. 2334/v). 

Por fim, quanto ao pleito de restituição do veículo apreendido também não 

merece acolhimento. 

Com efeito, EDUARDO JAVIER não tem legitimidade para requerer tal 

providência se, como ele próprio sustenta nas razões de apelação, o referido bem não lhe 

pertence. O requerimento previsto no art. 120, §1º, do Código de Processo Penal, deve 

ser veiculado por quem tenha inequívoco direito de propriedade sobre a coisa apreendida.   

 

5. Apelo interposto por MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA 

O Recorrente sustenta a ausência de elementos probatórios de autoria delitiva, 
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mormente quanto ao crime de associação criminosa. Alternativamente, pugna pela 

redução da pena aplicada. 

Pois bem, extrai-se da sentença condenatória o seguinte excerto que trata 

da materialidade e autoria dos delitos imputados ao Recorrente: 

(...) 

1 – Dos crimes cometidos em Anápolis: 

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 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. (K) 

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 1º 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 nº 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 das 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 
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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. 

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 nos 

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 empregados da CEF. (K) 

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 ums cédula 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 
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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) (K) 

Como bem lembrou o Parquet Federal, outro 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: 

Eduardo pergunta se seu tio está lá. Jaum (Alex) diz que está 

com ele. Jaum (Alex) pergunta se Eduardo deixou Amanda 

mexer em seu celular, pois ela ficou sabendo de fotos do Grupo 

(Whatsapp). Eduardo diz que não foi do celular dele. Jaum 

(Alex) pergunta se Eduardo lembra das fotos das máquinas 

(armas) que eles tiraram em sua casa (de Jaum). Eduardo, 

Zacarias e os moleques do Guará. Jaum (Alex) diz que 

Eduardo mandou para Bruno e o Bruno mostrou para ela. 

Eduardo diz que o que foi mandado pro Bruno foi só foto das 

mãos mostrando os anéis, com os “negócios”. Jaum (Alex) diz 

que eles tiraram fotos das máquinas (armas). Eduardo 

pergunta se eles não apareceram nas fotos. Jaum (Alex) diz 

que alguém falou que em sua casa tá cheio de armas, pois viu 

a foto em um Grupo (Whatsapp). Eduardo pergunta sobre o 

“negócio”, aquele do Araújo. Eduardo diz que o Araújo arruma 

as contas pra eles. Jaum (Alex) pergunta onde Araújo mora. 

Eduardo diz que Araújo mora no Maranhão. Jaum (Alex) diz 

que pode mandar o dinheiro pra lá e depois transfere de volta. 

Eduardo sugere pagar uma passagem pra Araújo vir aqui e 

levar uma ideia com ele. Jaum (Alex) diz que está com uma 

(conta), mas é só sessenta (sessenta mil?). Jaum (Alex) diz 

que vai ajeitar uns grandes (contas com valores altos) essa 

semana agora, para que até o final da semana ele possa viajar. 

Jaum (Alex) diz que está devendo a Kátia de novo. Jaum (Alex) 

diz que essa de sessenta (conta com sessenta mil?) é lá na 

puta que pariu, no interior de São Paulo. Jaum diz que nem vai 
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mandar o Zacarias e esse tanto de gente (pois o valor é 

pequeno). Que é pra Eduardo arrumar uma cont. 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 feira a Barueri/SP, se 

“conhecia alguém que trabalhasse na CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL”, e que a informação seria “para ganharem muito 

dinheiro” (fls. 675/676). (...) 

2 – Dos crimes cometidos em Barbacena/MG 

2.2) Do acusado MATHEUS: 

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. (K) 

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 mês 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. 
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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 da necessária procuração pública, o que deixa assaz 

clara sua contribuição decisiva para a 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 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. 

(K) 

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 

cédula 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 transcritos em linhas pretéritas. (K) 

4 – Do crime de organização criminosa 

(K) 

MATHEUS era peça chave da organização, imprescindível para o 

êxito 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 
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empregado da empresa TIVIT, e repassá-los a ALEX (cabeça da 

organização). (...) (fls. 1833/1839, 1852/1856 e 1871/1874) 

Na espécie, contrariamente ao alegado pela Defesa, resta inquestionável o 

envolvimento do Apelante MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA nos delitos 

cometidos em Anápolis/GO e Barbacena/MG. Os elementos probatórios constantes dos 

autos, evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual mantenho a sua 

condenação como incurso nas sanções do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013; art. 10, da 

LC 105/2001 e do art. 171, §3º, do Código Penal. 

 Passo à análise da dosimetria da pena, 

I – Integração em organização criminosa: 

Na primeira fase da 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. 

(...) 

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 

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 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 
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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. 

(...) 

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. 

(...) 

IV – Delitos previstos no art. 10 da LC nº 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. 

(K) 

Como se vê, o MM. Juiz singular analisou as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias dos crimes 

analisados, haja vista o peculiar planejamento, passando-se os integrantes do grupo 

criminoso por correntistas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF para ludibriar 

servidores de Tabelionatos, inclusive mediante utilização de fardamento militar para 

conferir maior credibilidade às fraudes perpetradas, aliado ao prejuízo gerado pelo 

estelionatário à instituição financeira, constata-se que a sanção penal, em seu primeiro 

estágio de aplicação, deve distanciar-se do mínimo legal nos delitos de falsidade 

ideológica e estelionatos. 
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6. Recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

Em suas razões de recurso, o MPF pugna:  

- pela majoração em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena imposta a ALEX 

AQUINO da agravante prevista no §3º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013 (integração em 

organização criminosa); 

- seja afastada a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da 

atenuante da menoridade das penas impostas a MATHEUS GUSTAVO; 

- seja afastado o reconhecimento de crime continuado aos delitos de quebra de 

sigilo bancário cometidos por ALEX e MATHEUS ou, alternativamente, aplicar a fração de 

aumento de 1/4 (um quarto) da causa de aumento referente à continuidade delitiva (fls. 

1945/1962). 

Vejamos. 

Assim consignou o MM. Juiz a quo sobre as agravantes previstas nos arts. 2º, 

§3º, da Lei 12.850/2013 e art. 61, I (reincidência), valoradas na pena fixada a ALEX 

AQUINO DOS SANTOS: (fl. 1886): 

I – Integração em organização criminosa: 

Na primeira fase da 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. 

2º, §3º, da Lei nº 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. (...)(cf. fl. 1886) 

Da leitura do excerto, conclui-se que na segunda fase da dosimetria da 

pena, ao reconhecer as agravantes previstas no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 e no 

art. 61, inciso I, do Código Penal, o Juízo a quo determinou, para cada uma, a 

majoração em 1/6 (um sexto), totalizando o quantum de 2/6 (dois sextos) da pena-base. 

No entanto, considerando a função de liderança e destaque na atuação do 

Apelante ALEX AQUINO, no sentido de que sem a sua participação efetiva a 

organização criminosa não teria obtido êxito, entendo possível a majoração da pena em 
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quantum superior ao fixado na r. sentença impugnada, razão pela qual  a elevo em 1/3 

(um terço), em face do §3º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013, permanecendo inalterado o 

patamar fixado para a reincidência em 1/6 (um sexto), e torno a pena definitiva de ALEX 

AQUINO, quanto a este delito, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, 

como suficiente para a reprovação e prevenção do delito imputado ao Recorrente. 

 No que tange à circunstância atenuante da menoridade (CP, art. 65, I) 

incidente nas penas cominadas a MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, o MM. 

Juiz sentenciante assim se manifestou: 

(...) 

I – Integração em organização criminosa: 

Na primeira fase da 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. (...) 

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 

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 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 
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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. (...) 

 

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. (...) 

 

IV – Delitos previstos no art. 10 da LC nº 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. 
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65, I, do CP, pelo que reduzo a pena do réu em 1/6, resultando 

em resultando em 10 meses de reclusão. (...) 

No particular, merece acolhimento o pleito ministerial. 

Com efeito, o MM. Juiz sentenciante, nos crimes referentes à integração em 

organização criminosa (item I) e à quebra de sigilo bancário (item IV), a incidência da 

circunstância atenuante de menoridade prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, 

violou o enunciado da Súmula 231/STJ, que dispõe no sentido de que “a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,” 

como ocorreu na hipótese dos autos.  

Dessa forma, é certo que a circunstância atenuante da menoridade, não 

obstante tenha sido reconhecida pelo MM. Juiz singular, não poderia incidir para reduzir a 

pena abaixo do mínimo legal, resultando as penas do delito tipificado no art. 2º da Lei 

12850/2013 em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Por fim, também merece prosperar a irresignação do órgão ministerial   

quanto à incidência da causa especial de aumento de pena decorrente da continuidade 

delitiva (CP, art. 71), nos crimes tipificados no art. 10 da LC 105/2001, imputados a ALEX 

e MATHEUS. 

No particular, adoto como razão de decidir o parecer ministerial, verbis: 

(...) 

As semelhanças entre as condições de tempo, lugar e maneira de 

execução, atraem a ficção jurídica do crime continuado, fazendo 

incidir-lhe o fator de aumento no lugar do simples cúmulo material de 

penas. 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca desta causa 

de aumento, onde firmou o entendimento de que o número de 

infrações deve ser utilizado como base para decidir o quantum 

aumentado. Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO 

EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. 

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

CRITÉRIO PARA AUMENTO DA PENA EM FACE DA 

CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 

03. "Em se tratando de aumento de pena referente à 
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continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 

pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 

infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, 

para 7 ou mais infrações" (HC 258.328/ES, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/02/2015; 

HC 273.262/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

julgado em 06/11/2014). À luz da jurisprudência e da premissa 

fática estabelecida na sentença - "prática de pelo menos quatro 

investidas contra uma vítima e duas investidas contra a outra" -

, impõe-se a manutenção das sanções impostas. 

04. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 175.200/DF, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, 5ª 

TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) 

No caso, depreende-se que MATHEUS GUSTAVO ALVES 
BEZERRA repassou a ALEX AQUINO os saldos das contas da 

Caixa Econômica Federal alvo dos estelionatários em, ao menos, 

quatro oportunidades. Confira-se (fls. 1958): 

Com efeito, em relação aos crimes cometidos pela organização 

criminosa nas agências da CAIXA de Anápolis/GO, os 

documentos de fls. 319/325 comprovam que nos dias 

14/07/2014, 28/07/2014 e 06/08/2014, o recorrido MATHEUS 

consultou o saldo da conta poupança nº 2262.013.541541-4, 

de titularidade de Marcos Augustus Serra, mantida pela 

agência Mozart Soares. 

Outrossim, os documentos de fls. 319/325 comprovam ainda 

que nos dias 14/07/2014 e 28/07/2014 o apelado MATHEUS 

consultou o saldo da conta poupança nº 3708-7, de titularidade 

de Luiz Carlos Matias, mantida pela agência Centro-Oeste. 

De outra parte, quanto ao crime cometido pela organização 

criminosa na agência da CAIXA no Município de 

Barbacena/MG, o Ofício nº 006/2015/GESET, juntado às fls. 

397/398 dos autos do IPL nº 238/2014, comprova que na data 

de 15/09/2014 o recorrido MATHEUS consultou o saldo da 

conta bancária nº 0099.013.203.732-9, de titularidade da 

pessoa física Marcos Antônio Magri. 

Assim, considerando a prática de quatro infrações penais, deve ser 

aplicada a pena com exasperação de um quarto, por força da 
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continuidade delitiva. 

Diante desse contexto, as penas definitivas dos réus ALEX AQUINO 

DOS SANTOS e MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, referentes aos delitos 

tipicados no art. 10, da LC 105/2001, que comina pena de reclusão de 01 a 04 anos de 

reclusão, ficam assim fixadas: 

ALEX AQUINO DOS SANTOS 

Considerando que todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, mantenho 

a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão. 

Presente a circunstância agravante da reincidência  (CP, art. 61, I), 

mantenho o quantum em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses 

de reclusão. 

Presente a causa de aumento espeical, decorrente da continuidade delitiva 

(CP, art. 71), e considerando a prática de 04 (quatro) eventos criminosos, majoro a 

pena em ¼ (um quatro), tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo 

vigente à época dos fatos, como suficiente para a reprovação e prevenção do delito 

imputado ao Recorrente 

 MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA 

Considerando que todas as circunstãncias são favoráveis ao réu, mantenho 

a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. 

Presente a causa de aumento espeical, decorrente da continuidade delitiva 

(CP, art. 71), e considerando a prática de 04 (quatro) eventos criminosos, majoro a pena 

em ¼ (um quatro), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão 

e 12 (doze) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, 

como suficiente para a reprovação e prevenção do delito imputado ao Recorrente 

Isso posto, por tais razões e fundamentos, nego provimento aos Recursos de 

Apelação dos réus EDUARDO JAVIER NOGUEIRA PINILLA, MATHEUS 

GUSTAVO ALVES BEZERRA, ALEX AQUINO DOS SANTOS, VALNEY DA 

CONCEIÇÃO, DANILO LEMUEL ANTUNES DA SILVA, CICERO FLAVIO 

RODRIGUES e dou parcial provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL para  

- majorar a pena imposta a ALEX AQUINO em face da agravante prevista 

no §3º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013 (integração em organização criminosa); afastar a 
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redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da menoridade nas 

penas impostas a MATHEUS GUSTAVO e fazer incidir a continuidade delitiva, na 

fração de ¼ (um quarto) aos delitos de quebra de sigilo bancário cometidos por ALEX 

AQUINO DOS SANTOS e MATHEUS GUSTAVO ALVES BEZERRA, elevando 

as penas definitivas a eles cominadas, em concurso material, respectivamente, em 33 

(trinta e três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime 

fechado,  e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente 

à época dos fatos, e 10 (dez) anos e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado) e 

56 (cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos 

fatos. 

 É como voto. 

 

 

Juíza Federal Rogéria Maria Castro Debelli  
Relatora Convocada  

 


