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CONCLUSÃO
Aos 21 dias do mês de Novembro de 2017, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Glodner Luiz 

Pauletto. Eu, _________ Alexandre Marcel Silva - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Processo: 0011353-49.2013.8.22.0501
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Alberto Ferreira de Siqueira; Alexsandro Braga Serrão; Antônia de 
Souza Araújo; Carllos Eduardo Moraes de Brito; Carlos Alberto de Souza Franco; 
Cláudio Siqueira de Oliveira; Dino César Marcolino Si
Parte retirada do polo passivo da ação: Adriana Argemiro de Macedo; Alessandro 
Márcio Santos Domingues; Anderson Medeiros de Morais; Andréia Argemiro de 
Macêdo Braga; Andres Fernandes Dias; Christianne Fernandes Dias Gomes; Delso 
Moreira 

I  RELATÓRIO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia no dia 09 de setembro de 
2013 em face de:

1. ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA, "Beto Baba", qualificado nos autos, imputando-
lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 35, caput, e 33, §2º, c/c 40, inciso III, todos da 
Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), artigo 171, caput, do Código Penal (trezentos e oitenta 
e uma vezes) e artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

2. FERNANDO BRAGA SERRÃO, "Fernando da Gata", qualificado nos autos, 
imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 35, caput, e 33, §2º, c/c 40, inciso 
III, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), artigo 171, caput, do Código Penal 
(trezentos e oitenta e uma vezes) e artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e 
Lei n. 9,034/1995.

3. ADRIANA ARGEMIRO DE MACEDO, "Drica", qualificada nos autos, imputando-
lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei 
n. 9,034/1995.

4. ALEXANDRO BRAGA SERRÃO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 
crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

5. ALESSANDRO MÁRCIO SANTOS DOMINGUES, qualificado nos autos, imputando-
lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei 
n. 9,034/1995.

6. ANDERSON MEDEIROS DE MORAES, qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9,034/1995.

7. ANDREIA ARGEMIRO DE MACEDO BRAGA, qualificada nos autos, imputando-
lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei 
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n. 9,034/1995.

8. ANDRES FERNANDES DIAS, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 
crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

9. ANTÔNIA DE SOUZA ARAÚJO, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática dos 
crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (dez vezes) e artigo 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

10. CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO, qualificado nos autos, imputando-lhe 
a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (quatro vezes) e artigo 
288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

11. CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANCO, qualificado nos autos, imputando-lhe 
a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (quatro vezes) e artigo 
288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

12. CLÁUDIO SIQUEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes 
previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (vinte e três vezes) e artigo 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

13. DELSON MOREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 
crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

14. DINO CÉSAR MARCOLINO SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 33, §2º, c/c 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 
(Lei de Drogas).

15. CHRISTIANNE FERNANDES DIAS GOMES, qualificada nos autos, imputando-lhe 
a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9,034/1995.

16. EDINA MARIA DE LIMA, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática dos 
crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (setenta e nove vezes) e artigo 288, 
caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

17. EDVALDO BRAGA DA SILVA, "Neguinho", qualificado nos autos, imputando-lhe 
a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (dezesseis vezes) e 
artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

18. ELIAS BARBOSA DIAS, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos 
crimes previstos no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), artigo 325, §1º, 
inciso II, do Código Penal e artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9,034/1995.

19. ELYEUDES DA SILVA DE OLIVEIRA, "Fofo", qualificado nos autos, imputando-
lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei 
n. 9,034/1995.

20. EULOGIO ALENCAR BARROSO, "Cavalo", qualificado nos autos, imputando-lhe 
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a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (dez vezes) e artigo 
288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

21. FRANCIMEIRE DE SOUZA ARAÚJO, qualificada nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9,034/1995.

22. FRANCISCO DA SILVA REGO, "Franklin", qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).

23. FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS, qualificado nos autos, 
imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 
12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995, c/c artigo 62, inciso IV, do Código Penal. 

24. GUILHERME AUGUSTO DUARTE SERRÃO, qualificado nos autos, imputando-
lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei 
n. 9,034/1995.

25. HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE, "Gordinho", qualificado nos autos, 
imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 
12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995.

26. ILDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9.034/1995.

27. ISAÍAS ALVES PEREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática 
dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (treze vezes) e artigo 288, 
caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

28. JAIR FIGUEIREDO MONTES - "Jair Monte", qualificado nos autos, imputando-lhe 
a prática dos crimes previstos no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), 
artigo 171, caput, do Código Penal (treze vezes), artigo 325, §1º, inciso II, do Código Penal 
(duas vezes) e artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

29. JAMES FAÇANHA DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos 
crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (três vezes) e artigo 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

30. JAMILA QUÊNIA DE ARAÚJO SILVA, qualificada nos autos, imputando-lhe a 
prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (três vezes) e artigo 288, 
caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

31. JONE OLIVEIRA ANDRADE, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 
crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

32. JOSÉ LUIZ DE LIMA  "Zé Luiz", qualificado nos autos, imputando-lhe a prática 
dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (setenta vezes) e artigo 288, 
caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.
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33. JOSÉ MARIA DE SOUZA - "Zé Maria", qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática dos crimes previstos no artigo 325, caput, do Código Penal e artigo 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

34.MARCELO REIS LOUZEIRO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 
crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9,034/1995 
c/c artigo 62, inciso IV, do Código Penal. 

35. MÁRCIO CÉSAR SILVA GOMES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática 
do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9,034/1995 c/c artigo 62, inciso I, do Código Penal.

36. MARILENE CARVALHO DOS SANTOS CASTRO, qualificada nos autos, 
imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de 
Drogas).

37.MARISOL DE ARRUDA VANZINI DE MACEDO, qualificada nos autos, imputando-
lhe a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (onze vezes) e 
artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995. 

38. MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ, qualificado nos autos, imputando-lhe 
a prática dos crimes previstos no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), 
artigo 171, caput, do Código Penal (trinta e duas vezes) e artigo 288, caput, c/c artigo 2º da 
Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

39. MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO, qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática dos crimes previstos no artigo 325, caput, do Código Penal e artigo 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

40. MEIRE ANDREIA GOMES LIMA, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática 
do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9.034/1995.

41. RAÍLTON LIMA SIQUEIRA - "Bimbo", qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9.034/1995.

42. REGINALDO BARROSO LEITE - "Régis", qualificado nos autos, imputando-lhe a 
prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9.034/1995.

43. SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática 
dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (setenta e oito vezes) e artigo 
288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

44. SIDNEY COSTA LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes 
previstos no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) e artigo 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

45. THALES PRUDÊNCIO PAULISTA DE LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 5 de 520

a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (dez vezes) e artigo 
288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

46. VAGNER SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 
crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

47. VALDIRENE MÁRCIA DE CASTRO KEMP - "Val", qualificada nos autos, 
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal 
(noventa e sete vezes) e artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 
9.034/1995.

48. VANDERLITO AMÂNCIO DA SILVA - "Vando", qualificado nos autos, imputando-
lhe a prática do crime previsto no artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei 
n. 9.034/1995.

49. WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA - "Demir", qualificado nos autos, imputando-
lhe a prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (dezoito vezes) e 
artigo 288, caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

50. WOLNEY MARCOS BUENO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos 
crimes previstos no artigo 171, caput, do Código Penal (vinte e cinco vezes) e artigo 288, 
caput, c/c artigo 2º da Lei n. 12.694/2012 e Lei n. 9.034/1995.

I  Principais ocorrências no processo:

Inicialmente, foi adotado o rito especial previsto na Lei n. 11.343/2006, sendo 
determinada a notificação dos denunciados para oferecerem defesa prévia.

I.1  Notificação:

Em 16 de setembro de 2013 foi prolatado o despacho inicial às folhas 168/172, 
determinando a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar. 

Foram devidamente notificados os denunciados Alessandro Márcio Santos 
Domingues, Adriana Argemiro de Macedo, Andres Fernandes Dias, Antônia de Souza 
Araújo, Edvaldo Braga da Silva, Alberto Ferreira Siqueira, Fernando Braga Serrão, Carlos 
Eduardo Moraes de Brito, Carlos Alberto de Souza Franco, Delson Moreira Júnior, Dino 
César Marcolino Silva, Elyeudes da Silva de Oliveira, Eulogio Alencar Barroso, Francimeire 
de Souza Araújo, Francisco de Assis do Carmo dos Anjos, Herbert Lins de Albuquerque, 
Ilderson Barbosa de Oliveira, Isaías Alves Pereira Júnior, James Façanha da Silva, Jamila 
Quênia de Araújo Silva, Jone Oliveira Andrade, José Luis de Lima, José Maria de Souza, 
Marcelo Reis Louzeiro, Márcio César Silva Gomes, Marilene Carvalho dos Santos Castro, 
Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, Mauro de Oliveira Carvalho, Meire Andreia Gomes 
Lima, Raílton Lima Siqueira, Thales Prudêncio Paulista de Lima, Vagner Silva de Oliveira, 
Valdirene Márcia de Castro Kemp, Wolney Marcos Bueno, Elias Barbosa Dias, Francisco da 
Silva Rego, Jair Figueiredo Montes, Mark Henrique Ferreira Albernaz, Sidney Costa Lima, 
Andreia Argemiro de Macedo Braga, Guilherme Augusto Duarte Serrão, Alexsandro Braga 
Serrão, Cláudio Siqueira de Oliveira, Sheila Kelle Vieira Corcino (fls. 543, 545, 547, 550, 
553, 555, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 1.399). 
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Os denunciados Vanderlito Amâncio da Silva e Reginaldo Barroso Leite, foram 
notificados por carta precatória. Os denunciados Anderson Medeiros de Moraes, 
Christianne Fernandes Dias Gomes, Edina Maria de Lima, Waldemir Castro de Oliveira não 
foram localizados para serem notificados (f. 543, 547, 557). Foi expedido edital de 
notificação para os denunciados Anderson Medeiros de Moraes e Edina Maria de Lima (f. 
1.401). 

I.2  Defesa Prévia

Os denunciados apresentaram as defesas prévias por meio de advogados 
constituídos. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia apresentou a defesa prévia em 
relação aos denunciados Guilherme Augusto Duarte Serrão, Alexsandro Braga Serrão, 
Anderson Medeiros de Moraes e Edina Maria de Lima. 

I.3  Recebimento da denúncia

A denúncia foi recebida no dia 13.12.2013 (fls. 1.448/1.474), oportunidade em que foi 
determinada a citação dos denunciados, analisadas as preliminares arguidas pelas defesas 
e designada audiência de instrução e julgamento para o mês de fevereiro de 2014.

I.4  Citação e intimação

Os denunciados Elyeudes da Silva de Oliveira, José Luiz de Lima, Francisco da Silva 
Rego, Elias Barboza Dias, Edvaldo Braga da Silva, Thales Prudêncio Paulista de Lima, Jair 
de Figueiredo Montes, Jamila Quênia de Araújo Silva, José Maria de Souza, Alessandro 
Márcio Santos Domingues, Eulógio Alencar Barroso, Marilene Carvalho dos Santos, Herbert 
Lins de Albuquerque, Sidney Costa Lima, Márcio César Silva Gomes, Christiane Fernandes 
Dias Gomes, Valdirene Márcia de Castro Kemp, Anderson Medeiros de Moraes, Carlos 
Eduardo Moraes de Brito, Alberto Ferreira Siqueira, Fernando Braga Serrão, Adriana 
Argemiro de Macedo, Antônia de Souza Araújo, Mark Henrique Ferreira Albernaz, Cláudio 
Siqueira de Carvalho, Delso Moreira Júnior, Dino César Marcolino Silva, Alexsandro Braga 
Serrão, Waldemir Castro de Oliveira, James Façanha da Silva, Marisol de Arruda Vanzini de 
Macedo, Mauro de Oliveira Carvalho, Meire Andreia Gomes Lima, Raílton Lima Siqueira, 
Marcelo Reis Louzeiro, Guilherme Augusto Duarte Serrão, Andreia Argemiro de Macedo 
Braga, Francisco de Assis do Carmo dos Anjos, Ilderson Barbosa de Oliveira, Isaías Alves 
Pereira Júnior, Francimeire de Souza Araújo, Jone Oliveira Andrade, Vagner Silva de 
Oliveira foram devidamente citados do recebimento da denúncia e intimados para a 
audiência de instrução e julgamento. (fls. 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.490, 
1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.512, 1.516, 1.517, 1.608, 1.609, 1.622, 1.623, 1.624, 1.627, 
1.628, 1.629, 1.631, 1.632, 1.633, 1.634, 1.656, 1.657).

Os denunciados Vanderlito Amâncio da Silva, Carlos Alberto de Souza Franco, Sheila 
Kelle Vieira Corcino, Reginaldo Barroso Leite, Wolney Marcos Bueno e Edina Maria de Lima 
foram citados através de carta precatória (fls. 1.526, 1.528, 1.530, 1.531, 1.604, 1.672). O 
denunciado Andres Fernandes Dias não foi localizado para ser citado (fls. 1.628), sendo 
expedido edital de citação e intimação (fls. 1.551).

I.5  Assistente processual.

No dia 28.01.2014 foi deferida a habilitação do Banco Itaú Unibanco S.A na qualidade 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 7 de 520

de assistente de acusação (f. 1.625). 

I.6  Audiência de instrução e julgamento

Em razão da decisão proferida no habeas corpus n. 0000952-05.2014.8.22.0000,  
assim foram desentranhadas as atas das audiências realizadas entre os dias 03.02.2014 e 
14.03.2014, as cartas precatórias expedidas por este juízo e cumpridas em outras 
comarcas, bem como as alegações finais das partes que já haviam apresentado. 

Na ocasião foram interrogados Fernando Braga Serrão, Alberto Ferreira de Siqueira, 
Elyeudes da Silva de Oliveira, José Luiz de Lima, Francisco da Silva Rego, Elias Barboza 
Dias, Edivaldo Braga da Silva, Thales Prudêncio Paulista de Lima, Jair Figueiredo Monte, 
Jamila Quênia de Araújo Silva, José Maria de Souza, Alessandro Márcio Santos 
Domingues, Eulógio Alencar Barroso, Marilene Carvalho dos Santos, Herbert Lins de 
Albuquerque, Sidney Costa Lima, Adriana Argemiro de Macedo, Andres Fernandes Dias, 
Antônia de Souza Araújo, Mark Henrique Ferreira Albernaz, Anderson Medeiros de Moraes, 
Carlos Eduardo Moraes de Brito, Christianne Fernandes Dias Gomes, Delso Moreira Júnior, 
Dino César Marcolino Silva, Alexsandro Braga Serrão, Cláudio Siqueira, Marisol de Arruda 
Vanzini de Macedo, Mauro Oliveira Carvalho, Meire Andreia Gomes Lima, Raílton Lima 
Siqueira, Marcelo Reis Louzeiro, Jone Oliveira Andrade, Valdirene Márcia de Castro Kemp, 
Waldemir Castro de Oliveira, Márcio César Silva Gomes, James Façanha da Silva, 
Francimeire de Souza Araújo, Francisco de Assis do Carmo dos Anjos, Ilderson Barbosa de 
Oliveira, Izaias Alves Pereira Júnior, Vagner Silva de Oliveira, Guilherme Augusto Duarte 
Serrão, Andreia de Argemiro Macedo Braga, Wolney Marcos Buenos e inquiridas as 
testemunhas Adineia Santos Maciel, Fabrício Ferreira de Lima, Jack da Silva, Jéssica Kelly 
da Silva, Josenildo Santana da Silva, Rogério Pimenta Pinto, Luciana Dermani de Aguiar, 
Judson Baptista de Souza Lima, Satyro Quintino de Souza, Kruger Darwich Zacarias, 
Alladin Nunes Rosa, Luiz Fernando Romero, Aldair de Lima da Silva, Eliel Ries Júnior, 
Adenias dos Santos Ferreira Silva, José \jorge Tavares Pacheco, Ingride Talessin Gurgel 
Barreto, George Paulo Mar, Lindomar Carreiro da Silva, Degiane dos Santos Brito, Michel 
Alves das Chagas, Eliane de Souza Cardoso Redi, Simoney Ferreira dos Santos, Nilo 
Coarbari, Valdecir Camilo de Oliveira, Ailton José de Paiva, Carlos Cesar de Assis, Alclemar 
Lopes Noé, Rodrigo Silva Nobre, Romana Leal Pago, Marcelo Guimarães Cortez Leite, José 
Alberto Anísio, Luciano Rodrigues Queiroz, Ivan Dias Longo Filho, Francisco de Assis das 
Neves Ximenes, Sávio Boris Mendes da Silva, Antônio Ferreira Farias, Wellington de Souza 
Moraes, Augusto José Soares Barros, Renato Rodrigues da Silva, Josinei Cunha Alho, 
Henrique da Silva Cruz, Fábio José Morgana Ferreira, Natasha Maria Braga Arteaga 
Santiago, Melina Bezerra Kitahara Simioli, Vitória Muniz de Oliveira, Maria Aldenilde Bezerra 
Lima, Raimundo Soares Nascimento, Danilo Galvão de Carvalho, Bonifácio Bandeira dos 
Santos, Leandro Pereira dos Santos, Cleidson Moraes Abreu, Fernando Wagner Ponte de 
Aguiar, Iranildo Queiroz, Clara Rosa Ferreira Vasconcelos Gomes, Leonel Rodrigues Costa, 
Antônio Ricardo Guimarães de Moura, Waldefrido Paiva dos Santos Júnior, Gessiane 
Soares de Almeida, Jamila Paula de Macedo, Ágata Paloma Macedo de souza, Antônio 
Clairton Lima, Lenilson Moraes da Silva, Jeferson Sulva Portiglioni, Maria Lúcia Tenório da 
Silva, Clesio Gomes Viana, Francisco Carlos Cavlcante, Isac Israel Portela, Francisco 
Marcelino Bandeira Barbosa, Natanael Lima Reis, Mauro Bosco Pereira de Castro, 
Gutemberg Pires de Assis, Euzébio Lopes; Regio Helder Barbosa de Oliveira, Esmeralda 
Veiga da Silva, João Carlos Batista de Souza, Arnaldo do Gado Almeida, Marcos Miguel 
Mudrey, Silvana Messias da Silva, Robson Cardeiro dos Santos, Pedro Silva Braga, 
Francinaldo Ferreira da Silva, Elsedir Leite de Araújo, Audirene Peres da Silva, Allan 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 8 de 520

Kuelson Queiroz Feder, Pâmela Benesby, Leilson Souza, Raimundo Soares Nascimento, 
Danilo Galvão de Carvalho, Aluizio Nascimento dos Santos, Guilherme Luiz Castiel da Silva, 
Antonio Carlos Macedo Fechine, Jesus Pinto de Paula, Aquiles José Alves Sterling, 
Denivaldo Oliveira Nosa, Renner Maiorga Martins, Lucilo Pereira, Rubens Nonato Martias, 
Josafá Albino da Silva, Raimundo Nonato Martins Castro, Jessé da Costa Conceição, Silvia 
Lucas da Silva Dias, Manoel de Oliveira Silva, Antônio Carlos Cuellar da Silva, Eliel Oliveira 
da Silva, Ableide dos Santos Custodio, Joab de Araújo Oliveira, Larissa Soares Monte, 
Wellington Gladiston Vanzeler Rocha, José Joaquim dos Santos, Reison Veira, Rodrigo 
Nunes Betrand e Manoel Borges Trindade. 

I.7  Nulidade do processo.

Nos autos do habeas corpus n. 0000952-05.2014.8.22.0000, manejado pelo réu Jair 
Figueiredo Montes, foi julgado pelo pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, em que a então Relatora Desembargadora Ivanira Feitosa Borges denegou a 
ordem, porém prevaleceu a divergência inaugurada pelo Desembargador Valter de Oliveira, 
que votou concedendo a ordem para anular toda a instrução criminal. 

Conforme já relatado, considerado a decisão supra, foram desentranhadas as atas de 
audiências, cartas precatórias e mídias referentes a tais atos processuais. Também foram 
desentranhadas as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, pelo assistente 
de acusação Itau Unibanco e pelas defesas de Wolney Marcos Bueno, Herbert Lins da 
Albuquerque, Carlos Alberto de Souza Franco, Marilene Carvalho dos Santos, Carlos 
Eduardo Moraes de Brito, Anderson Medeiros de Moraes, Edina Maria de Lima, Valdirene 
Márcia de Castro Kemp, Francisco da Silva Rego, Elias Barboza Dias, José Maria de 
Souza, Sheila Kelle Vieira Corcino, Delson Moreira Júnior, Meire Andre Gomes, Christiane 
Fernandes Dias, Márcio Santos Domingues, Dino César Marcolino da Silva, Eulogio Alencar 
Barroso, Sidney Costa Lima, Mauro Oliveira de Carvalho, Izaias Alves Pereira Júnior, 
Andres Fernandes Dias e Thales Prudêncio Paulista de Lima.

Por este juízo foram convalidados os atos processuais anteriores à instrução 
processuais, ou seja, notificação, citação e medidas cautelares anteriormente determinadas, 
conforme teor de decisão acostada à folha 2.649 dos autos. Na ocasião, abriu-se vista dos 
autos ao Ministério Público para arrolar novas testemunhas, repeitando o limite máximo de 
oito em relação a cada réu. 

O Ministério Público ratificou os termos da denúncia, inclusive o rol já apresentado, 
não arrolando novas testemunhas. (fls. 2.651/2.652).

Após, foi determinada a intimação dos réus, por meio de seus advogados, para a 
devida adequação da defesa preliminar ao rito ordinário (fls. 2.653). 

As defesas dos réus Alessandro Márcio Santos Domingos, Christinne Fernandes Dias 
Gomes, Dino César Marcolino Silva, Elias Barbosa Dias, Elyeudes da Silva Oliveira, Meire 
Andréia Gomes de Lima, Reginaldo Barroso Leite, Sheila Kelle Vieira Corcino, Sidney Costa 
Lima e Vanderlito Amâncio da Silva não se manifestaram, de modo que ratificaram as 
defesas preliminares apresentadas anteriormente nos autos. 

Os demais acusados apresentaram defesa prévia no prazo. 
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Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada nova audiência de instrução e 
julgamento para o mês de março de 2015 (f. 3.517/3.535), conforme cronograma juntado às 
folhas 3.652/3.659. 

I.8  Audiência de instrução e julgamento:

No dia 02 de março de 2015 as defesas de alguns denunciados requereram a 
convalidação de interrogatórios e depoimentos prestados na audiência anterior. Foram 
convalidadas as oitivas das testemunhas do Ministério Público, bem como as oitivas das 
testemunhas das defesas.

Na ocasião, foi determinada a juntada das mídias referentes à audiência realizada 
anteriormente, as quais foram desentranhadas dos autos à época. 

Foram dispensadas as testemunhas Adineia Santos Maciel, Fabrício Ferreira de Lima, 
Jack da Silva, Jessica Kelly da Silva, José Maria C. De Oliveira, Santana da Silva, Rogério 
Pimenta Pinto, Satyro Quintino de Souza. 

No dia 04 de março foram inquiridas as testemunhas Alladin Nune Rosa e Luciana 
Dermani de Aguiar. 

No dia 10 de março foram inquiridas as testemunhas Valério Pereira de Araújo, 
Henderson Acosta Bragança, Reginaldo Fernandes da Silva, Rodrigo Silva Nobre, Walter 
Fernandes Ferreira, Itamar Justino da Silva, Raimundo Soares do Nascimento. Foram 
dispensadas as oitivas das testemunhas Bruna Camila Rodrigues de Oliveira Tenório Alves, 
Oziel Lima dos Nascimento.

No dia 11 de março foram dispensadas as oitivas das testemunhas Rodrigo Cézar, 
Robson Viana de Oliveira, Andressa de Fátima Fregonesi, representante legal da empresa 
Kia Motors, representante legal da empresa Ásia Motors, João Nicolau Cermovi de Oliveira.

No dia 12 de março foram inquiridas as testemunhas Graziela Fortes, Francisco 
Holanda Iananes de Oliveira, Deila Adriana Brilhante Ramos, Osvaldo Vieira da Costa, 
Carlos Alberto Lima de Siqueira, Jean Rodrigo Clemente, sendo dispensada a testemunha 
Maria Vailma de Araújo. Na oportunidade houve pedido da defesa de Carllos Eduardo 
Moraes de Brito e Valdirene Márcia de Castro Kemp para antecipação de seus 
interrogatórios, o que foi deferido por este juízo, ante a ausência de prejuízo e com a 
anuência das partes. 

No dia 13 de março foram inquiridas as testemunhas Sávio Luiz de Lima Verde, 
Samuel Costa Menezes, Milton José Aguiar, Edmilson da Costa Nogueira. Foram 
dispensadas as demais testemunhas que seriam intimadas no referido dia, bem como as 
testemunhas agendadas para serem ouvidas no dia 16.03.2017.

Em seguida, foram interrogados os acusados Valdirene Márcia de Castro Kempe e 
Carllos Eduardo Moraes de Brito, oportunidade em que ambos ratificaram os interrogatórios 
realizados na primeira audiência.

No dia 24 de março foram ouvidas as testemunhas Luiz Fernando Romero, José 
Raimundo Vieira e Lúcio Afonso da Fonseca Salomão, sendo dispensada a oitiva das 
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testemunhas Júlio César, Iuri Pedrozo de Moraes, Francimar Brito Tinoco e Airton 
Raimundo Souza. 

Posteriormente, foram interrogados os acusados Eulógio Alencar Barroso, Marcelo 
Reis Louzeiro, José Luiz de Lima, Meire Andreia Gomes Lima, Francimeire de Souza 
Araújo, Mauro de Oliveira Carvalho, Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, Alberto Ferreira 
Siqueira, Railton Lima Siqueira de Andrade e Mark Henrique Ferreira Albenaz.  

Destaca-se que os denunciados interrogados no dia 24 de março ratificaram os 
interrogatórios prestados na primeira audiência e acrescentaram outros esclarecimentos. 

No dia 25 de março foram interrogados os acusados Fernando Braga Serrão, Márcio 
César Silva Gomes, James Façanha da Silva, Jamila Quênia de Araújo Silva, Cláudio 
Siqueira de Oliveira, Christianne Fernandes Dias Gomes, Delso Moreira Júnior, Dino César 
Marcolino Silva, Alexsandro Braga Serrão, Guilherme Augusto Duarte Serrão e Jone 
Oliveira Andrade. Durante a solenidade, foi dispensada a oitiva da testemunha Linra Martins 
Braz. 

Os denunciados Guilherme Augusto Duarte Serrão, Alexsandro Braga Serrão, Márcio  
César Silva Gomes, Christianne Fernandes Dias Gomes, Cláudio Siqueira de Oliveira, Dino 
César Marcolino, Delso Moreira Júnior, Jone Oliveira Andrade, Jamila Quênia de Araújo 
Silva e James Façanha da Silva ratificaram os interrogatórios prestados na primeira 
audiência e acrescentaram outros esclarecimentos. 

No dia 26 de março foram interrogados os acusados Anderson Medeiros de Moares, 
Alessandro Márcio Santos Domingues, Sidney Costa Lima, Herbert Lins de Albuquerque, 
Andreia Argemiro de Macedo Braga, Marilene Carvalho dos Santos, Thales Prudêncio 
Paulista de Lima e Waldemir Castro de Oliveira. Registro que todos ratificaram os 
interrogatórios prestados na primeira audiência e acrescentaram outros esclarecimentos. 

No dia 27 de março foram interrogados os acusados Elyeudes da Silva de Oliveira, 
José Maria de Souza, Edivaldo Braga da Silva, Francisco da Silva Rego, Antônia de Souza 
Araújo, Francisco de Assis do Carmo dos Anjos, Ilderson Barbosa de Oliveira, Andres 
Fernandes Dias, Isaías Alves Pereira Júnior, Elias Barboza Dias, Vagner Silva de Oliveira e 
Adriana Argemiro de Macedo. 

Os denunciados José Maria de Souza, Edivaldo Braga da Silva, Francisco da Silva 
Rego, Antônia de Souza Araújo, Francisco de Assis do Carmo dos Anjos, Ilderson Barbosa 
de Oliveira, Andres Fernandes Dias, Izaías Alves Pereira Júnior, Elias Barboza Dias, Vagner 
Silva de Oliveira e Adriana Argemiro de Macedo ratificaram os interrogatórios prestados na 
primeira audiência e acrescentaram outras informações. 

No dia 23 de abril foi interrogado o acusado Jair de Figueiredo Monte. 

Por fim, foi determinada a juntada das mídias das audiências realizadas em fevereiro 
de 2014, com exceção das mídias referentes aos interrogatórios de Jair Montes e Elyeudes, 
considerando que os demais réus ratificaram o teor dos interrogatórios realizados naquela 
oportunidade. 

Os denunciados Carlos Alberto de Souza Franco (fls. 4.381/4.382), Vanderlito 
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Amâncio da Silva (fls. 4.417/4.420), Wolney Marcos Bueno (fls. 4.565/4.566), Sheila Kelle 
Vieira Corcino(fls. 4.623/4632), foram interrogados através de cartas precatórias expedidas 
por este juízo às folhas 3567, 3569, 3.573, 3.575

Os denunciados Reginaldo Barroso Leite e Edina Maria de Lima não foram 
localizados, conforme certificado às folhas 4655 e 4397. 

Verifica-se que o acusado Reginaldo Barroso Leite constituiu advogado na ocasião do 
seu interrogatório realizado na Comarca de Caucaia/CE, por meio da Carta Precatória nº 
36433.75.2014.8.06.0064/0. Naquele ato o advogado participou da audiência, juntou 
procuração e apresentou defesa preliminar, conforme fls. 1976/2022, Vol. X. Constata-se 
que no mesmo ato deprecado há termo em que o próprio réu atualiza o seu endereço (fls. 
1978), para aonde seria enviada a segunda carta precatória a fim de interrogar o réu. Frise-
se que este ato refere-se a primeira carta precatória expedida, antes de nulidade decretada 
pelo Tribunal de Justiça. Com a juntada da carta precatória acima mencionada o advogado 
Brunilo Jacó passou a ser intimado, via Diário da Justiça, de todos os atos processuais 
realizados na Ação Penal, inclusive da audiência de instrução realizada em 02/03/2015, cuja 
intimação foi publicada no DJ nº 09 de 15/01/2015 (fls. 3517/3535, Vol. XVII). Aos 
02/02/2015 foi expedida nova carta precatória a fim de interrogar o réu, em cumprimento à 
decisão que anulou o feito, sendo o referido advogado intimado da expedição, conforme fls. 
3589/3599, Vol. XVIII, ato publicado no DJ nº 026 de 09/02/2015. O ato deprecado restou 
infrutífero em razão do réu não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço 
indicado (atualizado) pelo próprio réu, conforme fls. 4420/4423, Vol. XXII. Referida 
precatória foi expedida com a finalidade de permitir ao acusado Reginaldo exercer seu 
direito quanto à convalidação ou não do interrogatório anterior. Em razão de não ter sido 
encontrado no endereço indicado e do seu causídico não ter se manifestado em tempo 
hábil, mesmo estando intimado, foi assegurado ao réu Reginaldo Barroso a assistência da 
defensoria pública, como órgão competente para a espécie, e que presente na audiência, 
concordou em ratificar os referidos interrogatórios, dentre eles o de Reginaldo.

No que concerne à acusada Edina Maria de Lima, esta nunca foi encontrada em 
nenhum dos endereços que ela mesma indicou por meio de advogado (fls. 1668, Vol.IX), 
tendo sido notificada e citada por edital, respectivamente às fls. 1401, Vol. VII e fls. 1538, 
Vol. VIII. Às fls. 1669/1670, Vol.IX outorgou poderes ao advogado Nery Alvarenga, que 
atuou regularmente durante as duas instruções realizadas. 

As testemunhas Sandro Luiz do Valle Pereira, José Martins de Oliveira Filho, Adriano 
Bizerra Melo Nascimento, José Carlos Correia, Luciel Corsino Lindolfo, Delso Moreira 
Júnior, também foram inquiridas por meio de carta precatória. 

Foi dada por encerrada a instrução no dia 23.10.2015 (fls. 4657/4658). 

I.9  Diligências

As defesas de Cláudio Siqueira de Oliveira, Alberto Ferreira Siqueira, Fernando Braga 
Serrão, Jair Figueiredo Monte, Thales Prudêncio Paulista de Lima, Eulôgio Alencar Barroso 
apresentaram requerimentos de diligências. 

Os pedidos foram indeferidos por este juízo, conforme fundamentação exposta às 
folhas 4.788/4.800, ocasião em que foi aberto o prazo para apresentação das alegações 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 12 de 520

finais. 

I. 10  Alegações Finais do Ministério Público 

Inicialmente, o Ministério Público apresentou alegações finais no dia 16 de maio de 
2014 com relação à primeira instrução, a qual foi anulada nos autos do habeas corpus n. 
0000952-05.2014.8.22.0000. Por consequência, este juízo determinou o desestanhamento 
da alegação final ministerial, conforme consta em decisão de folhas 3517/3535. 

Ocorre que, o Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do Habeas Corpus 0000709-
90.2016.8.22.0000, julgado em 31 de março de 2016 determinou que fosse juntada referida 
alegação final, considerando que, embora os atos que foram anulados não possam ser 
reaproveitados nos autos, o acórdão que anulou a instrução anterior nada deliberou acerca 
de eventual desentranhamento dos atos, bem assim dos documentos até então produzidos. 

Desta feita, em atenção à ordem, foi procedida a juntada da primeira alegação final 
ministerial às folhas 5154/5271.

Após a realização da segunda audiência de instrução, o Ministério Público apresentou 
novas alegações finais no dia 05 de fevereiro de 2016, juntadas às folhas 4804/4996, 
oportunidade em que requereu a procedência parcial da denúncia, nos seguintes termos: 

DENUNCIADO
COMO INCURSO NAS 
PENAS DOS ARTIGOS

PELO SEGUINTE 
NÚMERO DE 

DELITOS
PEDIDO FINAL

ALBERTO 
FERREIRA 

SIQUEIRA - 
“BETO BABA”

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

33, §2º, c/c art. 40, III, 
Lei 11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

381 (trezentas e 
oitenta e uma) 

vezes

Condenação por 
todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, I, 

CP

01 (uma) vez Condenação

FERNANDO 
BRAGA 

SERRÃO -  
“FERNANDO DA 

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

Art. 171, “caput”, c/c 29 381 (trezentas e Condenação por 
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GATA”

e 69, CP oitenta e uma) 
vezes

todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, I, 

CP

01 (uma) vez Condenação

ADRIANA 
ARGEMIRO DE 

MACEDO - 
“DRICA”

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ALEXSANDRO 
BRAGA 
SERRÃO

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ALESANDRO 
MÁRCIO 
SANTOS 

DOMINGUES

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ANDERSON 
MEDEIROS DE 

MORAES

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ANDREIA 
ARGEMIRO DE 

MACEDO 
BRAGA

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ANDRES 
FERNANDES 

DIAS

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ANTONIA DE 
SOUZA ARAÚJO

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

10 (dez) vezes
Condenação por 

todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação
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CARLLOS 
EDUARDO 

MORAES DE 
BRITO - “X-

TUDO”

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

04 (quatro) vezes
Condenação por 

todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

CARLOS 
ALBERTO DE 

SOUZA FRANCO

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

04 (quatro) vezes

Absolvição nos 
termos do artigo 

386, inciso VII, do 
Código de 

Processo Penal.

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez

Absolvição nos 
termos do artigo 

386, inciso VII, do 
Código de 

Processo Penal.

CLÁUDIO 
SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

23 (vinte e três) 
vezes

Condenação por 
todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

DELSO 
MOREIRA 

JUNIOR

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, 

IV, CP

01 (uma) vez Condenação

DINO CESAR 
MARCOLINO 

SILVA

33, §2º, c/c art. 40, III, 
Lei 11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

CHRISTIANNE 
FERNANDES 
DIAS GOMES

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

EDINA MARIA 
DE LIMA

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

79 (setenta e 
nove) vezes

Condenação por 
todos os delitos
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Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

EDVALDO 
BRAGA DA 

SILVA - 
“NEGUINHO”

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

16 (dezesseis) 
vezes

Condenação por 
todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ELIAS 
BARBOSA DIAS

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

Art. 325, §1º, II, CP 01 (uma) vez Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995, c/c art. 

62, V, CP

01 (uma) vez Condenação

ELYEUDES DA 
SILVA DE 

OLIVEIRA - 
“FOFO”

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

EULOGIO 
ALENCAR 

BARROSO - 
“CAVALO”

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

10 (dez) vezes

Absolvição nos 
termos do artigo 

386, inciso VII, do 
Código de 

Processo Penal.

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez

Absolvição nos 
termos do artigo 

386, inciso VII, do 
Código de 

Processo Penal.

FRANCIMEIRE 
DE SOUZA 

ARAÚJO

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação
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FRANCISCO DA 
SILVA REGO - 

“FRANKLIN”

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

FRANCISCO DE 
ASIS DO 

CARMO DOS 
ANJOS

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, 

IV, CP

01 (uma) vez Condenação

GUILHERME 
AUGUSTO 
DUARTE 
SERRÃO

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

HERBERT LINS 
DE 

ALBUQUERQUE - 
“GORDINHO”

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ILDERSON 
BARBOSA DE 

OLIVEIRA

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

ISAÍAS ALVES 
PEREIRA 

JÚNIOR

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

13 (treze) vezes

Absolvição nos 
termos do artigo 

386, inciso VII, do 
Código de 

Processo Penal.

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez

Absolvição nos 
termos do artigo 

386, inciso VII, do 
Código de 

Processo Penal.

JAIR 
FIGUEIREDO 

MONTES - “JAIR 
MONTES”

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

13 (treze) vezes
Condenação por 

todos os delitos

Art. 325, §1º, II, c/c art. 
69, CP

02 (duas) vezes Condenação uma 
vez e absolvição 
nos termos do 
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artigo 386, inciso 
VII, do Código de 
Processo Penal 
quanto ao outro 

delito

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, I 

e IV, CP

01 (uma) vez Condenação

JAMES 
FAÇANHA DA 

SILVA

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

03 (três) vezes
Condenação por 

todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

JAMILA QUÊNIA 
DE ARAÚJO 

SILVA

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

03 (três) vezes
Condenação por 

todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

JONE OLIVEIRA 
ANDRADE

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

JOSÉ LUIZ DE 
LIMA - “ZÉ LUIZ”

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

70 (setenta) vezes
Condenação por 

todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

JOSÉ MARIA DE 
SOUZA - “ZÉ 

MARIA”

325, “caput”, CP 01 (uma) vez Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 

01 (uma) vez Condenação
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Lei 9.034/1995

MARCELO REIS 
LOUZEIRO

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, 

IV, CP

01 (uma) vez Condenação

MÁRCIO CÉSAR 
SILVA GOMES

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995 c/c 62, I, 

CP

01 (uma) vez Condenação

MARILENE 
CARVALHO DOS 

SANTOS 
CASTRO

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

MARISOL DE 
ARRUDA 

VANZINI DE 
MACEDO

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

11 (onze) vezes Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

MARK 
HENRIQUE 
FERREIRA 
ALBERNAZ

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

32 (trinta e duas) 
vezes

Condenação por 
todos os delitos

MAURO DE 
OLIVEIRA 
CARVALHO

325, “caput”, CP 01 (uma) vez Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

MEIRE ANDREIA Art. 288, caput, c/c 01 (uma) vez Condenação
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GOMES LIMA artigo 2º da Lei 
12.694/2012 e, com a 

Lei 9.034/1995

RAÍLTON LIMA 
SIQUEIRA - 

“BIMBO”

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

REGINALDO 
BARROSO 

LEITE - “RÉGIS”

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

SHEILA KELLE 
VIEIRA 
CORCINO

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

78 (setenta e oito) 
vezes

Condenação por 
todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

SIDNEY COSTA 
LIMA

35, “caput”, da Lei 
11.343/2006

01 (uma) vez Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

THALES 
PRUDÊNCIO 

PAULISTA DE 
LIMA

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

10 (dez) vezes Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

VAGNER SILVA 
DE OLIVEIRA

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

VALDIRENE 
MÁRCIA DE 

CASTRO KEMP - 

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

97 (noventa e 
sete) vezes

Condenação por 
todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 01 (uma) vez Condenação
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“VAL”
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

VANDERLITO 
AMÂNCIO DA 

SILVA - 
“VANDO”

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

WALDEMIR 
CASTRO DE 
OLIVEIRA - 

“DEMIR”

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

18 (dezoito) vezes Condenação

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

WOLNEY 
MARCOS 

BUENO

Art. 171, “caput”, c/c 29 
e 69, CP

25 (vinte e cinco) 
vezes

Condenação por 
todos os delitos

Art. 288, caput, c/c 
artigo 2º da Lei 

12.694/2012 e, com a 
Lei 9.034/1995

01 (uma) vez Condenação

As Alegações Finais do Banco Itaú S.A., assistente de acusação, foram juntadas às 
folhas 5019/5085, requerendo, em resumo, a condenação dos réus do núcleo de 
estelionato nos seguintes termos: 

DENUNCIADO DELITOS NÚMERO DE 
CONDUTAS

Alberto Ferreira Siqueira Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

381 (trezentos e 
oitenta e uma)

Fernando Braga Serrão Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

381(trezentos e 
oitenta e uma)

Antônia de Souza Araújo Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

10 (dez)

Carllos Eduardo Morais de 
Brito

Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

4 (quatro)
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Cláudio Siqueira de Oliveira Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

23 (vinte e três)

Carlos Alberto de Souza 
Franco

Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

4 (quatro)

Marisol de Souza Arruda Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

11(onze)

Waldemir Castro de Oliveira Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

18 (dezoito)

Thales Prudêncio Paulista de 
Lima

Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

10 (dez)

José Luiz de Lima Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

70 (setenta)

Sheila Kelle Vieira Corcino Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

78 (setenta e oito)

Jair Figueiredo Montes Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

13 (treze)

Wolney Marcos Bueno Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

25 (vinte e cinco)

Valdirene Márcia de Castro 
Kemp

Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

97 (noventa e sete)

Edvaldo Braga da Silva Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

16 (dezesseis)

Mark Henrique Ferreira 
Albernaz

Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

32 (trinta e dois)

James Façanha da Silva Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

3 (três)

Jamila Quênia de Araújo Silva Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

3 (três)

Edina Maria de Lima Artigo 171, caput, c/c artigos 
29 e 69, todos do CP

79 (setenta e nove)
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Por fim, pugnou pela fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados, 
com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o 
prejuízo sofrido pela instituição financeira foi de aproximadamente dez milhões de reais.

I.11  Suspensão Condicional do Processo

Nos autos do Habeas Corpus 0009032-21.2015.8.22.0000 foi determinada a 
reabertura de prazo ao Ministério Público para manifestação quanto a aplicação da 
suspensão condicional do processo em relação aos réus que foram denunciados apenas 
pela conduta descrita no artigo 288 do Código Penal. 

Às folhas 5274/5315, o Ministério Público requereu audiência para eventual 
oferecimento de proposta dos denunciados que atendem os requisitos do artigo 89 da Lei n. 
9099/95. Na mesma oportunidade, o parquet, valendo-se de sua independência funcional, 
manifestou-se aduzindo sua não concordância com as alegações finais apresentadas, em 
especial com o pedido de absolvição dos réus Carlos Alberto de Souza Franco, Eulógio 
Alencar Barroso Cavalo, Isaías Alves Pereira Júnior, José Maria de Souza e Jair Figueiredo 
Montes. 

Foi designada audiência especial para o dia 24 de junho de 2016, a fim de fosse 
realizada a proposta de suspensão condicional do processo. 

O Ministério Público ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo, pelo 
período de três anos, em relação aos acusados Ildeson Barbosa de Oliveira, Meire Andreia 
Gomes Lima, Christiane Fernandes Dias Gomes, Jone Oliveira Andrade, Alessandro Márcio 
Santos Domingues, Herbert Lins de Albuquerque, Delso Moreira Júnior, Francisco de Assis 
do Carmo dos Anjos, Francimeire de Souza Araújo, Railton Lima Siqueira, Elyeudes da 
Silva de Oliveira, Adriana Argemiro de Macedo, Andreia Argemiro de Macedo Braga, 
Anderson Medeiros de Morais, Andres Fernandes Dias, Marcelo Reis Louzeiro e Vagner 
Silva de Oliveira mediante as seguintes condições: Reparação do dano no valor de 10 (dez) 
salários-mínimos, podendo ser pago em até 10x (dez vezes) ou Prestação de serviço a 
comunidade em instituições públicas ou beneficentes, a critério do juízo competente 
(VEPEMA) pelo prazo de seis meses; Proibição de frequentar determinados lugares, tais 
como bares, prostíbulos, discotecas, danceterias e boates; Proibição de ausentar-se da 
comarca onde reside sem autorização do juízo, por mais de 30 (trinta) dias; 
Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, bimestralmente, para informar e justificar 
suas atividades; Recolher-se em sua residência entre as 00h00min e as 6h00min; Obter 
ocupação lícita, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho;

A proposta foi aceita pelos acusados Ildeson Barbosa de Oliveira, Meire Andreia 
Gomes Lima, Christiane Fernandes Dias Gomes, Jone Oliveira Andrade, Alessandro Márcio 
Santos Domingues, Herbert Lins de Albuquerque, Delso Moreira Júnior, Francimeire de 
Souza Araújo, Railton Lima Siqueira, Elyeudes da Silva de Oliveira, Adriana Argemiro de 
Macedo, Andreia Argemiro de Macedo Braga, Anderson Medeiros de Morais, Andres 
Fernandes Dias, Marcelo Reis Louzeiro e Vagner Silva de Oliveira, conforme termos de 
folhas 5404, 5408, 5411, 5414, 5417, 5421, 5424, 5427, 5436, 5439, 5442, 5446, 5449, 
5457, 5460, 5468. 

As suspensões foram homologadas por este juízo. 
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O acusado Francisco de Assis do Carmo dos Anjos não aceitou a proposta (fls. 5430).

As propostas de suspensão em relação aos réus Reginaldo Barroso Leite e Vanderlito 
Amâncio da Silva, foram realizadas através de Carta Precatória.

Registre-se que o Ministério Público deixou de oferecer a proposta de suspensão 
condicional do processal em relação aos acusados Guilherme Augusto Duarte Serrão, 
Alexandre Braga Serrão e Márcio César Silva Gomes em razão do não preenchimento dos 
requisitos legais para a benesse. 

Os autos foram desmembrados em relação aos acusados que aceitaram a proposta 
de Sursis ofertada pelo Ministério Público sob o número 1011809-40.2017.8.22.08501, 
conforme determinação de folhas 6261 e certidão de folhas 6351, de modo que neste feito 
serão julgados os réus Wolney Marcos Bueno, Carlos Alberto de Souza Franco, Mauro de 
Oliveira Carvalho, Sidney Costa Lima, Thales Prudêncio Paulista de Lima, Eulogio Alencar 
Barroso, José Maria de Souza, Izaias Alves Pereira Júnior, Jair de Figueiredo Monte, 
Alberto Ferreira Siqueira, Elias Barboza Dias, Francisco da Silva Rego, Antônia de Sousa 
Araújo, James Façanha da Silva, Jamila Quênia de Araújo Silva, Francisco Assis do Carmo 
dos Anjos, Waldemir Castro de Oliveira, José Luiz de Lima, Mark Henrique Ferreira 
Albernaz, Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, Edvaldo Braga da Silva, Márcio César 
Silva Gomes, Marilene Carvalho dos Santos, Edina Maria de Lima, Carllos Eduardo Moraes 
de Brito, Valdirene Márcia de Castro Kemp, Cláudio Siqueira de Oliveira, Sheila Kelle Vieira 
Corcino, Fernando Braga Serrão, Alexsandro Braga Serrão, Guilherme Augusto Duarte 
Serrão e Dino César Marcolino.

I. 12  Alegações Finais das Defesas

Em síntese, as defesas dos denunciados apresentaram alegações finais requerendo:

Woney Marcos Bueno: Absolvição nos termos do artigo 386, inciso V ou inciso VII 
do CPP, bem como a restituição dos bens apreendidos e a liberação dos veículos que se 
encontram com restrição. (folhas 5086/5104). 

Carlos Alberto de Souza Franco: Absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV, V 
ou VII do Código de Processo Penal. (folhas 5107/5120).

Mauro de Oliveira Carvalho: Preliminarmente, a declaração de incompetência da 1ª 
Vara de Delitos de Tóxicos para o julgamento dos crimes comuns em razão da inexistência 
de conexão intersubjetiva por concurso. No mérito, a absolvição com fundamento no artigo 
386, inciso II e II do Código de Processo Penal.(folhas 5522/5538).

Sidney Costa Lima: Preliminarmente, inépcia da exordial acusatória, ilicitude das 
provas produzidas no inquérito policial e que subsidiaram a ação penal e a declaração de 
incompetência deste juízo em razão da inexistência de conexão intersubjetiva por concurso. 
No mérito, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso II e II do Código de Processo 
Penal. (folhas 5539/5618).

Thales Prudêncio Paulista de Lima: Absolvição quanto aos crimes de estelionato e 
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formação de quadrilha, bem como a liberação dos valores bloqueados por decisão deste 
juízo, bem como dos veículos que se encontram com restrições de transferência. (folhas 
5619/5649).

Eulogio Alencar Barroso: Absolvição quanto aos crimes de estelionato e formação 
de quadrilha, bem como a liberação dos valores bloqueados por decisão deste juízo. (folhas 
5650/5665).

José Maria de Souza: Absolvição dos crimes que foram imputados na denúncia, com 
base no artigo 386, incisos I ou VII, do Código de Processo Penal. A revogação das 
cautelares impostas e a liberação dos valores bloqueados, bem como os veículos que se 
encontram, com  restrições de transferência.(folhas 5666/5690). 

Izaias Alves Pereira Júnior: Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, III e IV 
do Código de Processo Penal e a liberação dos valores bloqueados. (folhas 5691/5696).

Jair de Figueiredo Monte: Preliminarmente, o desentranhamento das alegações 
finais ministeriais, considerando que fundamentada nos depoimentos realizados na primeira 
audiência, a qual foi declarada nula por decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia; 
Reconhecimento da ilicitude das provas produzidas no bojo do Inquérito Policial; 
Declaração de nulidade pelo cercamento de defesa em razão da denegação dos pedidos 
de diligências; Renovação da segunda instrução em razão de falha no sistema de gravação 
da oitiva de testemunhas. No mérito, absolvição quanto aos delitos de associação para o 
tráfico, estelionato, quebra de sigilo funcional, formação de quadrilha. Subsidiariamente, em 
caso de condenação, a adoção da continuidade delitiva quando ao crime de estelionato. 
(folhas 5697/5740).

Alberto Ferreira Siqueira: Preliminarmente, nulidade das interceptações telefônicas. 
No mérito, a improcedência da ação penal com a consequente absolvição dos crimes 
imputados na peça inicial. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de 
estelionato, a adoção da continuidade delitiva. (folhas 5743/5798).

Elias Barboza Dias e Francisco da Silva Rego: Improcedência da denúncia com a 
consequente absolvição dos acusados. (folhas 5799/5831 e 5832/5851).

Antônia de Sousa Araújo: Preliminarmente, a nulidade da denúncia por narrar 
comportamento atípico de estelionato, bem como a nulidade por atipicidade da conduta. No 
mérito, absolvição dos crimes imputados na exordial com base no artigo 386, inciso IV, V e 
VII, do CPP. Subsidiariamente, a aplicação do artigo 71, caput, do Código Penal. (folhas 
5852/5884). Foi juntada certidão de óbito à folha 6380.

James Façanha da Silva e Jamila Quênia de Araújo Silva: Preliminarmente, a 
inépcia da denúncia, sob o argumento de faltar justa causa e ser genérica, o 
reconhecimento da ilicitude das provas colhidas no bojo do inquérito policial, a 
incompetência deste juízo para o julgamento do feito, nulidade por cercantemente de 
defesa em razão de provas e documentos que não constam nos autos, bem como em 
razão dos áudios da audiência de instrução estarem inaudíveis. No mérito, a absolvição 
quanto aos crimes imputados na peça acusatória com fundamento no artigo 386, incisos II, 
IV, V e VI do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo 
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crime de estelionato, o reconhecimento da continuidade delitiva. (folhas 5885/5912 e 
5913/5940).

Francisco Assis do Carmo dos Anjos: Absolvição nos termos do artigo 386, incisos 
I, II, III e V do Código de Processo Penal. (folhas 5941/5961).

Waldemir Castro de Oliveira: improcedência da ação penal com fulcro o artigo 386, 
inciso III, do Código de Processo Penal. (folhas 5962/5967).

José Luiz de Lima: Preliminarmente, inépcia da denúncia, nulidade absoluta das 
provas derivadas da denúncia anônima, incompetência deste juízo para processamento e 
julgamento do feito, nulidade das interceptações telefônicas deferidas e nulidade por 
cerceamento de defesa em razão de não constarem nos autos documentos e provas. No 
mérito, improcedência da denúncia com a absolvição dos acusados de todos os crimes que 
lhes foram imputados.  (folhas 5970/6034). 

Mark Henrique Ferreira Albernaz: Preliminarmente, cerceamento de defesa em 
razão do indeferimento da realização de exame grafotécnico. No mérito, improcedência da 
denúncia para absolver o acusado dos crimes que lhes foram imputados, com fundamento 
no artigo 386, inciso III, IV e V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de 
condenação pelo crime de estelionato, a aplicação da pena no mínimo legal, sendo 
reconhecida a continuidade delitiva. Por fim, a restituição dos valores boqueados e a 
liberação dos veículos que se encontram com restrição de transferência. (folhas 
6035/6075).

Marisol de Arruda Vanzini de Macedo: Absolvição de todas as imputações 
constantes na inicial acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso III, IV e V do Código 
de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de estelionato, a 
aplicação da pena mínima e o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do 
artigo 71 do Código Penal. Por fim, a restituição dos bens e valores (folhas 6076/6086).

Edvaldo Braga da Silva: Absolvição de todas as imputações constantes na inicial 
acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso III, IV e V do Código de Processo Penal. 
Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de estelionato, a aplicação da pena 
mínima e o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código 
Penal.(folhas 6087/6099).

Márcio César Silva Gomes: Absolvição do acusado em razão de não haver prova de 
ter o réu concorrido para a infração penal e pela inexistência de prova suficiente para a 
condenação. (folhas 6100/6128).

Marilene Carvalho dos Santos: Absolvição com base no artigo 386, incisos II, VI e 
VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de 
associação para o tráfico, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 
artigo 33, §4º da Lei de drogas, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direito. (folhas 6201/6222).

Edina Maria de Lima: Ratificou as alegações finais apresentadas anteriormente em 
relação à primeira instrução, ocasião em que requereu o reconhecimento continuidade 
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delitiva quanto ao crime de estelionato, na forma do artigo 71 do Código Penal. Registro 
que as alegações finais referentes à primeira instrução foram desentranhadas, conforme já 
relatado. Assim, considerando que a defesa apresentou alegações finais remissivas, 
necessário se faz a juntada da mencionada alegação final. 

Carllos Eduardo Moraes de Brito e Valdirene Márcia de Castro Kemp: 
Preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, absolvição dos acusados em relação 
aos crimes de estelionato e formação de quadrilha com fundamento no artigo 386, inciso IV 
ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo 
delito de estelionato, o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do 
Código Penal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea nos termos do 
artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal e, por fim, a aplicação da pena mínima. 
(folhas 6263/6289).

Cláudio Siqueira de Oliveira: Preliminarmente, nulidade das interceptações 
telefônicas, inépcia da denúncia, incompetência deste juízo para julgar o feito. No mérito, a 
improcedência da pena acusatória com a consequente absolvição dos acusados dos crimes 
imputados. (folhas 6290/6323).

Sheila Kelle Vieira Corcino: Preliminarmente, a declaração de incompetência deste 
juízo para o processamento e julgamento do feito, inépcia da denúncia e nulidades das 
interceptações telefônicas. No mérito, absolvição da acusada nos termos do artigo 386, 
inciso V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, o 
reconhecimento da participação de menor importância conforme artigo 29, §1º do Código 
Penal, bem como o reconhecimento das condições favoráveis da ora acusada. (folhas 
6329/6345).

Fernando Braga Serrão: Absolvição quanto aos crimes de associação para o tráfico, 
estelionato e formação de quadrilha, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de 
Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no 
mínimo legal, fixação do regime menos gravoso e substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. (folhas 6354/6374).

Alexsandro Braga Serrão e Guilherme Augusto Duarte Serrão: Absolvição quanto 
o delito de formação de quadrilha com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no 
mínimo legal, fixação do regime menos gravoso e substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. (folhas 6354/6374).

Dino César Marcolino: Absolvição do crime previsto no artigo 33, §2º c/c artigo 40, 
inciso III, ambos da lei n. 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no 
mínimo legal, fixação do regime menos gravoso e substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. (folhas 6354/6374).

II  FUNDAMENTAÇÃO:

DAS PRELIMINARES:
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a) Inépcia da denúncia: 

As defesas de Sidney Costa, James Façanha, Jamila Quênia, José Luiz, Carllos 
Eduardo Moraes, Valdirene Márcia de Castro, Cláudio Siqueira de Oliveira e Sheila Kelle 
Vieira Corcino argumentam, em resumo, que a denúncia é carente de justa causa e 
genérica, uma vez que não descreve de forma pormenorizada a conduta de cada réu, o que 
macula o exercício da ampla defesa. Sustentam ainda que a exordial imputa conduta 
atípica aos réus.

Essa questão já foi analisada por este juízo quando do recebimento da denúncia, de 
modo que a tese encontra-se superada. Neste sentido, segue a fundamentação:

"No que concerne ao argumento de que as condutas não foram 
individualizadas, é imperioso registar, conforme esclarecem Nestor Távora 
e Rosmar Alencar, que não se deve confundir inépcia da inicial com 
descrição sucinta dos fatos contidos na peça. É de bom tom que a 
denúncia seja clara, direta, bem estruturada e precisa. A descrição 
comedida, porém, clara, dos acontecimentos é o que exige a boa técnica. 
Além do que, entende a jurisprudência, com precedentes no Superior 
Tribunal de Justiça, que o crime de associação para o tráfico de drogas é 
delito de autoria coletiva, de modo que não exige a individualização exata 
das condutas de cada um dos envolvidos, muito embora, tenha o feito o 
Membro do Parquet, que fez relatório sucinto sobre o envolvimento de 
cada um dos acusados, não havendo como, pois, analisar de forma tão 
pormenorizada cada conduta em relação a cada réu, em razão do número 
de volumes do Inquérito Policial, bem como o número de réus. No mesmo 
sentido está no concerne à imputação da prática do crime de associação 
criminosa. Quanto ao crime de estelionato, a denúncia foi dividida em 
duas partes. Às fls. 23/29 da peça acusatória, no item II.II.I Dos 
estelionatos, faz uma descrição genérica do que consistiu os estelionatos 
praticados pelo bando criminoso, de modo que no item II.III.I Da quadrilha 
do núcleo de delitos patrimoniais, houve uma descrição de forma mais 
pormenorizada das condutas praticadas, que descreve tanto a prática dos 
estelionatos, quanto da associação criminosa (quadrilha), e descreve o 
envolvimento de cada um dos acusados. Assim, dita alegação não 
merecer prosperar, de forma que foram preenchidos todos os requisitos 
para oferecimento da denúncia, tanto os formais/essenciais, exigidos pelo 
art. 41 do CPP, quanto o material, pela presença de justa causa, uma vez 
que se fazem presentes elementos probatórios suficientes para o início da 
ação penal pelos crimes imputados, estando o processo devidamente 
instruído com inquérito policial."

Restam superadas, portanto, as alegações de inépcia da inicial. 

b) Incompetência do Juízo:

Referida preliminar foi arguida pelas defesas dos acusados Mauro de Oliveira 
Carvalho, Sidney Costa Lima, James Façanha da Silva, Jamila Quênia de Araújo, José Luiz 
de Lima, Cláudio Siqueira de Oliveira, Sheila Kelle Vieira Corcino. 
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Afirmam que este juízo seria incompetente para processar e julgar os crimes comuns 
imputados aos acusados na exordial, argumentando que não possuem conexão com o 
crime de associação para o tráfico e que justificasse a prorrogação de competência para 
este juízo. Pedem, dessa forma, o declínio da competência para uma das varas criminais 
desta comarca para o processamento e julgamento dos crimes comuns descritos na peça 
acusatória. 

Da mesma forma, as alegações de incompetência deste juízo em razão da 
inexistência de conexão intersubjetiva por concurso já foram rebatidas no momento do 
recebimento da denúncia. Senão vejamos: 

"Conforme descrito na denúncia, o crescimento patrimonial do grupo se 
deu de maneira exponencial, chegando a cifras milionárias, tornando-se 
impossível separar o patrimônio decorrente de cada um dos dos delitos 
praticados (como associação para o tráfico e estelionato), de modo pois, 
que tais crimes apresentam clara conexão intersubjetiva e instrumental, 
pois não há como se apurar as infrações de maneira separada. Desta 
forma, alimentados pelo dinheiro oriundo dessas práticas criminosas, os 
líderes do grupo criminoso foram apontados de terem se articulado, 
inclusive, politicamente, passando a arregimentar pessoas com 
capacidade política de elegerem-se para ocupar cargos nos Poderes 
Municipal e Estadual, demonstrando-se aqui também, a conexão existente 
entre os crimes imputados, especialmente, com o núcleo da associação 
ao tráfico de droga, delito especial que atrai a competência para 
julgamento dos demais. Os lucros advindos dos inúmeros estelionatos, se 
misturam com aqueles advindos da associação para o tráfico de drogas, 
não sendo possível, assim, que se divida em que consiste o patrimônio 
decorrente de um ou de outro, pelo menos por ora. Segundo o art. 69, V, 
do CPP, com efeito, em matéria penal, conexo será o fato que, na sua 
ocorrência, ostente algum ponto de identidade ou afinidade com outro 
fato. Aduz-se do inciso I do art. 76, conforme leciona Guilherme de Souza 
Nucci, na obra "Código de Processo Penal comentado", 8ª Edição, 2008, 
que se tratando de hipótese de conexão intersubjetiva por concurso, que é 
a situação de vários agentes que cometem infrações penais em tempo e 
lugar diferentes, embora umas sejam destinadas, pelo liame subjetivo que 
liga os autores, a servir de suporte às seguintes. Trata-se de uma espécie 
de concurso de agentes dilatado no tempo, envolvendo infrações diversas, 
conforme se constata facilmente no caso da Operação em comento. De 
acordo com os nobres ensinamentos dos processualista Eugênio Pacelli 
de Oliveira e Douglas Fischer, na obra "Comentários ao Código de 
Processo Penal e sua Jurisprudência" (Editora Lumen Juris, 2010): "Os 
pontos de identidade, de afinidade, ou pontos em comum, enfim, entre 
dois ou mais fatos, podem estar relacionados com o tempo, com o lugar, 
com os motivos do crime, com as pessoas envolvidas, e até mesmo com 
outras circunstâncias não especificadas em Lei, desde que possam 
favorecer a realização da instrução criminal". (pág. 169). Grifo nosso em 
sublinhado. Ainda, segundo os ensinamento de Espínola Filho, citado por 
Pimento Bueno, a conexão: "é o nexo, a dependência recíproca que as 
coisas ou os fatos têm entre si (…). Com efeito, embora os crimes sejam 
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diversos, desde que eles são entre si conexos, ou que procedem de 
diferentes delinquentes associados como autores ou cúmplices, 
formam uma espécie de unidade estreita que não deve ser rompida. 
Todos os meios de acusação, defesa e convicção estão em completa 
dependência. Separar será dificultar os esclarecimentos, enfraquecer as 
provas, e correr o risco de ter ao final sentenças dissonantes ou 
contraditórias. Sem o exame conjunto, e pelo contraditório com 
investigações separadas, sem filiar todas as relações dos fatos, como 
reconhecer a verdade em sua integridade, ou como reproduzir tudo isso 
em cada processo?(...)". Grifo nosso. Continua renomado autor Espínola 
Filho, na obra Código de Processo Penal brasileiro anotado, v.2, p. 135-
136, dizendo que "para haver conexão, é indispensável que a íntima e 
estreita relação entre os delitos não dê o efeito de eliminar a 
individualidade de cada um deles, que deve continuar distinto dos 
outros; é preciso se trate de fatos, ou grupos de fatos, que, a despeito de 
ligados entre si, conservem o seu caráter individual e distinto, pois, se isso 
não suceder, não há mais falar em conexidade". Grifo nosso. Assim, com 
base nas razões expostas, bem como no entendimento a que me filio, qual 
seja, que além da conexão intersubjetiva entre as infrações denunciadas, 
a única, sólida e viável razão para a junção de fato num único processo, a 
fim de obterem uma apreciação unitária, é uma produção de provas mais 
eficaz, mantenho firmada a competência deste juízo para 
processamento do feito, em razão da Conexão, com base nos artigos 
69, V e 76, I e III, 78, IV, bem como art. 79, caput, todos do Código de 
Processo Penal, além do art. 104 da LC 94/1993 (COJE)."

As defesas de José Luiz e Cláudio Siqueira arguiram, ainda, que o juízo da 3ª Vara 
criminal de Porto Velho estaria prevento, uma vez que, inicialmente, teria concedido 
mandado de busca e apreensão na residência de Jair Figueiredo antes de qualquer 
determinação deste juízo. 

Com relação a este argumento, cumpre destacar que este juízo tornou-se competente 
no momento em que sobrevieram informações quanto a prática de crimes tipificados na lei 
de drogas, de modo que se trata de competência em razão da matéria, que é absoluta. 

Conforme dispõe o artigo 83 do CPP, a prevenção ocorrerá quando dois ou mais 
juízes forem igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa antecederem-se na 
prática dos atos de jurisdição. No caso em análise, a partir do momento em que as 
investigações identificaram a prática de crime de associação para o tráfico, o juízo da 3ª 
Vara criminal tornou-se incompetente para processar e julgar o feito, não havendo que se 
falar em prevenção. 

Ademais, ainda que assim não fosse, em sendo relativa a nulidade decorrente da 
inobservância da competência penal por prevenção, o momento adequado para sua 
alegação é na defesa prévia, não sendo possível sua arguição em sede de alegações 
finais, uma vez que se operou o instituto da preclusão. 

A defesa de Sheila Kelle sustenta que a competência originária para processar o feito 
seria do Tribunal de Justiça de Rondônia, considerando que o inquérito policial que 
subsidiou a ação penal investigou cinco deputados estaduais, de modo que a competência 
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funcional destes atrairia o julgamento dos demais investigados. 

Ora, a discussão resta superada por não ter sido alegada no momento oportuno, bem 
como ventilada no Tribunal de Justiça. Nesta esteira, a jurisprudência é uníssona em 
afirmar a relatividade do denominado foro de atração, devendo este ser exceção e não 
regra como afirma a defesa. 

Por oportuno registro, que no instante em emergiram os primeiros indícios da 
participação de Deputados Estaduais com os fatos investigados, o inquérito policial foi 
encaminhado ao TJRO, tendo o feito sido distribuído a então Desembargadora Zelite de 
Andrade Carneiro, que determinou o desmembramento do feito, retornando o inquérito com 
os réus acima nominados a esta Vara Especializada e os demais permaneceram no TJRO, 
conforme autos nº 0004036-48.2013.822.0000, 0002190-93.2013.822.0000 e 0006579-
242013-822.0000, sendo que por insistência do MP foram arquivados.

Assim, supero a preliminar.

c) Nulidades das provas 

c.1) Da escuta ambiental e da denúncia anônima:

Em suma, as defesas de Sidney Costa, Jair Figueiredo, James Façanha, Jamila 
Quênia argumentam que a escuta ambiental utilizada para a gravação das declarações de 
Maria Eliane dos Reis Soares teria sido realizada sem a autorização desta, bem como sem 
autorização judicial, o que tornaria a prova ilícita por afronta ao artigo 2º, inciso IV, da Lei n. 
9.034/95. Sustentam também a ilicitude da prova por derivação, considerando que todas as 
interceptações telefônicas foram deferidas com base nas declarações de Maria Eliane dos 
Reis Soares, que, segundo alegam, teriam sido obtidas através da dita escuta ambiental. A 
defesa de Jair Figueiredo defende que, ainda que se considere lícia a escuta ambiental, as 
declarações informais de Maria Elaine são equiparadas a denúncia anônima, de modo que 
não poderiam embasar, por si só, as representações de quebra de sigilo telefônico, sem 
qualquer outro elemento indiciário, tornando, portanto, as interceptações ilegais, bem como 
suas prorrogações. No mesmo sentido, a defesa de Alberto ferreira alega que não foram 
realizadas diligências preliminares, tendo o pedido de interceptação telefônica formulado 
pela autoridade policial baseado-se em uma denúncia anônima, o que tornaria todas as 
interceptações e prorrogações subsequentes nulas.

A respeito desta preliminar, o Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Sentido 
Estrito n. 0004349-53.2016.822.0501, que tramitou na 1ª Câmara Criminal sob a relatoria 
do Juiz Convocado José Antônio Robles, que votou improvendo o recurso, porém, abriu 
divergência o Desembargador Valter de Oliveira, que votou determinou o 
desentranhamento do CD/mídia contendo as imagens de gravação do depoimento prestado 
pela testemunha Maria Eliane dos Reis Soares (ex-esposa do réu JAIR MONTES) e o 
correspondente laudo de degravação, por entender que constitui prova ilícita. 

Muito embora entenda de forma diversa ao decidido por maioria, da 1ª Câmara 
Criminal do TJRO, no caso, tal prova não será levada em conta para o deslinde da 
questão, restando, portanto, prejudicada a preliminar arguida, já que o comando da 
referida decisão já foi integralmente cumprida por este Juízo.
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Passo a analisar a alegação de ilicitude das provas por derivação, sustentada pelas 
defesas sob o argumento de que todas as interceptações telefônicas foram deferidas com 
base nas declarações de Maria Eliane dos Reis Soares.

Compulsando os autos, verifico que há relatório das investigações, às fls. 11/15  
volume I do IPL, data de 30/11/2011, relatando os fatos apurados conforme 
acompanhamentos diligenciados por agentes policiais, em que sugere a necessidade de 
interceptações telefônicas de números adquiridos em diligência, pelos policiais, dos 
investigados Jair Monte, Sidnei, Elias Dias e José Maria. Há, inclusive, registros fotográficos 
e de dados, referentes aos até então investigados. 

O depoimento do Policial Rogério Pimenta Pinto, às fls. 172/173  Volume I do IPL, é 
contundente ao afirmar que as informações recebidas por ele, via telefone, ocorreram em 
meados do ano de 2011, que contou com a imputação de pessoas no envolvimento para a 
prática de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, tanto que o telefonema foi direcionado ao 
DENARC desta capital, na oportunidade. Há coleta de dados nº 558, registrada no dia 
11/11/2011, à fl.174. Registre-se, inclusive, que há nos autos do Inquérito Policial, às fls. 
175/176  volume I, o ofício 32/2011 da Superintendência Regional da Polícia Federal em 
Rondônia, datado de 21/07/2011, encaminhando registro de ocorrência nº 1101/2011, que 
às 07:27 gerou a denúncia de nº 479, proveniente de denúncia anônima, que imputa prática 
delitiva realizada pelos acusados Jair Montes, Marilene e Elias Dias, em conluio. 

Assim, é de se concluir, que já havia diversas informações que indicavam para a 
prática delitiva perpetrada por alguns dos acusados, de modo que as interceptações 
telefônicas não foram deferidas apenas em razão das informações apresentadas pela 
senhora Maria Eliane, pois apenas serviu como mais um elemento de prova nas 
investigações que se realizaram.

Portanto, em que pesem os argumentos da defesa, estes não merecem prosperar, 
uma vez que as interceptações telefônicas deferidas por este juízo não derivaram da prova 
declarada nula pelo Tribunal de Justiça. 

Importante destacar que, após a decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do TJRO 
no Recurso em Sentido Estrito n. 0004349-53.2016.822.0501, as defesas de Alberto 
Ferreira Siqueira e Eulógio Alencar Barroso peticionaram neste juízo a fim de solicitar o 
cumprimento da decisão, bem como requerendo outras providências. 

Esclareço que este juízo já determinou o desentranhamento do CD/mídia contendo as 
imagens de gravação do depoimento prestado pela testemunha Maria Eliane dos Reis 
Soares e o correspondente laudo de degravação. De igual modo, restou consignado que 
referida prova não será considerada nos autos. 

A defesa de Eulógio Alencar requereu, além do desentranhamento da prova 
declarada nula, a declaração da nulidade das demais provas derivadas, com fundamento 
no artigo 157, §1º do Código Penal. Argumenta, em síntese, que as interceptações 
telefônicas derivaram da prova considerada nula nos autos do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0004349-53.2016.822.0501.
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A defesa de Alberto, por sua vez, requereu a abertura de vistas ao Ministério Público 
para que fosse realizado o aditamento da denúncia em razão da nulificação da prova em 
questão. Pugnou ainda a abertura de prazo para apresentação de novas alegações finais 
do Ministério Público e das defesas. 

No que se refere à alegação de ilicitude das provas por derivação, a questão foi 
resolvida, conforme fundamentação acima. 

Quanto ao pedido de abertura de vistas ao Ministério Público para aditamento da 
denúncia a fim de que se proceda à exclusão dos trechos em que é mencionada a prova 
nula, trata-se de medida meramente protelatória, haja vista que já foi determinado o 
desentranhamento da referida prova dos autos, de modo que esta  fica somente na 
saudosa memória, não exercendo qualquer influência na conclusão do caso em exame.

De igual modo, não há razão para nova concessão de prazo para alegações finais. 
Isso porque, embora o Ministério Público tenha mencionado referida prova em suas 
alegações finais, o juízo não  está vinculado aos fundamentos invocados pelo Ministério 
Público, não havendo razões para abertura de prazo para apresentação de novas 
alegações pelo Ministério Público. Novamente, deixo registrado que a prova declarada nula 
não será considerada nos autos. 

Com relação ao pedido de abertura de vista às defesas para apresentação de 
alegações finais, também não vislumbro fundamentos para deferi-lo. Explico: A declaração 
de nulidade da prova em questão foi benéfica para defesa, considerando que determinou o 
desentranhamento das declarações efetuadas por Maria Eliane(ex- consorte do réu JAIR 
MONTES).

Dessa forma, não há prejuízos para a defesa, devendo o feito ter prosseguimento. 

Ademais, cumpre destacar que a abertura de prazo para novas alegações finais 
acarretaria ainda mais prejuízo à celeridade no deslinde da ação penal. 

Assim, indefiro os pedidos constantes nas petições protocolizadas pelas defesas de 
Alberto Ferreira Siqueira e Eulógio Alencar Barroso. 

c.4) Ausência de respostas das operadoras de telefonia, degravação integral dos 
áudios e exame de espectrograma. 

A defesa de Cláudio Siqueira alegou a nulidade das interceptações telefônicas em 
razão da ausência de resposta das operadoras de telefonia com informações necessárias 
acerca da medida deferida por este juízo. 

Sustenta que as transcrições realizadas durante as investigações possuem caráter 
subjetivo, sendo necessária a degravação integral dos áudios interceptados. 

Argumenta, ainda, sobre a necessidade de confecção de exame de espectrograma.

Com relação ao requerimento de transcrição integral dos áudios, a questão já foi 
decidida e fundamentada no despacho que recebeu a denúncia, nos seguintes termos:



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 33 de 520

Quanto as interceptações telefônicas, foram degravadas nos autos 
apenas os trechos relevantes, de modo que as mídias existentes foram 
todas juntadas nos autos do Inquérito Policial, conforme se observa às fls. 
133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147; 149;151; 153; 155; 157; 159; 161; 
163 e 626 (nos apensos I e IV), de maneira que os referidos DVDs, 
apresentam todas as gravações referentes aos terminais monitorados. As 
autoridades policiais, elaboraram, inclusive, relatório das transcrições 
consideradas relevantes, classificando-as, ainda, como relevância 01, 02 
ou 03. As transcrições dos áudios selecionados, tidos como mais 
relevantes, foram apresentadas através do relatório 092/2012, e 
encontram-se em dois volumes, nos apensos VI e VII do Inquérito Policial, 
especialmente, às fls. 03 (o CD com as transcrições dos áudios 
relevantes), e às fls. 04/267 (da transcrição propriamente dita). Não há 
que se falar, pois, em cerceamento de defesa, uma vez que as partes têm 
livre acesso ao integral conteúdo dos autos. Impossibilitada assim, nesse 
momento, a transcrição integral desses áudios, em momento posterior ao 
tempo em que as partes tiveram para impugnar trechos dos áudios. Essa 
impossibilidade se dá, em razão do lapso temporal em que decorreram as 
interceptações, de modo que perdurou durante vários meses, sendo 
materialmente impossível designar peritos para que realizem a 
degravação de conteúdo que as partes tiveram amplo acesso nos autos. 
Registre-se ainda, que a análise das provas será feita apenas com base 
no que constam nos autos. A respeito da desnecessidade de transcrição 
integral de áudios, já se posiciona a Jurisprudência Superior. EMENTAS: 
(…) 4. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Necessidade 
demonstrada nas sucessivas decisões. Fundamentação bastante. 
Situação fática excepcional, insuscetível de apuração plena por outros 
meios. Subsidiariedade caracterizada. Preliminares rejeitadas. Aplicação 
dos arts. 5º, XII, e 93, IX, da CF, e arts. 2º, 4º, § 2º, e 5º, da Lei nº 
9.296/96. Voto vencido. É lícita a interceptação telefônica, determinada 
em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio 
de prova, à apuração de fato delituoso. 5. PROVA. Criminal. Interceptação 
telefônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações sucessivas. 
Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigação 
diferenciada e contínua. Motivações diversas. Ofensa ao art. 5º, caput, da 
Lei nº 9.296/96. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Voto vencido. É lícita 
a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, 
ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, 
exija investigação diferenciada e contínua. 6. PROVA. Criminal. 
Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações 
sucessivas pelo Ministro Relator, também durante o recesso forense. 
Admissibilidade. Competência subsistente do Relator. Preliminar repelida. 
Voto vencido. O Ministro Relator de inquérito policial, objeto de supervisão 
do Supremo Tribunal Federal, tem competência para determinar, durante 
as férias e recesso forenses, realização de diligências e provas que 
dependam de decisão judicial, inclusive interceptação de conversação 
telefônica. 7. PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captação e 
interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Meio 
probatório legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados 
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por quadrilha ou bando ou organização criminosa. Autorização judicial 
circunstanciada. Previsão normativa expressa do procedimento. Preliminar 
repelida. Inteligência dos arts. 1º e 2º, IV, da Lei nº 9.034/95, com a 
redação da Lei nº 10.217/95. Para fins de persecução criminal de ilícitos 
praticados por quadrilha, bando, organização ou associação criminosa de 
qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais 
eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e análise, 
mediante circunstanciada autorização judicial. (…) 9. PROVA. Criminal. 
Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. 
Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos terminais 
durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro armazenado em 2 
(dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. 
Impossibilidade material e inutilidade prática de reprodução gráfica. 
Suficiência da transcrição literal e integral das gravações em que se 
apoiou a denúncia. Acesso garantido às defesas também mediante meio 
magnético, com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não 
ocorrente. Preliminar repelida. Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 
9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei 
federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação 
sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da 
prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que 
seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice.(...) 
(STF - Inq: 2424 RJ , Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 
26/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-055 DIVULG 25-03-
2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00341). Nesse 
mesmo sentido: STF - MS: 26988 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data 
de Julgamento: 23/10/2013, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 
25/10/2013 PUBLIC 28/10/2013. No mesmo sentido é o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO 
PASSIVA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante reiterada 
jurisprudência desta Corte, é prescindível a transcrição integral das 
interceptações telefônicas, sendo imperioso, tão somente, a fim de 
assegurar o amplo exercício da defesa, que se permita às partes o acesso 
aos diálogos captados, oque ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes 
do STJ e do STF. 2. Habeas Corpus denegado. (STJ , Relator: Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2011, T5 - 
QUINTA TURMA). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DAS 
MÍDIAS DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE 
ACESSO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO 
PARCIAL CONSTANTE NOS AUTOS DESDE O OFERECIMENTO DA 
DENÚNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. 
INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As 
mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas, na íntegra, à 
Defesa, razão pela qual não há falar em nulidade, inexistindo, portanto, 
constrangimento ilegal a ser sanado. 2. A cópia das transcrições parciais 
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das interceptações telefônicas constantes dos relatórios da autoridade 
policial foram disponibilizadas à Defesa desde o oferecimento da exordial 
acusatória. 3. É pacífico o entendimento nos tribunais superiores no 
sentido de que é prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra 
do sigilo das comunicações telefônicas, somente sendo necessária, a fim 
de se assegurar o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, a 
transcrição dos excertos das escutas que serviram de substrato para o 
oferecimento da denúncia. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(STJ, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de 
Julgamento: 05/09/2013, T6 - SEXTA TURMA) Vejamos ainda, o 
Informativo nº 404 do STJ  Sexta Turma, a respeito do mesmo assunto: 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MÍDIA. Não há ofensa ao princípio da 
ampla defesa no fato de o juiz de primeiro grau não realizar a transcrição 
dos diálogos decorrentes de interceptação telefônica, pois se 
disponibilizou para os defensores a mídia na qual todas as conversas 
encontram-se gravadas. Logo, a Turma, por maioria, negou provimento ao 
recurso. Precedentes citados: HC 101.808-MT, DJe 4/8/2008, e HC 
86.255-DF, DJ 17/12/2007. RHC 20.472-DF, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, julgado em 24/8/2009. Por todos os fundamentos expostos, 
igualmente, rejeito esta preliminar, de modo que as partes devem se ater 
ao que já consta nos autos em relação às referidas provas alegadas."

Apenas para fins de complemento, colaciono outro julgado do STF:

Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, 
desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as 
conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material 
que, direta e indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do 
magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de partes do 
áudio. STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
10/4/2014 (Info 742).

Por essas razões, supero esta preliminar e reitero que a matéria já fora 
exaustivamente discutida neste Juízo.

No que concerne a arguição de nulidade em razão da ausência do exame de 
espectograma, é pacífico na Jurisprudência a sua desnecessidade (o Superior Tribunal de 
Justiça já decidiu que a perícia de voz não é exigida pela Lei nº 9.296/1996), bem como a 
discricionariedade do juízo a respeito de sua realização ou não. Nesses sentidos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. 
NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA 
E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Ressalvada pessoal compreensão 
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ 
em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. A jurisprudência 
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desta Corte Superior orienta-se no sentido de que é desnecessária a 
realização genérica de perícia para a identificação da vozes 
decorrentes de gravações ambientais. 3. Habeas corpus não 
conhecido. (HC 343.799/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA. INQUÉRITO FORMALMENTE INSTAURADO E 
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. 
POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. 
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
PARECER ACOLHIDO. 1. Estão devidamente fundamentadas as 
decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e respectivas 
prorrogações, uma vez que adequadamente justificada a necessidade das 
medidas, com o esclarecimento de serem imprescindíveis às 
investigações. 2. Esta Corte, interpretando os dispositivos da Lei n. 
9.296/1996, entende que não se mostra necessária a prévia existência de 
inquérito policial ou formal para lastrear o pedido de interceptação 
telefônica, bem como que o disposto no art. 5º da referida norma não 
limita a prorrogação da medida a um único período, podendo haver 
sucessivas renovações, desde que fundamentadas. 3. Ainda conforme a 
firme orientação desta Casa, é prescindível a realização de perícia 
para a identificação das vozes captadas nas interceptações 
telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios 
de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996 (HC 
n. 274.969/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 
23/4/2014). 4. Havendo notícias de que o recorrente integra organização 
criminosa destinada à prática de crimes de tráfico de drogas, 
fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar. Precedentes. 5. 
Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 55.723/SP, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 
19/11/2015).

Há, inclusive, decisão do TJ/RO acerca da desnecessidade do referido exame, bem 
como da transcrição integral dos áudios interceptados:

Apelações criminais. Tráfico e associação para o tráfico de drogas 
interestadual. Incompetência territorial. Nulidade relativa. Prejuízo não 
demonstrado. Exegese da Súmula 706 do STF. Interceptação telefônica. 
Prorrogação de prazo. Prova emprestada. Necessidade e direito de 
defesa garantidos. Exame de espectrograma (compatibilidade de voz). 
Degravação integral. Perito oficial. Desnecessidade. Materialidade e 
autoria comprovadas. Condenações mantidas. Pena-base aplicada em um 
ano acima do mínimo legal. Expressiva quantidade de droga. Suficiência. 
Minorante especial. Dedicação à atividade criminosa. Organização 
criminosa caracterizada. Quantidade de droga. Não aplicação na espécie. 
Majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06. Bis in idem. Não configuração. 
Aplicabilidade ao crime de associação para o tráfico. Recursos não 
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providos. 1. É relativa a competência criminal territorial, devendo, pois, 
somente ser decretada a nulidade dela decorrente quando seguramente 
demonstrado o prejuízo processual para a parte que a alega. Inteligência 
da súmula 706 do STF. 2. Desde que facultado à defesa o amplo e prévio 
conhecimento do conteúdo da prova, podendo a ela se opor, é possível e 
é legítima a juntada aos autos do resumo de interceptações telefônicas de 
outro inquérito policial em que o acusado também é investigado. 3. 
Inexiste obrigação legal para que se realize perícia para saber se a 
voz captada na interceptação telefônica é, efetivamente, a do 
acusado, cabendo a este, no momento oportuno, impugnar o áudio e 
produzir a contraprova. 4. É possível proceder sucessivas prorrogações 
de autorizações de interceptações telefônicas, além do prazo de 15 dias, 
desde que fundamentadas pelo magistrado. O primeiro fundamento da 
decisão, não impugnado, presume-se válido para as sucessivas 
prorrogações. 5. A autoridade policial não está obrigada a proceder a 
transcrição dos áudios das conversações telefônicas interceptadas, 
desde que o conteúdo da mídia do áudio seja, oportunamente, 
franqueado aos advogados dos réus, sendo ainda suficiente a sua 
transcrição parcial. 6. Não há previsão legal para que as empresas de 
telefonia sejam intimadas para atestarem a veracidade dos áudios 
interceptados. Do mesmo modo, carece de previsão legal a 
obrigatoriedade de o procedimento de interceptação e degravação ser 
realizado por perito oficial, sendo suficiente a nomeação de perito ad hoc. 
7. Mantém-se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas 
interestadual e associação para o tráfico quando comprovadas a 
materialidade e a autorias delitivas, denotadas pelo vínculo associativo e 
permanente com o escopo de transportar substância entorpecente. 8. Não 
é exacerbada a aplicação da pena-base para os crimes de tráfico e 
associação para o tráfico em um ano acima do mínimo legal, quando 
desfavoráveis as diretrizes especiais do art. 42 da Lei 11.343/06, 
notadamente o transporte interestadual de mais de 300 (trezentos) quilos 
de maconha. 9. A elevada quantidade da droga apreendida denota que os 
recorrentes integravam uma engenhosa organização criminosa, a impedir 
a redução da pena, na forma do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 
mormente quando a condenação se dá, também, pelo crime de 
associação para tráfico, delito de natureza permanente e plurissubjetivo, o 
que evidencia a dedicação permanente à atividade criminosa. 10. A 
majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 é aplicável ao crime de 
associação para o tráfico, e não configura bis in idem também aplicá-la ao 
crime do art. 33 da mesma lei. 11. Recursos não providos. (TJ-RO - APL: 
00039102020128220004 RO 0003910-20.2012.822.0004, Relator: 
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de 
Julgamento: 21/10/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 
Processo publicado no Diário Oficial em 29/10/2015.)

No que se refere a ausência dos ofícios das operadoras de telefonia contendo 
informações necessárias acerca da medida de interceptação, deve-se esclarecer que as 
operadoras encaminham tais informações a este juízo, no entanto, referidas comunicações 
encontram-se arquivadas em cartório. 
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Da simples leitura do artigo 12 da resolução n. 59/2008 do CNJ, verifica-se que as 
operadoras telefônicas, ao receberam o ofício da autoridade judicial, devem confirmar com 
o juízo os números interceptados, bem como a data em que a interceptação foi efetivada, 
para fins de controle judicial do prazo. 

Desse modo, a função principal destes ofícios é a de controle do juízo acerca das 
medidas deferidas, não havendo prejuízos para a defesa quanto a ausência destes nos 
autos principais. 

Ademais, a defesa não logrou êxito em apontar quais prejuízos teria sofrido por esse 
motivo. 

Portanto, supero as preliminares arguidas. 

c.3) Ausência de fundamentação nas decisões de prorrogação das interceptações 
telefônicas.

A defesa de Alberto Ferreira aduz que as decisões que determinaram as 
prorrogações das interceptações telefônicas não foram devidamente fundamentadas por 
este juízo. Argumenta ainda que as representações para prorrogação das interceptações, 
por vezes, foram requeridas quando já havia escoado o prazo da interceptação anterior, de 
modo que as degravações relativas aos períodos não abarcados pela autorização judicial, 
devem ser desconsideradas. 

Quanto ao primeiro argumento, deve ser afastado uma vez que a decisão se vincula a 
questões fáticas similares, por isso também tem espelho similar.

No tange a segunda alegação, resta evidente que o quadro comparativo apresentado 
pela defesa apresenta equívocos, pois não menciona que a data do deferimento da medida 
não se confunde com a data que a operadora recebe o documento para o início e o término 
das intercepções. Destarte, supero a preliminar.

d) Nulidade por cercamento de defesa 

d.1) Cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos pedidos na fase de 
diligências.

Em que pese a defesa de Jair de Figueiredo alegar que houve cercamento de defesa 
na decisão que indeferiu os pedidos de diligências, não vislumbro qualquer prejuízo ao ora 
acusado.

Na ocasião, a defesa requereu a requisição de informações à operadora de vendas 
com cartão de crédito (Cielo), requisição de informações da igreja adventista, requisição de 
informações do partido dos trabalhadores, degravação integral das mídias utilizadas na 
denúncia da gravação ambiental. Friso que todas as diligências foram indeferidas através 
de decisão devidamente fundamentada por este juízo. 

A defesa protesta quanto ao indeferimento da requisição de informações à operadora 
Cielo, argumentando que a falta destas informações causa prejuízo ao acusado, 
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principalmente, no que se refere a tese subsidiária da defesa técnica, que busca 
demonstrar que não houve crime de estelionato consumado, mas sim na sua forma tentada. 

Em que pese as alegações da defesa, não identifico qualquer alegação nova capaz 
de modificar o que já foi decidido anteriormente. 

Ressalto que as diligências requeridas com base no art. 402, do CPP, referem-se a 
provas produzidas em audiência, e não àquelas referentes a provas já produzidas nos 
autos, inclusive em fase pré-processual, já que foram mencionadas quando do 
oferecimento da denúncia.

Necessário trazer à baila a disposição literal do artigo da Lei processual penal:"Art. 
402.  Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o 
assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se 
origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. (Redação dada pela Lei nº 
11.719, de 2008)."

E ainda:

HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ART. 402 DO CPP. CARÁTER 
GENÉRICO. PERSUASÃO RACIONAL. JUÍZO CONVENIÊNCIA. PODER 
DISCRICIONÁRIO. 1. Patente a desnecessidade das diligências 
requeridas pela defesa do paciente para o desenvolvimento do processo, 
assim como para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Seu 
caráter genérico indica que a sua realização serviria apenas para 
protelar o deslinde da demanda sem que servisse para o alcance da 
verdade real. 2. Não se coaduna com a atual frase processual a 
realização de perícias e outras medidas relativas a provas cuja 
produção se deu antes mesmo do oferecimento da denúncia, ainda 
em fase investigatória. 3. Mesmo que tivessem sido requeridos no 
momento oportuno, os pedidos de diligência apresentados têm 
caráter genérico, amplo, não tendo o paciente apontado os motivos 
concretos que levem à suspeita de supressão de diálogos ou 
manipulação por parte da autoridade policial. 4. Segundo o princípio 
da persuasão racional, o Juiz pode indeferir, em decisão devidamente 
fundamentada, as diligências que entenda serem protelatórias ou 
desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu 
regular poder discricionário, não se afigurando hipótese de cerceamento 
de defesa. 5. Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 201202010191791, Relator: 
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 
18/12/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 
22/01/2013)

Não bastasse, na situação em apreço, as informações ora pleiteadas tratam de 
matéria de interesse exclusivo da defesa, que não pode impor ao juízo que determine a 
colheita de provas em seu favor.  Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de 
defesa, considerando que o ônus recai sobre a defesa no que se refere à apresentação de 
documentos que interessem ao patrocínio dos acusados, e não deste juízo.
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Portanto, supero a preliminar.

d.2) Cerceamento de defesa em razão de falha no sistema de áudios da segunda 
instrução

A defesa de Jair de Figueiredo requereu a declaração da nulidade do ato referente à 
audiência de instrução em razão de falhas no sistema de gravação das oitivas das 
testemunhas de acusação e defesa, bem como de alguns réus que tiveram seus áudios 
prejudicados.

Por consequência, pugna pela realização de nova audiência a fim de sanar os vícios 
identificados. 

Novamente, esclareço que a questão já foi decidida por este juízo. Assim, reproduzo 
abaixo o teor da decisão:

"(...) Analisados os áudios dos depoimentos indicados pela defesa, denota-
se que a própria acústica da sala, onde foram tomados os termos, 
prejudica a qualidade dos áudios, e que especialmente as perguntas das 
defesas apresentaram "chiados" em algumas ocasiões. No entanto, os 
depoimentos colhidos são perfeitamente audíveis, o que não acarreta 
prejuízo à defesa, já que em caso de transcrição, o que fica registrado em 
termo são apenas as alegações do interrogado ou inquirido, que seriam 
reduzidas a termo como se fosse uma única fala. Posto isso, não se 
denota o prejuízo alegado pela defesa. As oitivas dos réus e 
testemunhas estão perfeitamente compreensíveis, em que pese a 
qualidade do áudio como um todo, que como dito, decorreu em razão 
da acústica do local em que realizado o ato, pois, em razão da grande 
quantidade de réus e advogados, foi necessário o deslocamento do 
ato para o plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri deste Estado (...)".

Além disso, a defesa não foi pontual ao relatar qual teria sido o prejuízo sofrido. Como 
se sabe, em nosso ordenamento, vigora o princípio da pas nullité sans grief, segundo o qual 
não será decretada a nulidade sem o efetivo prejuízo, cabendo à parte o ônus de 
comprovar o prejuízo invocado. 

Por essas razões, não identifico qualquer cerceamento de defesa que acarrete 
prejuízo às partes, de modo que supero a preliminar. 

d.3) Cerceamento de defesa em razão do indeferimento do exame grafotécnico 

A defesa de Mark Henrique arguiu nulidade baseada no cercamento de defesa 
decorrente do indeferimento da realização do exame grafrotécnico nos cheques que teriam 
sido utilizados pelo acusado para pagamentos de boletos supostamente adulterados. 

A matéria já foi decidida nos autos sob os seguintes fundamentos:

"Os acusados estão sendo processados criminalmente pela acusação de 
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estelionato. Na ocorrência de concurso de crimes entre a falsificação 
de documentos e o estelionato a jurisprudência maciça é no sentido 
que se trata de crime único. Desnecessária a controvérsia acerca da 
necessidade de perícia nos documentos alegadamente falsificados, 
em face do entendimento já consolidado na jurisprudência, inclusive 
deste Tribunal, em tema de conflito aparente de normas penais, 
segundo o qual o crime de falsificação, bem assim seu uso, seja de 
documento público, seja particular, quando em concurso com 
estelionato, e enquanto delito meio para a sua prática, constitui fato 
impunível. Orientação que ajusta, com inteira fidelidade, à consagrada 
diretriz jurisprudencial firmada no STJ a propósito do assunto. Recurso 
não provido. Absolvição mantida (Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. Apelação Crime nº. 70017175027. Quarta Câmara Criminal. Relator. 
Des. José Eugênio Tedesco. Publicado no DJ em 28/05/2007). Importante, 
acrescentar que o STJ já firmou o entendimento adotado pelo juízo na 
Súmula 17. Vejamos: PENAL. CRIME CONTRA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE 
NULIDADE. CÓPIAS AUTENTICADAS. VALIDADE.USO DE 
DOCUMENTO FALSO ABSORVIDO PELO ESTELIONATO NA FORMA 
TENTADA.SÚMULA 17 DO STJ. APLICABILIDADE. CULPABILIDADE. 
ANTECEDENTES.PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A 
capitulação equivocada das infrações praticadas pelo réu é irrelevante, 
pois ele se defende dos fatos relatados na denúncia, e não da definição 
jurídica nela constante. Se a falsificação e uso de documento falso teve a 
finalidade única e exclusiva a obtenção da vantagem ilícita junto ao INSS, 
deve prevalecer a figura do estelionato, e não o crime de uso de 
documento falso. Aplica-se a Súmula 17 do STJ, uma vez que o falsum, 
quando utilizado como crime-meio para a prática do estelionato, esgota a 
sua potencialidade lesiva, sendo por este absorvido. As cópias 
autenticadas por agente administrativo do INSS, revestem-se da mesma 
validade do documento original. Tem-se por desfavorável a culpabilidade 
em razão das condições técnicas que o réu advogado tem para medir as 
conseqüências de um pedido de aposentadoria instruído com documentos 
forjados, pois dado ao seu alto grau de instrução e conhecimento no 
assunto, tinha tinha plena consciência do ilícito que estava praticando. Ao 
réu que tem contra si vários inquérito policiais e ações penais em 
andamento justifica-se a fixação da pena-base um pouco afastada do 
mínimo legal. Excedido o prazo previsto no artigo 109, inciso V, do Código 
Penal (período compreendido entre a data do fato delituoso e o 
recebimento da denúncia, impõe-se a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. 
Preliminar de nulidade prejudicada. Recurso parcialmente provido para 
julgar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do 
Estado, operada retroativamente. (TRF-4 - ACR: 23271 PR 
2001.70.00.023271-9, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 
LABARRÈRE, Data de Julgamento: 24/04/2007, SÉTIMA TURMA, Data de 
Publicação: D.E. 02/05/2007)."

Mantenho, portanto, o que já foi decidido anteriormente.
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e) Desentranhamento das alegações finais do Ministério Público 

Por fim, a defesa de Jair Figueiredo monte requereu o desentranhamento das 
alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, alegando que o parquet utilizou o 
depoimento do acusado prestado na instrução que foi considerada nula pelo Tribunal de 
Justiça nos autos do habeas corpus 0000952-05.2014.8.22.0000. 

Ocorre que, embora tenha sido reconhecia a nulidade dos autos, este juízo não está 
vinculado aos fundamentos invocados pelo Ministério Público nas alegações finais, de 
modo que não há razões para retirar dos autos referida manifestação.

Com efeito, cumpre destacar que a primeira alegação final apresentada pelo 
Ministério Público, realizada com base na primeira instrução, foi desentranhada dos atos 
por determinação deste juízo, conforme conta em decisão de folhas 3517/3535. Ocorre que 
o próprio Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 0000709-90.2016.8.22.0000, 
determinou o que fosse juntada novamente a referida alegação final, aduzindo que, embora 
os atos que foram anulados não possam ser reaproveitados nos autos, o acórdão que 
anulou a anterior instrução nada deliberou acerca de eventual desentranhamento dos atos, 
bem assim dos documentos até então produzidos nos autos. 

Ora, se o Tribunal de Justiça determinou a juntada das alegações finais baseadas 
unicamente na instrução que foi considerada nula, não vejo razões para determinar o 
desentranhamento das alegações finais decorrentes da segunda audiência de instrução, 
sob a qual não recai qualquer nulidade. 

Portanto, o fato de ter sido utilizado trecho da primeira audiência nas alegações finais 
não conduzem ao desentranhamento da peça. Isso porque, o juízo é independente para 
julgar a causa, não se vinculando ao fundamento trazido pelo Ministério Público. 

Assim, supero todas as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito. 

DO MÉRITO 

De início, para fins de didática, esclareço que a fundamentação será dividida por 
blocos, onde primeiramente serão analisadas as condutas relacionadas ao crime de 
estelionato e, em seguida, aquelas relacionadas aos crimes de associação para o tráfico, 
induzimento ao uso indevido de drogas, violação de sigilo funcional e, por fim, formação de 
quadrilha. 

Do Estelionato: 

Neste crime, foram denunciados os acusados Alberto Ferreira de Siqueira (381 
vezes); Antônia de Souza Araújo (10 vezes); Carllos Eduardo Moraes de Brito (04 
vezes); Carlos Alberto de Souza Franco (04 vezes); Claudio Siqueira de Oliveira (23 
vezes); Edina Maria de Lima (79 vezes); Edivaldo Braga da Silva (16 vezes); Eulógio 
Alencar Barroso (10 vezes); Fernando Braga Serrão (381 vezes); Izaias Alves Pereira 
Júnior (13 vezes); Jair de Figueredo Monte (13 vezes); James Façanha de Silva (03 
vezes); Jamila Quenia de Araujo Silva (03 vezes); José Luiz de Lima (70 vezes); 
Marisol de Arruda Vanzini de Macedo (11 vezes); Mark Henrique Ferreira Albernaz (32 
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vezes); Sheilla Kelle Vieira Corcino (78 vezes); Thales Prudencio Paulista de Lima (10 
vezes); Valdirene Márcia de Castro Kemp (97 vezes);  Waldemir Castro de Oliveira (18 
vezes) e Wolney Marcos Bueno (25 vezes).

O crime de estelionato, praticado em concurso material pelo grupo criminoso, era uma 
das principais fontes de renda, juntamente com a associação para o tráfico de drogas.

Não há, no caso, como se falar em continuidade delitiva, uma vez que a prática dos 
crimes se dava de maneira habitual, sendo a prática do crime um meio de vida dos 
acusados.

A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a 
diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração 
criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade 
delitiva. É o termos do disposto no Info 692 do STF, de acordo com o HC 103.135-SP. Rel. 
Min. Rosa Weber.

No mesmo sentido são os informativos 711 e 659, também do STF. Vejamos, 
respectivamente:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR 
DOIS CRIMES DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE 
DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E 
SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AÇÕES 
AUTÔNOMAS. ORDEM DENEGADA. I - O decisum ora atacado está 
em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas 
Turmas desta Corte, no sentido de que “não basta que haja 
similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de 
execução e outras similares). É necessário que entre essas condições 
haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem 
sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, 
ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a 
reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou 
profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” 
(RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). II - A jurisprudência deste 
Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do 
conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições 
configuradoras da continuidade delitiva. III - Ordem denegada. (STF - HC: 
114725 SP , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 
Julgamento: 04/06/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-114 
DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013) Grifo nosso.

Ementa: Penal. Habeas corpus. Dois crimes de roubo praticados com 
intervalo de 45 dias. Continuidade delitiva. Inexistência. Habitualidade 
ou reiteração criminosa. 1. O art. 71 do Código Penal arrola os 
requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber: (i) 
mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da 
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mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e 
outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos 
como continuação do primeiro. 2. In casu, o paciente restou condenado 
por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o segundo 
em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias. 3. É 
assente na doutrina que não há “como determinar o número máximo 
de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela 
continuidade delitiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou 
luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, 
excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se 
o segundo delito como continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. 
Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. 
MARÇO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993. 5. A habitualidade ou a 
reiteração criminosa distingue-se da continuidade delitiva, consoante 
reiteradamente vem decidindo esta Corte: HC 74.066/SP, Rel. Min. 
MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de 11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. 
Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 15/08/2008; e HC 94.970, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 28/11/2008. 6. Habeas 
corpus denegado. (STF - HC: 107636 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data 
de Julgamento: 06/03/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 
DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012). Grifo nosso

A maneira como o estelionato era perpetrado pelo Grupo Criminoso é caracterizada 
detalhadamente de acordo com os depoimentos do Inspetor de Combate a Fraudes, o 
senhor Luiz Fernando Romero, do Banco Itaú, um dos principais bancos vítima das fraudes.

O referido inspetor esclareceu, que inicialmente o cliente do banco possuía um perfil 
de gasto padronizado e sem problemas no pagamento das faturas, todavia, em dado 
momento, o suposto cliente solicitava aumento do limite de seu produto do banco Itaú, 
mediante a apresentação de faturas do próprio Banco Itaú ou de outros bancos, mas 
sempre em valores muito superiores ao limite que possuía até então, por exemplo, cerca de 
R$ 30.000,00.

Mediante a apresentação da fatura paga, o banco aumentava o limite solicitado pelo 
suposto cliente, sendo que a partir deste momento seu perfil de gastos sofria abrupta 
alteração, passando a realizar compras de maiores valores.

Posteriormente, o suposto cliente realizava o pagamento de sua fatura, utilizando-se 
para tanto de um cheque que, porém, tinha o pagamento recusado pelo banco emissor.

Além disso, o grupo se valia de crimes meio de falsificação de documentos e uso de 
documentos falsos, pois também realizavam o pagamento antecipado da fatura através de 
boleto bancário falsificado, com o nome do sacado diverso do titular do cartão, com o 
objetivo de que o cheque utilizado no pagamento coincidisse com o nome do suposto 
sacado, de modo que a instituição financeira concedia o crédito até a data da compensação 
do cheque utilizado como forma de pagamento;

Vejamos o que esclareceu em juízo no dia 24.03.2015, ouvido na qualidade de 
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testemunha da acusação, o senhor Luiz Fernando Romero.

Inicialmente, destaco que a testemunha ratificou o depoimento prestado na primeira 
audiência, realizada no dia 12.02.2014 e acrescentou novas declarações, de modo que 
serão analisados em conjunto os depoimentos prestados nas duas audiências. 

A testemunha alegou trabalhar no setor de segurança e investigação do banco há 
aproximadamente três anos. O setor faz análise de falhas, especialmente questões de 
fraude. Trabalha com produtos de cartão de crédito e débito.

Declarou que o fornecimento de cartões na instituição bancária em que trabalha 
acontece de duas formas: uma, como correntista do banco e outra, pelo modo em que a 
pessoa não precisa ser correntista do banco, podendo apenas pedir um cartão produto, 
como cartão de crédito, apenas preenchendo uma proposta de adesão. São produtos como 
os cartões Itau, TamItauCard, Americanas e etc. Para preencher os cadastros, o 
interessado deve apresentar documentos pessoais.

Explicou que o limite é auferido em cima da renda que o cliente apresenta no 
momento. Pode ser usado como comprovante, para conta-corrente, geralmente "holerite" 
ou fatura de cartão de crédito que a pessoa possua referente, inclusive, a outra instituição 
bancária. Como política de mercado, quando um cliente apresenta uma fatura de outra 
instituição, ela serve de equiparação.

Quanto à questão de aumento de limite, esclareceu que acontecia geralmente da 
seguinte forma: o cliente entrava em contato com a central de atendimento do cartão, 
sendo aberta uma solicitação e o cliente tinha que apresentar novos comprovantes que 
assegurassem o aumento do limite, como faturas de outro cartão.

Alegou que o Banco Itaú nunca ofereceu aumento de limite automático, pois tem o 
trâmite de análise a ser seguido.

Confirmou que a pessoa consegue utilizar todo o limite de uma vez só. O banco, em 
algumas oportunidades, entra em contato com o cliente para verificar se é o cliente mesmo 
que está realizando a transação. Destacou que o banco libera o cartão após a confirmação 
dos dados pelo cliente. Assegura, porém, que esse contato acontece apenas quando o 
gasto foge do perfil do cliente.

Assim, para o banco, não importa se o cartão é passado várias vezes ou uma só. 
Basta a confirmação do cliente de que é ele quem está operando a transação, para 
justificar o desvio de perfil de gasto.

O contato do banco é feito por telefone, bastando que o cliente confirme os dados.

Esclareceu que o banco trabalha com o que se chama de "over limit": o banco dá uma 
porcentagem extra de limite. Disse que o "over limit" é oferecido para todos os cliente. A 
porcentagem depende de cada situação, especialmente em razão do limite que já possui 
cada cliente. Destacou que os aumentos podem ser de  até 150% acima do limite normal.

Quanto aos cartões adicionais, esclareceu que o titular passa os dados de quem quer 
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que seja o  novo titular de cartão. O próprio cliente pode estipular o limite do adicional, ou 
pode optar por usar do mesmo limite do cartão principal.

Também esclareceu, em juízo, detalhadamente, o modo como funcionava a fraude: 
No início, os clientes viravam correntistas do grupo, ou pegavam um cartão. Mantinham um 
bom relacionamento com o banco, por cerca de um ano ou um ano e meio. Depois, o 
cliente entrava em contato para aumento de limite, da forma já esclarecida, ou seja, 
apresentação de faturas de outros bancos com valores altos ou comprovantes de rendas 
com créditos elevados.

Quando o aumento era dado, começavam a acontecer as transações em valores que 
não eram correspondentes ao perfil do cliente.

Depois que o limite era atingido, o cliente realizava pagamentos com boletos 
falsificados. Os boletos tinham o nome do sacado falsificado. Os dados do boleto eram 
modificados, mas o código de barras não. Para reaver o crédito gasto, o pagamento era 
feito com cheques. Na maior parte das vezes os cheques referiam-se a outras titularidades 
e não continha provimento de fundos. O cliente não precisava esperar a fatura chegar na 
sua casa, de modo que podia pagar metade e depois outra metade, até a data de 
vencimento.

Verificou-se, em dado momento, que a titularidade do banco não batia com a 
titularidade das faturas que eram apresentadas. Porém, em razão da identificação do 
pagamento encontrar-se no código de barras, e por este não ser falsificado, o crédito 
"acontecia" no cartão, gerando novo limite, onde se iniciavam nossas transações.

Hoje, a compensação de pagamento é de 48h. Mas o banco não pode deixar de 
disponibilizar o crédito pro cliente se ele, ao menos em tese, efetuou o pagamento. Assim, 
de imediato já era liberado o limite.

O banco, até identificar que o cheque não possuía fundos, demorava 48hs, e até 
identificar que estavam sendo realizados vários pagamentos com cheques sem fundo já 
tinham acontecido muitas transações, de maneira repetida, inclusive, com o mesmo cartão 
de crédito. 

Ao se deparar com esse fato, o banco primeiro entrava em contato com o cliente e só 
posteriormente bloqueava o cartão.

No entanto, esse bloqueio demorava de cinco a dez dias e nesse intervalo, o 
fraudador continuava fazendo as transações, de pagamentos com cheques sem fundo e 
liberação de novo crédito.

A testemunha Luiz Fernando esclareceu, ainda, que o banco nunca fora procurado 
para acertar os valores devidos nas fraudes, o que demonstra que os acusados não eram 
apenas inadimplentes como tentam demonstrar alguns, mas verdadeiros estelionatários, 
induzindo em erro as instituições bancárias, para obter vantagem ilícita para si e para 
outrem.

Esclareceu que, inicialmente, foi verificada a fraude em relação a um cliente, razão 
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pela qual o banco comunicou para as autoridades policiais desta comarca o que havia sido 
constatado a fim de que fosse investigada a fraude. Destacou que após essa primeira 
comunicação, o banco verificou que várias pessoas praticaram o mesmo modus operandi.

Disse que não recorda especificamente dos nomes de todos os clientes que 
praticaram as fraudes, porém, confirmou que está tudo documentado. 

Destacou que o prejuízo do banco foi de aproximadamente dez milhões de reais. 

Informou que, diante do ocorrido e dos prejuízos sofridos, o banco tomou 
providências no sentido de não mais aceitar cheques de outras instituições financeiras 
como forma de pagamento das faturas de cartões de crédito. 

A forma como eram praticadas as fraudes também foi esclarecida por Aladin Nunes 
Rosa, Gerente Administrador do Banco Santander em Porto Velho, banco este que, 
igualmente ao Itaú, foi uma das principais vítimas do grupo criminoso.

De igual forma, referida testemunha foi inquirida nas duas audiências realizadas nos 
autos do processo, sendo que na segunda ratificou as declarações apresentaras 
anteriormente, de modo que serão analisados os dois depoimentos de forma conjunta. 

A testemunha esclareceu que trabalhou no Banco Santander por vinte e cinco anos, 
saindo em abril de 2014, sendo que atuou em Porto Velho/RO desde 2008 como gerente-
geral do Santander em Rondônia. 

Ressaltou que foram notadas supostas fraudes junto à instituição financeira na qual 
trabalhava, sendo estas relacionadas a contas bancárias e seus derivados, tais como 
cartões de crédito, empréstimos e operações de forma geral.

Disse que em razão dessas fraudes o banco sofreu prejuízo patrimonial calculado 
entre quatrocentos e a setecentos mil reais, aproximadamente. 

Alegou que algumas pessoas realizaram fraudes com cartões, tanto referentes a 
contas-correntes, como cartões de crédito e cheques especiais, de modo que retiravam 
créditos e não realizavam o pagamento.

Esclareceu que o modus operandi, em resumo, se dava da seguinte forma: a pessoa 
abria uma conta-corrente, onde era liberado cartão de crédito. Dentro dessa conta, 
realizava movimentos para abertura de novos créditos. Executava compras de produtos, 
sendo que os pagamentos eram realizados através de cheque de outras instituições 
bancárias. Porém, o cheque não era compensando, ou seja, era sem fundo, e o banco, por 
falha, liberava o saldo para que pudesse ser usado novamente o cartão antes de receber a 
informação de que o cheque não possuía fundos. 

Informou que na época das fraudes o aumento do limite era automático, realizado a 
partir dos supostos pagamentos e de acordo com a reciprocidade do cliente com o banco, 
no entanto, atualmente, o aumento do crédito precisa passar pela análise do gerente, de 
modo que o banco criou um sistema de alertas de travas para aumento do limite. 
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Declarou que, além dessa prática, tiveram outras operações que não foram pagas, 
como capital de giro, de modo que o banco coloca a conta em crédito de liquidação.

A testemunha alegou, ainda, que as fraudes eram bem-feitas e o modus operandi era 
o mesmo.

Disse que na época o banco entrou em contato com as pessoas identificadas por 
agirem dessa forma, a fim de que fosse resolvida a questão do pagamento dos créditos, 
porém não obteve êxito na negociação. 

Dessa forma, restou claro, portanto, o modo como se davam as fraudes. 

Diante disso, necessário tecer alguns comentários acerca do crime de estelionato e 
da teoria do domínio do fato. 

O crime de estelionato está previsto no Código Penal, no artigo 171, caput. Referido 
dispositivo descreve: "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 
fraudulento:"

Verifica-se, portanto, que para a configuração do delito é necessária a comprovação 
do meio fraudulento utilizado pelo autor do crime, a vantagem ilícita obtida, o erro da vítima 
e a comprovação da lesão patrimonial destas. Imprescindível também a configuração do 
dolo específico do autor em obter a vantagem indevida.

O §2º do artigo 171 do Código Penal prevê crimes equiparados ao estelionato como, 
por exemplo, disposição de coisa alheia como própria; alienação ou oneração fraudulenta 
de coisa própria; defraudação de penhor; fraude na entrega de coisa; fraude para 
recebimento de indenização ou valor de seguro e fraude no pagamento por meio de 
cheque. 

O crime elencada no inciso VI do dispositivo citado diz respeito ao pagamento por 
meio de cheque. Assim, como as demais modalidades de estelionato, há a necessidade da 
configuração de fraude, compreendida como meio utilizado para enganar o tomador do 
cheque, fazendo-o acreditar que o título de crédito será honrado. 

Quanto ao verbo "obter", Cleber Massom esclarece: "obter equivale a alcançar um 
lucro indevido em decorrência do engano provocado na vítima, que contribui para a 
finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu patrimônio" (Direito Penal 
Esquematizado, volume 2, editora método, 5ª edição, f. 574). 

O verbo "induzir", por sua vez, consubstancia-se no fato do autor do crime criar uma 
situação falta  para a vítima com o objetivo de conduzi-la ao engano para a obtenção da 
vantagem ilícita. Analisado o tipo penal, verifica-se que para induzir a vítima em erro, o 
autor do crime pode se utilizar de meios ardis, artificiosos ou qualquer outro meio 
fraudulento.

Já a vantagem ilícita a ser obtida deve ser econômica, considerando que o estelionato 
possui natureza de crime patrimonial. No entanto, não basta a obtenção de vantagem ilícita, 
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sendo necessária a comprovação do prejuízo causado à vítima. 

Diante desta breve análise, pode-se perceber o enquadramento das condutas 
relatadas e ora analisadas em razão da incidência de todos os elementos conceituais do 
crime. Vejamos:

Houve a obtenção da vantagem ilícita por parte dos clientes dos bancos, que 
adquiriam aumento de limite de crédito junto a instituição financeira e, após realizarem 
operações com referido crédito, não efetivaram o pagamento da respectiva fatura. 

Nesse ponto, importante frisar o modo como ocorrem as operações realizadas 
através dos cartões de crédito. O emissor do cartão de crédito oferece um limite de crédito 
ao cliente para que ele faça pagamentos e compras de bens e serviços. Por consequência, 
o cliente deveria pagar à instituição financeira o valor que utilizou, ou seja, o dinheiro que 
usou para fazer compras ou pagar contas, o que se faz por meio de uma fatura 
disponibilizada pelo banco. 

Portanto, não há dúvidas quanto a vantagem ilícita aproveitadas pelos clientes, uma 
vez que realizaram compras e pagamentos e não pagaram por isso.

Verifica-se também o prejuízo alheio sofrido pelas instituições que tiveram que arcar 
com os referidos gastos, que deveriam ter sido pagos pelos clientes no vencimento da 
fatura. 

Cumpre destacar que o prejuízo no caso em análise foi substancial sendo aferido em 
aproximadamente quatorze milhões de reais. 

A utilização de meio fraudulento pode ser identificada através cheques sem fundos 
apresentados  como forma de pagamento das faturas e que induziam em erro as 
instituições financeiras, as quais acreditavam que o cliente estava cumprindo com sua 
obrigação de pagar o que havia gasto e, por isso, a pedido destes, aumentavam os limites 
dos créditos. 

Assim, através desses cheques sem fundo, a instituição financeira era induzida em 
erro, de modo que esta acabava por contribuir com o prejuízo, vez que concedia o aumento 
de crédito sem que o cliente efetivamente pagasse o devido na fatura anterior.

Não há que se falar em ausência de dolo quando os clientes tinham a consciência de 
que o cheque apresentado para o pagamento da fatura não teria fundos, o que aconteceu 
por sucessivas vezes. Além disso, foi verificada a existência de um grupo que utilizava o 
mesmo "modus operandi" e apresentavam faturas de cartões de crédito alterados para a 
obtenção de maiores créditos junto às instituições financeiras. Desse modo, não há como 
alegar o desconhecimento, restando demonstrando o dolo na locupletação do prejuízo da 
vítima.

Ademais, deve-se levar em consideração as declarações dos funcionários dos bancos 
sobre o fato de que os agentes foram procurados pela instituição, por diversas vezes, a fim 
de que adimplissem suas dívidas, no entanto, não lograram êxito na negociação. 
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Logo, resta evidente o dolo nas ações, uma vez que a utilização do meio fraudulento 
para obter a vantagem ilícita da vítima foi intencional e conscientemente.

No que concerna à alegação de que o caso ora em análise se trata de mera 
inadimplência contratual, infere-se que, pela dinâmica dos fatos, os clientes que agiam de 
acordo com o modus operandi narrado, praticaram o crime de estelionato e não ilícito civil, 
considerando que não tinham a intenção de honrar o compromisso assumido nas 
negociações e pagar pelos produtos adquiridos, o que reflete elemento subjetivo típico do 
estelionato, e não fraude civil, uma vez que nesta hipótese a vantagem ilícita não é ab initio 
premeditada pelo agente.

Ou seja, se desde o momento em que o cheque sem provimento de fundos entrou em 
circulação já não havia a intenção de honrar seu pagamento, resta configurada a finalidade 
específica de fraudar e, assim, o crime de estelionato. Verifica-se, in casu, a nítida intensão 
pré-ordenada de descumprimento do contrato, de modo que presentes todos os elementos 
do crime de estelionato. 

Nesse sentido: 

"O crime de 'fraude' mediante emissão de cheques sem provisão de 
fundos (art. 215, alínea 4, do Código Penal romeno) no caso encontra 
correlação na lei brasileira com o crime de estelionato previsto no 
art. 171, caput, do Código Penal brasileiro.  É importante ressaltar que 
não se fere aqui o entendimento doutrinário (...) e jurisprudencial (STJ, HC 
167741/MG, Relator  Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.10.2011) 
segundo o qual a frustração no pagamento de cheque pós-datado 
(denominado mais comumente de pré-datado) não configura o delito de 
estelionato (§ 2º do art. 171 do Código Penal), já que o título perde a 
natureza de ordem de pagamento à vista. No presente caso, 
diferentemente, tem-se a nítida intenção do agente de obter 
vantagem ilícita por meio de ardil, artifício ou outro meio fraudulento, 
o que atrai a descrição do tipo previsto no art. 171, caput, do Código 
Penal (RHC 63783, Relator Min. Carlos Madeira, Segunda Turma, DJ de 
23.05.1986 PP-8783)." (Ext 1254, Relator Ministro Teori Zavascki, 
Segunda Turma, julgamento em 29.4.2014, DJe de 30.10.2014)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITOS POLICIAIS. SUPOSTA 
PRÁTICA DE ESTELIONATO. ILÍCITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE 
EXCLUSÃO, NESTA VIA, DO DOLO DA CONDUTA. SALVO-CONDUTO. 
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DOS 
PACIENTES. Embora a jurisprudência se incline para caracterizar 
como mero ilícito civil o inadimplemento contratual, havendo 
indícios de dolo e premeditação do ato, não há que se falar em 
trancamento dos inquéritos policiais por atipicidade da conduta, eis 
que a mesma configura, em tese, o delito de estelionato. Ausência de 
prova inequívoca e pré-constituída de que o paciente não agiu com dolo e 
estava de boa-fé. O receio ou temor de ser preso não pode ser vago, 
impreciso ou presumido, extraído, unicamente, da existência de vários 
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inquéritos policiais, não existindo a ameaça concreta e fundada de 
iminente prisão ilegal necessária à expedição do salvo-conduto. Recurso 
desprovido. (STJ - RHC: 12095 SP 2001/0169030-8, Relator: Ministro 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2001, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.03.2002 p. 274RSTJ vol. 165 
p. 478)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE 
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOLO FRAUDULENTO 
CONTEMPORÂNEO À CONTRATAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE 
MULTA. EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Incorre nas penas do 
crime de estelionato o agente que se obriga a fornecer serviços com 
a intenção prévia de inadimplir o contrato e locupletar-se dos 
pagamentos antecipados (...) (TJ-DF - APR: 20090110660089, Relator: 
JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 23/07/2015, 3ª Turma Criminal, 
Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2015 . Pág.: 84)

Não bastasse, foram falsificados documentos a fim de induzir a instituição em erro, o 
que demonstra a clara intenção de fraudar o sistema do banco. Ou seja, os agentes 
aproveitavam-se da brecha encontrada no sistema, qual seja, a liberação do crédito ocorria 
antes da efetiva comprovação da compensação do cheque apresentado, o qual, 
posteriormente, verificava-se ser sem fundo. 

Portanto, nítida está a conduta dolosa por parte dos clientes que utilizavam esse meio 
ardil para induzir e manter a instituição financeira em erro e obter vantagem ilícita, qual 
seja, a obtenção de crédito. 

Conclui-se que o modus operandi narrado configura a prática do crime de estelionato. 

Antes da análise das condutas imputadas a cada réu, necessário fazer alguns 
apontamentos.

Depreende-se dos autos que a pessoa de Deuzimar Gadelha de Lima foi uma vítima 
do grupo criminoso. Seu nome foi utilizado para abertura de contas e uso de cartões de 
crédito de forma fraudulenta. A referida pessoa chegou, inclusive, a ser presa no Estado do 
Ceará, onde constatou-se que tratava de uma vítima do bando, pois não tinha 
conhecimento que seu nome era empregado na prática de ilícitos.

As transações referentes aos produtos em nome de Deuzimar são relacionadas aos 
acusados Alberto, Fernando, Sheila Kelly, Carllos Eduardo e Thales, e foram descritas pelo 
correspondente bancário do Banco Itaú, o senhor Luiz Fernando Romero, quando ouvido 
no dia 12.10.2012 perante a autoridade policial no GCCO. Vejamos:

"Que o cartão de crédito Volkswagen Itaucard n° 5482.95**.****.2369, foi enviado 
através de mala direta, em nome de DEUZIMAR GADELHA LIMA, tendo sido emitido 
em 18.05.2011 com o limite de R$ 3.600,00 foi direcionado para a Rua Capitao Dakir, n° 
50, Tauape, Fortaleza/CE; Que foi identificado que entre 18.05.2011 e 01.11.2011, o 
referido cartão de crédito foi utilizado normalmente em estabelecimento no Estado de 
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Fortaleza/CE, sendo realizados cinco pagamentos na média de RS 670,00 mensais, 
informando que o ticket médio do cartão era de RS 115,00 por transação; Que em 
21.11.2011, via call center foi solicitado um aumento de limite de crédito de RS 
3.600,00 para R$ 50.000,00, sendo apresentado como comprovante de renda uma 
fatura do Banco Santander com valor limite de RS 70.000,00; Que com base no 
documento apresentado pelo solicitante, o banco Itau autorizou o limite pleiteado; 
Que entre 08.12.2011 e 29.12.2011, os valores e locais das transações no referido 
cartão mudaram de perfil, sendo realizadas transações em estabelecimentos 
comerciais em Porto Velho/RO; Que nas datas de 26.12.2011, 28.12.2011 e 02.01.2012 
foram realizados três pagamentos de faturas do referido cartões no valor total de R$ 
360.041,94; Que todos os pagamentos foram realizados com o cheque do Banco do Brasil, 
cada um no valor de R$ 120.013,98; Que agindo dessa forma o perfil de transação do 
cliente ficou alterado, permitindo gastos elevados nos montantes de valores acima citados; 
Que em virtude das transações fora de perfil e após a análise do valor total das transações, 
o banco detectou indícios contundentes de que alguma fraude ou anomalia estaria 
acontecendo, inclusive os cheques utilizados para pagamentos das faturas não 
condiziam com a titularidade do cartão e estavam sem provisão de fundos; Que 
perguntado ao depoente como o titular do cartão conseguiu realizar compras acima do valor 
limite de R$ 50.000,00 concedidos, afirmou que a instituição bancária fornece para seus 
clientes um limite extra conhecido por "Over limit" consistindo em um percentual 
calculado sobre o limite avençado entre o titular do cartão e a instituição financeira; 
Que no caso em tela o "Over limit" do titular do cartão foi o percentual de 140% do 
limite concedido, autorizando que o mesmo pudesse realizar compras/transações até 
o limite de R$ 120.000,00; Que o depoente afirma que sempre que o titular do cartão 
acima referido atingia o limite total, incluindo "Over limit", realizava pagamento 
antecipado da fatura através de boleto bancário falsificado, com o nome do sacado 
diverso do titular do cartão, com o fito de que o cheque utilizado no pagamento 
coincidisse com o nome do suposto sacado; Que desta forma, falsificando boleto 
bancário e cheque, a instituição financeira concedia o crédito até a data da 
compensação do cheque utilizado como forma de pagamento; Que esclarece que os 
cheques apresentados para pagamento das faturas de DEUZIMAR foram: a) Agenda 3475-
4, conta 9090-5, cheque n° 851436, valor R$ 120.013,98, emitido pela correntista ALBA 
MARIA DE CARVALHO, na cidade de Brasília, data 28.12.2011, b) Agenda 0452-9, conta 
8702-5, cheque n° 851624, valor R$ 120.013,98, emitido pela correntista MARIA EMILIA 
MARTINS AZEVEDO DE ARAUJO e, c) Agenda 3475-4, conta 9090-5, cheque n° 851439, 
no valor R$ 120.013,98, emitido por ALBA MARIA DE CARVALHO, sendo todos sacados 
contra o Banco do Brasil; Que os cheques não foram compensados e devolvidos pelos 
motivos "49" e "35"; Que perguntado ao depoente se foi tomada alguma providencia em 
relação a cobrança dos valores devidos em relação a fatura, fazendo contato com o titular 
DEUZIMAR GADELHA LIMA, haja vista que os cheques dados em pagamentos foram 
devolvidos, respondeu que não foi iniciado qualquer procedimento de cobrança, pois 
constatou-se imediatamente que se tratava de fraude, de forma que a pessoa de 
DEUZIMAR GADELHA LIMA não havia realizado qualquer transação; Que 
provavelmente, alguém praticou a fraude utilizando o nome de DEUZIMAR; Que 
quanto aos cheques sacados contra o Banco do Brasil acima descritos ficaram arquivados 
junto ao Banco Itau apenas para registro da materialidade da fraude; (...) Que em razão da 
fraude, o banco suportou um prejuízo de R$ 360.041,94; Que perguntado ao depoente 
se a contratação do limite de cartão de crédito é feito de forma escrita, respondeu que não; 
Que bem como a contratação inicial, quanto qualquer solicitação de alteração de limite é 
feita através da central de atendimento por telefone; Que no caso em tela foi efetuado a 
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solicitação de alteração de limite através da central de atendimento e enviado um fax pelo 
solicitante do telefone n° 069 3223-7589; Que através desse telefone foi encaminhada uma 
fatura de cartão de credito do Banco Santander, cujo titular do cartão era o próprio 
DEUZIMAR GADELHA LIMA; Que após análise, com base na fatura mencionada, foi 
aumentado o limite para RS 50.000,00, como já esclarecido acima; Que o Banco não 
chegou a efetuar nenhuma ligação para o telefone antes referido para manter contato com 
DEUZIMAR GADELHA LIMA; Que perguntado ao depoente se o mesmo conseguiu 
identificar as mercadorias ou serviços adquiridos nos estabelecimentos comerciais ou 
empresas o titular do cartão acima citado efetuou transações, afirmou que em virtude dos 
valores serem diferentes do perfil até então de gastos do cliente, entrou em contato com o 
adquirente Cielo indagando a origem das transações; Que o depoente obteve resposta da 
adquirente Cielo de que foi adquirido em 08.12.2011, na Nissey Motors nesta capital um 
veiculo modelo Hilux 4x4, no valor de RS 119.000,00 com nota fiscal emitida em nome 
de CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO; Que também a adquirente Cielo 
informou ao depoente que no estabelecimento Soft Rent a Car foram realizadas 
transações de aluguel de veículos no valor de total de R$ 120.000,00, isto na data de 
27.12.2011, correspondente a quatro transações nos valores respectivos no valor de 
R$ 30.000,00, R$ 45.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 5.000,00; Que o depoente afirma que na 
data de 29.12.2011, o titular do cartão realizou transação na Empresa Talles Veiculos, 
situada nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir um veiculo Land Rover 
Discovery, em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA LIMA, bem como foi 
informado de que foi dado também como parte do pagamento um veiculo Ford 
Fusion, ano 2011/2012, placa OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no valor de 
R$ 71.000,00; Que perguntado ao depoente se é necessário que o titular do cartão de 
credito esteja presente no ato da transação com o cartão junto com estabelecimentos 
comerciais ou empresas, afirmou que há compras e transações que podem ser realizadas 
via internet; (…) Que efetivamente, somente o Banco Itau sofreu prejuízo, pois todas as 
empresas que transacionaram com DEUZIMAR via cartão de crédito receberam os 
respectivos valores; Que tão logo constatada a fraude, o Banco Itaú informou a adquirente 
Cielo sobre a ocorrência; Que solicitado ao depoente que esclareça o termo adquirente, 
esclareceu que se trata da pessoa que faz a intermediação entre o Banco e a Bandeira do 
cartão de credito; Que o Banco Itau chegou a questionar junto a adquirente Cielo o fato de 
ter sido realizadas transações da forma que foram realizadas, pois fugiu dos padrões da 
normalidade; Que perguntado ao depoente se este suposto esquema fraudulento exige alto 
grau de perspicácia e estrutura por parte de supostos estelionatários, afirmou que sim, haja 
vista que é necessário adulterar boleto bancário e obter cheques em nome da pessoa que 
consta como sacado no boleto bancário; Que perguntado ao depoente se existe algum 
processo de fraude consistente no pagamento de um cartão de crédito com outro 
sucessivamente, afirmou que referido esquema é utilizado com o fito geralmente de obter 
milhagens que podem ser trocadas por bilhetes de passagens junto a companhias aéreas 
(...)".

Portando, das transações relacionadas aos cartões de Deuzimar Gadelha, são 
apontadas seis transações como fraudulentas.

Uma delas relacionada ao acusado Carllos Eduardo Moraes de Brito, referente à 
compra de um veiculo modelo Hilux 4x4, no valor de RS 119.000,00, adquirido em 
08.12.2011, na Nissey Motors nesta capital. 

Mais quatro transações realizadas na Empresa Soft Rent a Car, empresa esta cujo 
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nome societário pertence a Sheila Kelly Corcino, portanto, a ela relacionadas, referentes a 
suposta locação de veículos no valor total de R$ 120.000,00, isto na data de 27.12.2011, 
correspondente a quatro transações nos valores respectivos no valor de R$ 30.000,00, R$ 
45.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 5.000,00.

No dia 29.12.2011, o titular do cartão realizou outra transação, agora na Empresa 
Talles Veiculos, pertencente ao acusado Thales Prudêncio Paulista de Lima, situada 
nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir um veículo Land Rover Discovery, 
em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA LIMA, bem como foi informado de que 
foi dado também como parte do pagamento um veículo Ford Fusion, ano 2011/2012, placa 
OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no valor de R$ 71.000,00. Além disso, a 
compra foi efetuada com apresentação de documento falso, pertencente a pessoa diversa 
da que apareceu para a aquisição, de modo que tal transação é de responsabilidade do réu 
Thales.

O correspondente do banco Itaú, confirmou em juízo, que a pessoa de Deuzimar 
Gadelha Lima foi quem propulsou as investigações, devido a estranheza das transações 
fora do perfil do cliente.

O cliente tinha feito aumento de limite e com isso diversos gastos em ramo de 
atividade de veículos, como Thales Veículos e Soft Rent a Car. 

Dessa forma, o banco enviou notitia criminis à autoridade policial.

Das seis transações relacionadas ao cartão de Deuzimar, as quatro transações 
realizadas no estabelecimento comercial Soft Rent a Car, estão ligadas também, aos 
líderes do esquema criminoso Alberto Siqueira e Fernando Braga, de modo que além de 
possuírem o controle dos cartões de crédito e da conta bancária relacionada à pessoa de 
Deuzimar Gadelha, conforme se constata dos áudios interceptados, eram os proprietários 
de fato da empresa Soft Rent a Car, um dos principais estabelecimentos comerciais 
utilizadas para a prática de fraudes.

Às folhas 210/213 do apenso II, há áudios interceptados em que Fernando conversa 
diretamente com um correspondente na empresa Soft Rent a Car, sediada em Natal/RN e o 
instrui sobre o modo como deve agir referente a pagamento de boletos, bem como 
instruindo o modo como a pessoa pode conseguir uma máquina de cartão de crédito que 
faça antecipação. 

Nessa conversa, Fernando fala com alguém de Natal, pois o chip está cadastrado em 
nome da empresa SKV CORCINO ME 84 9160-9490 CNPJ 11245563000166. Os 
interlocutores falam sobre pagamento de um boleto de 75 mil reais, que precisa ser 
quebrado em vários boletos, para pagamento. Falam também sobre ganho de crédito em 
cartões. Vislumbra-se da conversa, que os interlocutores possuem diversos meios de 
angariar limites de crédito de bancos diversos, possuindo vasto domínio de muitos 
sistemas.

Vejamos detalhadamente:

FONE           
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6992178410     

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/ALBERTO - PAGAMENTO BOLE

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
29/04/2012 12:27:05          29/04/2012 12:40:40         00:13:35

RESUMO
ALBERTO DIZ QUE TEM UNS BOLETOS DO CRED PRA PAGAR. FERNANDO DIZ QUE 
ITAÚ PAGA. ALBERTO DIZ TEM BOLETO DE 75 MIL PRA PAGAR, PODE QUEBRAR EM 
VÁRIOS BOLETOS, EMITIR VÁRIOS BOLETOS, INCLUSIVE TEM DUAS EMPRESAS 
PRA EMITIR NO NOME DELA.

DIÁLOGO

(...)
Alberto: "Tem uns boletos aqui da Cred pra pagar.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Paga boleto esse cartão?";
Fernando: "O Itaú paga.";
Alberto: "Pois tem um boleto de setenta e cinco mil pra pagar.";
Fernando: "Ah, mas não paga assim não.";
Alberto: "Agente pode quebrar em vários boletos.";
Fernando: "Como quebrar em vários boletos?";
Alberto: "Emite vários boletos. Inclusive tem duas empresas aqui, vai emitir boletos 
no nome dela.";
Fernando: "Não entendi.";
Alberto: "Eu tenho uma empresa aqui de um amigo meu que emite boleto.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "E emite também pelo Bradesco, agente emite os boletos e ela paga.";
Fernando: "Hum, entendi, só que o Itaú só paga quinze mil, boleto do Itaú, e quinze mil o 
boleto do...";
Alberto: "De outros banco?";
Fernando: "De outros bancos, é.";
Alberto: "Mas é por dia né, quinze mil.";
Fernando: "É.";
Alberto: "Então, emite um num dia, emite outro noutro dia. Entendeu?";
Fernando: "Humrum.";
Alberto: "Pra fazer dinheiro, pra não perder.";
Fernando: "Aí o cara, como é que faz?";
Alberto: "Eu me ajeito aqui, entendeu? Você paga os doze e eu divido com ele aqui.";
Fernando: "Como assim?";
Alberto: "Cê paga os doze e eu divido com ele aqui."; 
Fernando: "Entendi. E boleto não tem taxa nenhuma, tu sabe, só tem a taxa de emissão do 
boleto, (...) reais."; 
Alberto: "(...), deixa meno alguma coisa pra nós?";
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Fernando: "Deixa. É, sendo assim dá né?";
Alberto: "Dá, emite o boleto no Bradesco (...). E o cara aqui é chegado meu, confiança, tem 
nem erro ele. Entendeu? Se quiser ele pode emitir boleto (...). Só precisa fazer o cadastro 
dela aqui no sistema.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Entendeu? Aí faz dinheiro. Não fica perdido porra. (...).";
Fernando: "Oi?";
Alberto: "Não tá liberando (...) dela?";
Fernando: "Tá.";
Alberto: "Então? Eu tô achando que eu peguei você de surpresa nessa conversa.";
Fernando: "Oi?";
Alberto: "Peguei você de supetão...";
Fernando: "Não tô entendendo.";
Alberto: "Peguei você de surpresa, não tava esperando essa conversa não.";
Fernando: "Tava não, porque eu já tinha pensado nisso aí cara. Eu tava tentando ver 
alguém aqui que tivesse uma conta, que até cliente pessoa física emite boleto.";
Alberto: "Não (...) conta lá dele pra fazer transferência.";
Fernando: "É...";
Alberto: "(...) gerenciador dele, você acessa rapidinho e transfere o dinheiro.";
Fernando: "Vamos fazer, vamos fazer isso aí no do Maneta. Porque o Itaú da menina 
(...) já começou a cotar, o do Maneta ainda não começou, entendeu?";
Alberto: "Hum. E você acha que libera quanto?";
Fernando: "(...)trinta por dia.";
Alberto: "Trinta mil?"; 
Fernando: "É, por dia."; 
Alberto: "(...)";
Fernando: "É.";
Alberto: "Deixa quanto pra nós aqui?";
Fernando: "Hum?";
Alberto: "Deixa quanto pra nós?";
Fernando: "Deixar pelo menos uns dez.";
Alberto: "Ótimo. Vamo começar quando? O meu é online, sabe? O meu eu emito (...) aí se 
você pagar hoje (...)";
Fernando: "Mas o boleto (...) daonde?";
Alberto: "O boleto eu mando por e-mail pra tu.";
Fernando: "Ele emite o boleto daonde?";
Alberto: "Ele emite o boleto do próprio computador dele.";
Fernando: "Itaú né?";
Alberto: "O dele é Banco do Brasil. O meu é Bradesco."
Fernando: "Hum...mas aí só da quinze, então.";
Alberto: "O que?";
Fernando: "Só da quinze, então.";
Alberto: "Então, quinze do Bradesco e quinze (...). Todo dia quinze, entendeu?";
Fernando: "Não, eu sei, quinze por dia então, no caso?";
Alberto: "Quinze por dia. (...)";
Fernando: "Ele não tem do Itaú (...), do Itaú boleto?";
Alberto: "Ele não tem Itaú não. Agente ia captar uma pessoa que tem Itaú, 
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entendeu?";
Fernando: "Aí ficava bom.";
Alberto: "O mecânico tem uma conta do Itaú pow, o mecânico. É, o Itaú tem controle 
desses boletos né";
Fernando: "É."; 
Alberto: "(...) Itaú não, a mesma coisa da Credicard, da Cielo entendeu? Descredenciar o 
cara lá. Melhor agente botar por fora que aí não tem erro não. Por mais que agente espere, 
todo dia quinze, mais...entendeu? Melhor com uma certa do que arriscar.";
Fernando: "Deixa eu ver (...) eu vou mandar tu emitir aí, todo dia um.";
Alberto: "Todo dia emite um, emite logo pra semana todinha.";
Fernando: "Só do Bradesco mesmo, só do Bradesco, então não precisa que é só tu 
mesmo.";
Alberto: "Então pronto, já deixo, já passo a chave pra tu, cadastra aí, bota o certificado e vai 
simbora. (...) Bradesco, entendeu?";
Fernando: "Entendi.";
Alberto: "Credicard não paga não?";
Fernando: "Não. Deixa eu terminar aqui.";
Alberto: "Hum.";
Fernando: "Deixa eu te falar, a taxa de juros da Caixa é menos de 1%, macho, os juros da 
Caixa caiu.";
Alberto: "Caiu (...). Agente abriu aquela conta da Caixa e não deu em nada.";
Fernando: "Não, pode abrir outra macho.";
Alberto: "Posso tentar abrir (...) eu vou entrar no Serasa.";
Fernando: "Como é que é?";
Alberto: "As jurídicas, se não resolver aquela situação (...) eu vou entrar no Serasa.";
Fernando: "Não rapaz, que entra nada. Não tem nem perigo.";
Alberto: "Amanhã eu vou lá, fazer zuada lá, entendeu? Não é feriado depois de amanhã? 
Amanhã? (...)";
Fernando: "Ahm?";
Alberto: "Eles já anteciparam?";
Fernando: "Anteciparam, mas não pode fazer isso não macho, não tem como fazer não, o 
dinheiro tá lá (...) os comprovantes.";
Alberto: "Não, não, tá tranquilo (...), eu já reuni aqui meu conjunto da obra, e segunda-feira 
eu vou lá, tranquilão, eu vou lá, tem nada de errado não.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Agora vamos ver se agente emite os boleto pra não ficar totalmente perdido 
isso aí, logo. Emite logo pra semana todinha. É.";
Fernando: "Deixa na hora que eu for com mais calma, aí eu te aviso, fazer.";
Alberto: "Aí vai fazer do (...) ou da menina ainda?";
Fernando: "Não, do Brad.";
Alberto: "Da menina não libera nada não?";
Fernando: "Não, da menina não libera não.";
Alberto: "Já queimou?";
Fernando: "Oi?";
Alberto: "Já queimou?";
Fernando: "Já.";
Alberto: "Então pronto, vamos emitir os boletos do (...) e aí já começa a emitir os boletos 
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sim, entendeu, com os vencimentos aí pra frente.";
Fernando: "Hum. É, vamos meter ficha, semana que vem.";
Alberto: "Se o Credcard pagar, (...)";
Fernando: "É.";
Alberto: "Mas eu não sei onde foi que eu vi que tinha assim 'tenha até 40 dias pra pagar 
suas contas, ligue na central'. Não sei onde foi que eu vi, acho que foi no site deles.";
Fernando: "Aonde é?";
Alberto:  "Na Credicard, no site da Credicard.";
Fernando: "O que é que tem?";
Alberto: "Eu vi isso lá, sabe?";
Fernando: "Ahm?";
Alberto: "Não sei se é verdade, mas se for é uma boa.";
Fernando: "Mas é só, é só...como é que se diz, é só concessionária.";
Alberto: "Concessionária né, água, luz, essas coisas.";
Fernando: "É.";
Alberto: "Mas o Itaú liberando ...(...) pelo próprio Itaú pode ser que de (...).";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Não tem erro não. (...) a bichinha da Redecard né?";
Fernando: "Ahm?";
Alberto: "(...) a Redecard (...) fazer dinheiro com ela. Essa semana vou bater em cima do 
Santander. No dia que eu fui lá na agência (...).";
Fernando: "Como é que é?";
Alberto: "Quando eu fui abrir a conta do Santander, a gerente não podia abrir, pois 
não estava disponível. Essa semana eu vou lá pra poder abrir.";
Fernando: "Não tá disponível o que?";
Alberto: "Ele disse 'vamos marcar pra depois do feriado' (...), entendeu?";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Essa semana eu vou botar quente pra abrir a conta pra pegar a maquina 
(...), agente vai ter três canais, vai ter o boleto, vai ter o Redecard e vai ter o 
Santander.";
Fernando: "Tem que mostrar ... extrato né?";
Alberto: "Extrato da conta?";
Fernando: "Extrato do Cielo teu.";
Alberto: "Porque ele vai perguntar 'Porque tu não tá trabalhando com o Cielo?'";
Fernando: "Oi?";
Alberto: (...)";
Fernando: "Não, ele não vai perguntar isso não macho, não precisa nem tu pedir a 
máquina, porque ele mesmo vai te oferecer. Tá ouvindo? Oi? Oi? Oi?".

Em continuação da conversa, Fernando instrui o interlocutor a conseguir uma 
maquineta do banco Santander que faça antecipação de crédito.

FONE           ALVO
6992178410     6992178410

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/ALBERTO - CONT LIG ANTERIOR



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 59 de 520

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
29/04/2012 12:41:38      29/04/2012 12:49:50         00:08:12

RESUMO
FERNANDO FALA PRA ALBERTO DIZER QUE TEM MÁQUINA. ALBERTO DIZ QUE VAI 
DIZER QUE NÃO TEM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO, VAI DIZER QUE TEVE, 
MAS NÃO VENDIA MUITO NO CARTÃO AGORA QUER PARCELAR...

DIÁLOGO

Fernando: "Oi, isso aí tu nem precisa falar que tu quer não.";
Alberto: "É o que?";
Fernando: "Não precisa nem falar que tu quer a máquina não, (...) ele vai querer que 
tu use a dele.";
Alberto: "Exatamente.";
Fernando: "Não precisa nem tu tocar nesse assunto não. Entendeu?";
Alberto: "Eu digo à ele 'não, não tenho máquina de cartão de crédito não (...), eu não 
vendia muito no cartão, agora quero começar a vender, quero parcelar e tal.";
Fernando: "Não, vendia, sempre vendeu.";
Alberto: "Eu vou dizer o que pra ele?";
Fernando: "Dizer que cê quer abrir a conta, só isso. Quer usar o Santander, aí tu leva 
o extrato do teu Cielo e pergunta se eles trabalham com antecipação, se tiver 
antecipação, entendeu? É isso que tu vai ter que fazer, não precisa tu tocar no 
assunto de máquina, faz de conta que tu nem sabe que eles tem a máquina deles. 
Entendeu?";
Alberto: "Quero abrir a conta e quero pegar uma maquineta, né?";
Fernando: "Não precisa tu dizer que quer a maquineta, só tu fala que só vai abrir a 
conta, aí ele vai te oferecer a maquineta dele. Aí ele vai dizer, 'ah, agente trabalha 
com a máquina própria e tal, não sei o que', aí tu fala 'ah, mas eu trabalho com a 
Cielo, eu movimento bem a Cielo e eu tenho um limite bom de antecipação, 
automático, aí ele vai falar 'não, mas nós te dá limite de antecipação'. Ele vai te 
oferecer limite, ele vai te convencer a tu fazer com ele entendeu? Ta ouvindo?";
Alberto: "Se perguntar se eu trabalho com cartão de crédito eu digo 'é trabalho com a Cielo, 
a Cielo me dá uma antecipação automática muito bom, né?";
Fernando: "Isso.";
Alberto: "Ele diz 'não quer trabalhar com a nossa não?'. 'Não, como é a sua?' (risos).";
Fernando: "É, aí ele vai explicar, vender o peixe dele. Entendeu? Aí ele vendendo o peixe 
dele, aí ele vendendo o peixe dele aí tu já sabe o que tu quer. Entendeu?";
Alberto: "Entendi.";
Fernando: "É solamente.";
Alberto: "(...) algum problema agora.";
Fernando: "Hum. Aí não tem não, macho, não vai ter problema não. Tá ouvindo?";
Alberto: "Tô, tô ouvindo.";
Fernando: "Não tem não, o banco antecipou a Cielo vai ter que brigar. Aí tu vai mostrar pro 
banco que tuas vendas são verdadeiras, aí o banco vai em cima da Credicard. Ele vai ter 
que vomitar, aí eles vomita. Entendeu? Todo mundo aqui que aconteceu isso receberam. 
Não tem porque tu não receber não. Entendeu?";
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Alberto: "Tranquilo, só me manda o comprovante de residência dela e a habilitação.";
Fernando: "Já tá no meu e-mail eu vou mandar já pra tu. Tá?";
Alberto: "Mande pra mim preencher logo aqui tudo.";
Fernando: "Tá beleza, pode deixar. Vou mandar...";
Alberto: "Quando é que tu desce?";
Fernando: "Logo, logo.";
Alberto: "Logo, logo?";
Fernando: "É.";
Alberto: "Tá bom.";
Fernando: "Tá beleza então, falou.";

Às folhas 214/215 do Apenso II, verifcia-se que, no dia 02.05.2012, Fernando 
conversa novamente com o correspondente de natal, sob chip cadastrado na empresa 
SKVCorcino, onde falam sobre a abertura de conta em nome de empresa, com nome de 
uma pessoa física, que tem cargo de assessora parlamentar, recebendo 8 mil reais. 
Apresentam faturamentos da empresa para conseguir créditos em bancos.

FONE         ALVO
6992178410     6992178410

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/ALBERTO- PROC BANCÁRIOS

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
02/05/2012 14:57:46      02/05/2012 15:02:58        00:05:12

RESUMO
Alberto diz que foi lá, que ele digitalizou o processo dela, mas a agência vai continuar 
debitando, fala ainda sobre vários procedimentos bancários com Fernando. Alberto explica 
pra Fernando que ele já tinha o cadastro dela, que ela é assessora parla

DIÁLOGO

Fernando: "E aí meu filho?";
Alberto: "Fui lá, fui lá.";
Fernando: "E aí?";
Alberto: " Ele (...) digitalizou todo o processo dela, aí vai mandar uma correspondência pra 
Super, Agência Super.";
Fernando: "Hum.";
Reginaldo: "Pra tentar agilizar o processo, mas infelizmente a agência vai continuar 
debitando.";
Fernando: "Hum.";
Reginaldo: "Aí eu disse 'não, é que me pediram um prazo de cento e vinte dias.' Ele disse 
'não, o prazo que me passaram foi bem menor.'";
Fernando: "Ele falou que é cento e vinte dias?";
Reginaldo: "Cielo, disse que ia ser cento e vinte dias, só que o prazo que passaram pra ele 
foi bem menor, entendeu?";
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Fernando: "Pra ele?";
Reginaldo: "É.";
Fernando: "De quanto?";
Reginaldo: "Ele não disse...Foi bem menor, não é cento e vinte dias, com certeza. Aí 
chegou uma correspondência lá entre eles, dizendo que a empresa era idônea, que ela (...) 
desde 2009, não sei o que, e os exemplos a seguir em anexo é da locação, e que foi 
questionada as vendas, que as vendas foram feitas em vários cartões...";
Fernando: "E tu falou que ainda tem valor pra receber, tu falou? (...) cheque não?";
Reginaldo: "Não, não mostrei o cheque não.";
Fernando: "Era bom tu ter levado o cheque, que aí tu mandando o cheque lá, pelo cheque 
(...) mesma agência tem como ver a idôneidade da pessoa também, entendeu?";
Reginaldo: "Não, ele já puxou o cadastro dela, ele já tinha o cadastro dela, assessora 
parlamentar, renda de oito mil...";
Fernando: "Hum, hum. Ele viu lá né?";
Reginaldo: "Ele já tinha já o cadastro dela.";
Fernando: "É porque ela é cliente lá, né?";
Reginaldo: "É.";
Fernando: "Entendeu, ela é cliente lá, então aí fica mais fácil né?";
Reginaldo: "(...) até resolverem eu vou ficar com essa piquitiá no cú.";
Fernando: "De repente tu gosta, aí tu goza.";
Reginaldo: "(...) você, que essa pica é tua.";
Fernando: "Aspira, chupa essa pica aí aspira. Essa pica não é mais minha não, aspira. 
(risos)";
Reginaldo: "(risos) É aspira. (...) essa pica também vai romper a entrada de sua bunda.";
Fernando: "É né. Tá certo.";
Reginaldo: "Porque se doer na minha, vai doer a tua também. (...) passar no cartão, 
negativado.";
Fernando: "Não, mas ele falou que tu vai ficar negativado? Tem perigo?";
Reginaldo: "Vai pow, porque o que vai acontecer, vai cair trezentos e poucos mil na minha 
conta, não vai ter fundos, vai ficar batendo todo dia, aí com trinta dias não protesta?";
Fernando: "Não, é... pra protestar é trinta dias mais trinta, sessenta dias após o 
vencimento.";
Reginaldo: "Pois é.";
Fernando: "Entendeu?";
Reginaldo: "Eu tô com medo de perder o BNDS, vou logo usar.";
Fernando: "É.";
Reginaldo: "Sem contar que amanhã cai dois empréstimos, cada um dois e quinhentos, 
cadê o dinheiro?";
Fernando: "Aonde?";
Reginaldo: "No Banco do Brasil.";
Fernando: "E tu rapou o dinheiro?";
Reginaldo: " Já, faz tempo.";
Fernando: " Ah.";
Reginaldo: " Vou ficar sozinho em tiroteio é? Fazer igual o repórter (...), tô fora.";
Fernando: " Não, mas não pode deixar a conta estourada, não.";
Reginaldo: "A conta não ficou estourada não fofinho, a conta tava com um saldo de mil e 
quinhentos reais.";



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 62 de 520

Fernando: "Ahm.";
Reginaldo: " Só que aí os acl já começaram a ser descontados.";
Fernando: "Ahm.";
Reginaldo: " E por aí vai.";
Fernando: "Entendi, então tá beleza então, mercadoria.";
Reginaldo: "Cadê meu pvc (...)";
Fernando: "Eu tô correndo atrás, já fiz um contato ali pra ver se o pessoal recebe ali (...)";

O telefone 84 9160- 9490 é comumente utilizado por Alberto e estava cadastrado em 
nome da empresa SKV . 

Assim, não restam dúvidas de que tanto Alberto, quanto Fernando, possuíam direta 
ligação com a empresa SKV Corcino, e pelas transações nela relacionadas, igualmente 
devem ser responsabilizados.

Nesta oportunidade, analisar-se-á as condutas imputadas aos acusados, referentes 
às transações fraudulentas.

Mark Henrique Ferreira Albernaz: apontado pela prática de 32 estelionatos.

O Inspetor do Banco Itaú, Luiz Romero, ouvido no dia 18.12.2012, também detalhou 
as transações fraudulentas perpetradas pelo acusado Mark Henrique Ferreira Albernaz, 
utilizando-se de produtos do banco em questão. 

O correspondente esclareceu que o acusado possuía 04 produtos relacionados a 
cartões de créditos com os quais as fraudes foram cometidas, de maneira que os golpes 
foram todos aplicados no mesmo período, de maneira concomitante com o emprego dos 
diversos cartões, isso no período de setembro a novembro de 2012.

A forma como o acusado executava a fraude era idêntica ao modo como realizado 
com os cartões de Deuzimar Gadelha. 

O acusado manteve, primeiramente, um limite de crédito "normal", com transações 
coerentes e pagamentos corretos. Posteriormente, solicitava aumento de limite com a 
apresentação de faturas adulteradas correspondentes a outros bancos, especialmente o 
Santander. 

O aumento foi concedido pelo bando e, a partir de então, o acusado passou a realizar 
inúmeras transações fora do seu antigo perfil, nos 04 cartões de crédito. E ainda, para 
restabelecer o crédito do cartão, forjava o pagamento das faturas através da apresentação 
de cheques, sempre com titularidade da CLÍNICA FISIOMED DE MARÍLIA, CNPJ n° 
57.271.934/0001-85, de modo que, para dificultar a descoberta da fraude, alterava a 
titularidade dos boletos bancários da fatura, a fim de não dar conflito.

São transações relacionadas ao acusado, conforme detalhamento feito pelo 
correspondente do Banco Itaú às fls. 177 e ss dos autos principais do Inquérito:

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por MARK HENRIQUE FERRREIRA 
ALBERNAZ é cliente do Banco Itau S/A, afirmou que sim, possuindo quatro produtos, 
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sendo: Fiat Itaucard VISA Gold, TAM Itaucard Mastercard Platinum, Americanas Itaucard 
VISA Gold, e Extra Itaucard VISA Gold; QUE quanto ao produto Fiat Itaucard VISA Gold, 
vinculado a conta n° 4032 4603 0086 0319, cujo limite inicial era de R$ 7.000,00, 
passando para R$ 30.000,00 na data de 28/07/2011, através de apresentação de duas 
faturas de um cartão de crédito de outra instituição bancária, com indícios de o limite destas 
ter sido adulterado, sendo uma fatura no valor de R$ 30.000,00 (cartão n° 5447 8x 3371), e 
outra no valor de R$ 51.000,00 (cartão 5447 xx 3594), ambas do Banco Santander; QUE a 
partir deste momento, o perfil de gastos do suposto cliente mudou, tendo o mesmo passado 
a realizar compras de maiores valores, diferentes do que antes costumava gastar; QUE 
durante o período de Julho de 2011 a Junho de 2012, o suposto cliente manteve um 
padrão de gastos aproximado de R$ 1.000,00/mês; QUE todavia, a partir do mês de 
Setembro de 2012, a mesma pessoa começou a realizar transações com referido 
cartão cujos valores até então não eram realizados; QUE entre os dias 10 e 11 de 
Setembro de 2012, foi gasto aproximadamente RS 25.000,00, em transações de 
pagamento de contas; QUE no dia 05 de Outubro de 2012, com a finalidade de 
restabelecer o limite de crédito disponível no cartão, realizou um pagamento no valor 
de R$ 26.172,12, através da apresentação de cheque, de modo a liberar a totalidade 
do limite de crédito do produto; QUE, uma vez liberado, MARK utilizou este mesmo 
cartão na data de 11/10/2012, no valor de R$ 70.000,00, no estabelecimento 
denominado GRAFFINORTE; QUE no entanto, o pagamento realizado em 05/10/2012, 
no valor de R$ 26.172,12 acima citado, foi realizado mediante a apresentação de 
cheque cuja compensação (pagamento) foi recusada pelo banco emissor; QUE o 
depoente esclarece que, apesar do cheque ser devolvido no dia do pagamento, há um 
prazo aproximado de 48h para que o Banco Itaú seja informado quanto à devolução 
do cheque, o que permite que o suposto cliente realize compras neste período; QUE a 
fatura seguinte deste cartão de crédito, com vencimento em 05/11/2012, foi no valor de R$ 
72.124,29, devido principalmente as compras realizadas no estabelecimento 
GRAFFINORTE, sendo tal fatura por sua vez paga em 05/11/2012, através de cheque n° 
000363, Banco 748 (Sicredi), conta 00549-5, cujo titular e a CLÍNICA FISIOMED DE 
MARÍLIA, CNPJ n° 57.271.934/0001-85, no valor de R$ 72.124,29, também devolvido, pela 
alínea 25, na data de 05/11/2012; QUE o depoente esclarece que a alínea 25 se refere a 
devolução por motivo de "cancelamento de talonário pelo participante / destinatário", 
segundo a normativa do Banco Central; QUE o boleto apresentado para pagamento da 
fatura com vencimento em 05/11/2012, para ter sua aceitação na rede bancaria, foi alterado 
o nome do sacado, de MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ para CLÍNICA 
FISIOMED DE MARÍLIA, cujo nome coincide com a titularidade do cheque acima citado; 
QUE novamente, logo após o pagamento, MARK, fazendo uso do mesmo expediente, 
realizou uma transação de valor elevado, de R$ 29.000,00, no dia 06/11/2012, no 
estabelecimento ANGULAR FORMULARIOS; QUE utilizando-se mais uma vez deste 
expediente, na data de 07/11/2012, pagou novamente o valor de R$ 72.124,29 com outro 
cheque, n° 000368, conta 00549-5, do Banco 748 (Sicredi), sendo o mesmo devolvido no 
07/11/2012, pelo motivo da alínea 25; QUE após esse pagamento, no dia seguinte, 
08/11/2012, MARK realizou outras três transações de valores elevados, 
respectivamente R$ 28.000,00, R$ 25.000,00, e RS 13.000,00, todas no 
estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, sediado em Porto 
Velho/RO; QUE em relação a este mesmo cartão MARK realizou outros dois pagamentos, 
no mesmo valor de RS 72.000,00, respectivamente nas datas de 09 e 14/11/2012, ambos 
mediante a apresentação de cheques posteriormente devolvidos; QUE ainda em relação a 
este cartão, MARK causou um prejuízo no valor total de R$ 174.295,13 (cento e 
setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e treze centavos)". 
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Assim, em relação ao primeiro cartão de crédito, produto Fiat Itaucard VISA Gold, 
vinculado a conta n° 4032 4603 0086 0319, o acusado realizou 05 transações 
fraudulentas.

Uma no valor de R$ 70.000,00 na data de 11/10/2012, na empresa GRAFFINORTE, 
de propriedade do acusado Isaías Alves Pereira Junior.

Outra transação no valor de R$ 29.000,00, no dia 06/11/2012, no estabelecimento 
ANGULAR FORMULARIOS, também de propriedade do acusado Isaías Alves Pereira 
Junior.

No dia 08/11/2012, MARK realizou outras três transações de valores elevados, 
respectivamente R$ 28.000,00, R$ 25.000,00, e RS 13.000,00, todas no estabelecimento 
MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de propriedade da acusada Marisol de Arruda 
Vanzini de Macedo, que é madrasta de Adriana Argemeiro de Macedo, esposa de Mark.

Que apenas em relação a este cartão, MARK causou um prejuízo no valor total de 
R$ 174.295,13 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e treze 
centavos).

Todas essas transações também estão relacionadas aos acusados Alberto Siqueira e 
Fernando Braga, uma vez que eram responsáveis diretos pela prática delitiva, instruindo o 
modo como deveriam agir, e também possuíam controle dos cartões vinculados ao 
acusado Mark, conforme consta em áudio interceptado. 

Vejamos um deles, constante às folhas 388/390, apenso II, em que Fernando e Beto 
falam sobre pagamento de fatura de cartão e citam o nome de vários denunciados, dentre 
eles o acusado Mark:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31     10/01/2012 13:49:26         00:11:55 

RESUMO 
(…) BETO DIZ QUE ESTÁ COM FATURA DE CINCO E SEISCENTOS, PERGUNTA SE 
FERNANDO TEM PRA EMPRESTAR PRA ELE. FERNANDO DIZ QUE NÃO TEM, DIZ 
QUE PAGOU MUITAS CONTAS. BETO CONVERSA COM FERNANDO SOBRE 
VALORES E CONTAS, FERNANDO PARECE TER CONHECIMENTO DAS FINANÇAS DE 
BETO. BETO FALA QUE ESTÁ CHEIO DE CONTA PRA PAGAR, PERGUNTA SE 
FERNANDO SE ELE TEM ALGUM PRA PAGAR PRA ELE PAGAR A FATURA E GANHAR 
UM PRAZO. FERNANDO DIZ QUE O CARTÃO DA ANDRÉIA ESTÁ USADO TODO O 
LIMITE. BETO DIZ QUE ELE PAGA A CONTA DELA NO CARTÃO DA SOGRA DELE, E 
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FERNANDO PAGAVA O DA SOGRA DE BETO. FERNANDO MANDA BETO LEVAR A 
FATURA QUE ELE VAI TENTAR PAGAR. BETO DIZ QUE NÃO TEM DINHEIRO, ESTÁ 
ACHANDO QUE JAMES O ENGANOU. BETO DIZ QUE PELAS CONTAS QUE ELE FEZ 
BATE, NÃO BATE AS CONTAS QUE FERNANDO FEZ, DIZ QUE 200 E POUCOS FOI 
PRO TERRENO E DIZ QUE PAGOU UMAS CONTINHAS POIS ERA AVALISTA DO 
BOCÃO. 
(...) 
Beto: "Eu tô cheio de conta, vagabundo, pra pagar. Uma fatura. Tu não tem nada pra 
pagar, pra pagar uma fatura e ganhar um prazo."; 
Fernando: "Zé, o cartão da Andréia tá usado todinho. E o limite de paga..."; 
Beto: "Tú pagava o da minha sogra só pra mim ganhar um prazo, e eu pagava a dela de 
novo pra ti."; 
Fernando: "Não entendi, como é que é?"; 
Beto: "Ia pagar a conta dela no cartão da minha sogra e tu pagava o da minha sogra."; 
Fernando: "Hum, é do Mark oh cara, tinha. Quanto é a fatura dela?"; 
Beto: "cinco e seiscentos."; 
Fernando: "Eu tenho uma aqui de oito mil e pouco pra pagar."; 
Beto: "Então, eu queria que tu pagasse cinco e seiscentos só pra mim ganhar um prazo."; 
Fernando: "Então faz assim, tu paga a do Mark que eu pago o cartão dela. Que é o 
dinheiro que eu ia pagar o do Mark."; 
Beto: "Acho que só tem o limite se primeiro eu pagar. Não tem não o limite porra o limite, tá 
tudo usado. Aí tem que pagar e liberar de volta, só pra mim ganhar uns dias."; 
Fernando: " Traz a fatura que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "É, aí só pra mim ganhar uns dias, eu não tenho mesmo não, não é caô, tão as 
contas tudinho aqui, eu não tenho dinheiro não."; 
Fernando: "Mas então tú traz a fatura aí que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "Eu tava achando que o James me encuelou."; 
Fernando: "Mas é por isso que eu tô te falando. (...)"; 
(...) 
Beto: "Pelas contas que eu fiz aqui, ela bate. Não tava batendo do jeito que tu fez. Mas a 
minha bate aqui, porque  duzentos e pouco foi pro terreno, pela conta que eu somei aqui 
deu trezentos e pouco, se duzentos e pouco foi pro terreno, eu paguei umas continhas que 
eu era avalista do Bocão."; 
Fernando: "Hum."; 
Beto: " Que eu paguei oito mil e pouco pro Demir, eu paguei trinta e pouco pro Bimbo, que 
eu ainda tô devendo o Bimbo, to pagando juros pro Bimbo ainda, oito mil e pouco. Mas eu 
vou já aí levar."; 
Fernando: "Tá beleza, a Preta tá ligando aqui, vou mandar a Andréia dizer que não 
conseguiu falar (...), só dá desligado."; 
(….)

Com relação ao segundo cartão de Mark, esclareceu o inspetor do Banco Itaú:

"QUE dando continuidade em sua empreitada aparentemente fraudulenta, MARK 
HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ, fazendo uso de outro produto junto ao Banco Itaú, 
qual seja, o TAM Itaucard Mastercard Platinum, vinculado a conta n° 5448 8390 0125 
4738, cujo limite inicial era de RS 30.000,00, passando para R$ 51.000,00 na data de 
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03/10/2012, através de apresentação de  fatura de um cartão de crédito de outra 
instituição bancária, com indícios de o limite destas ter sido adulterado, sendo uma 
fatura no valor de R$ 51.000,00 (cartão 5447 xx 3594), do Banco Santander; QUE a 
partir deste momento, o perfil de gastos do suposto cliente mudou, tendo o mesmo passado 
a realizar compras de maiores valores; QUE em seguida MARK realizou uma transação 
no valor de R$ 100.000,00, na data de 11/10/2012, no estabelecimento MACEDO 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; QUE em 05/11/2012, utilizando-se mesmo expediente 
citado quanto ao outro produto, MARK utilizou-se de cheque n° 000362, conta 00549-5, 
Banco 748 (Sicredi) (…) QUE após o pagamento, no dia 06/11/2012, realizou outras duas 
transações de valores elevados, uma de RS 30.000,00 e outra de R$ 49.000,00, ambas 
no estabelecimento ANGULAR FORMULARIOS, sediado em Porto Velho/RO; QUE no 
dia 07/11/2012, novamente realizou outro pagamento mediante cheque n° 000367, conta 
00549-5, Banco 748 (Sicredi), no valor de RS 130.797,50, sendo que referido cheque foi 
compensado no dia 07/11/2012, devolvido na mesma data pelo banco emissor em virtude 
da alínea 25; QUE após tal pagamento, foram realizadas outras três transações de 
valores elevados, uma de R$ 49.500,00, uma de R$ 48.000,00, e outra de R$ 30.000,00 
todas no estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, sediado em Porto 
Velho/RO; QUE no dia 09/11/2012, novamente realizou outro pagamento mediante cheque 
tendo o mesmo sido devolvido pelo banco emissor; QUE após tal pagamento, foram 
realizadas novas transações de valores elevados, uma de R$ 49.000,00, uma de R5 
45.000,00, R$ 15.000,00, e outra de R$ 2.900,00 todas no estabelecimento ZOOCRIA, 
sediado em Porto Velho/RO; QUE no dia 14/11/2012, novamente realizou o pagamento da 
respectiva fatura mediante cheque, no valor de R$ 130.797,50, tendo o cheque sido 
devolvido pelo banco emissor; QUE em relação a este cartão, MARK causou um 
prejuízo no valor total de RS 491.996,86 (quatrocentos e noventa e um mil, 
novecentos e noventa e seis e oitenta e seis centavos)". 

Em relação ao produto TAM Itaucard Mastercard Platinum, vinculado a conta n° 
5448 8390 0125 4738, foram perpetradas 10 transações fraudulentas. São elas: 

Uma transação no valor de R$ 100.000,00, na data de 11/10/2012, no 
estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de propriedade da acusada 
Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, que é madrasta de Adriana Argemeiro de Macedo, 
esposa do acusado Mark.

No dia 06/11/2012, realizou outras duas transações de valores elevados, uma de RS 
30.000,00 e outra de R$ 49.000,00, ambas no estabelecimento ANGULAR 
FORMULARIOS, de propriedade do acusado Isaías Alves Pereira Junior.

Outras três transações de valores elevados, uma de R$ 49.500,00, uma de R$ 
48.000,00, e outra de R$ 30.000,00 foram realizadas todas no estabelecimento MACEDO 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de propriedade da acusada Marisol de Arruda Vanzini de 
Macedo, que é madrasta de Adriana Argemeiro de Macedo, esposa do acusado Mark.

Novas quatro transações de valores elevados, uma de R$ 49.000,00, uma de R5 
45.000,00, R$ 15.000,00, e outra de R$ 2.900,00 realizadas todas no estabelecimento 
ZOOCRIA, de propriedade de fato, do acusado Jair Monte.
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Em relação a este outro cartão, MARK causou um prejuízo no valor total de RS 
491.996,86 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e seis e oitenta e seis 
centavos).

Ressalte-se, mais uma vez, que todas essas transações também estão relacionadas 
aos acusados Alberto Siqueira e Fernando Braga, ainda de acordo com a Teoria do 
Domínio do Fato.

Quanto ao terceiro cartão de crédito, foi registrado:

"QUE neste mesmo período, MARK fazendo uso de um terceiro produto, de numero 
4180 4490 1063 0112, o Americanas Itaucard VISA Gold, com limite inicial de R$ 
5.800,00, posteriormente aumentado para o limite de R$ 16.000,00, em 01/10/2012; 
QUE apos obtido o aumento de limite mediante a apresentação de faturas de outros 
cartões de crédito, MARK passou a efetuar transações de valores elevados; QUE entre as 
datas de 12/09/2012 e 03/10/2012, foram realizadas três transações especialmente 
elevadas, de R$ 1.700,00 em 12/09/2012, R$ 3.027,17 em 01/10/2012, e R$ 5.878,00 em 
03/10/2012), todas no estabelecimento POSTO SAO BENTO, o qual se trata de posto 
de gasolina sediado em Porto Velho/RO; QUE em 11/10/2012 houve outras duas 
transações, de R$ 5.000,00, no estabelecimento GRAFFNORTE, e R$ 18.000,00, no 
estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ambos em Porto Velho/RO; 
QUE no dia 05/11/2012, realizou o pagamento da respectiva fatura mediante cheque nº 
000365, conta 005495, Banco 748 (Sicredi), (...); QUE na datas de 06/11/2012 foi 
realizada uma transação no valor de RS 14.000,00 no estabelecimento ANGULAR 
FORMULARIOS; QUE no dia 07/11/2012, novamente realizou o pagamento da respectiva 
fatura mediante cheque n° 000370, conta 005495, Banco 748 (Sicredi), (...); QUE no 
período seguinte, foram realizadas varias transações de valor elevado, dentre as quais a 
seguir discriminadas: Em 07/11/2012, no valor de R$ 5.190,00, no estabelecimento 
FUNERARIA PAX REAL; em 08/11/2012, no valor de R$ 9.000,00, no estabelecimento 
MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO; QUE no dia 09/11/2012, foi realizado o 
pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000376, conta 00549-5, Banco 743 
(Sicredi), no valor de R$ RS 31.952,35, (...) QUE após o pagamento efetuado em 
09/11/2012, MARK efetuou três transações sequenciais em 10/11/2012, nos valores de 
R$ 14.000,00, R$ 17.000,00 e R$ 500,00, todas no estabelecimento ZOOCRIA; QUE em 
relação a este cartão, MARK causou um prejuízo no valor total de R$ 117.869,31 
(cento e dezessete mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), 
somente no que diz respeito ao Banco Itaú"; 

Com relação ao terceiro produto, de número 4180 4490 1063 0112, Americanas 
Itaucard VISA Gold, foram realizadas 11 transações fraudulentas.

Entre os dias 12/09/2012 e 03/10/2012, foram realizadas três transações 
especialmente elevadas, de R$ 1.700,00 em 12/09/2012, R$ 3.027,17 em 01/10/2012, e R$ 
5.878,00 em 03/10/2012, todas no estabelecimento POSTO SAO BENTO, o qual se trata 
de posto de gasolina.

No dia 11/10/2012 houve outras duas transações, uma de R$ 5.000,00, no 
estabelecimento GRAFFNORTE, de propriedade do acusado Isaías Alves Pereira Junior, e 
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outra de R$ 18.000,00, no estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, de 
propriedade da acusada Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, que é madrasta de Adriana 
Argemeiro de Macedo, esposa do acusado Mark.

Em 06/11/2012 foi realizada uma transação no valor de RS 14.000,00 no 
estabelecimento ANGULAR FORMULARIOS,  de propriedade do acusado Isaías Alves 
Pereira Junior.

Em 07/11/2012 houve uma transação no valor de R$ 5.190,00, no estabelecimento 
FUNERARIA PAX REAL e em 08/11/2012 houve uma transação no valor de R$ 9.000,00, 
no estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, de propriedade da acusada 
Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, que é madrasta de Adriana Argemeiro de Macedo, 
esposa do acusado Mark.

MARK efetuou três transações sequenciais em 10/11/2012, nos valores de R$ 
14.000,00, R$ 17.000,00 e R$ 500,00, todas no estabelecimento ZOOCRIA, de propriedade 
de fato do acusado Jair Monte.

O acusado Mark, em conluio com os demais, causou um prejuízo no valor total de 
R$ 117.869,31 (cento e dezessete mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um 
centavos), somente no que diz respeito ao Banco Itaú e em relação a este terceiro cartão. 

No que concerne agora, ao quarto e último cartão que o acusado possuía no Banco 
Itaú, foram registradas as seguintes fraudes:

"QUE neste mesmo período, MARK fez uso de um quarto produto, vinculado a conta 
numero 4022 0102 6515 1293, o Extra ItaucardVISA Gold, com limite inicial de R$ 
7.000,00, posteriormente aumentado para o limite de R$ 20.000,00, em 02/09/2011; 
QUE apos obtido o aumento de limite mediante a apresentação de faturas de outros 
cartões de credito, MARK manteve um perfil de relacionamento regular perante o banco por 
cerca de um ano, tendo como media de gastos mensal cerca de R$ 1.500,00; QUE 
decorrido esse período, passou a efetuar transações de valores elevados, sendo que na 
data de 11/10/2012 iniciou o mesmo expediente empregado nos produtos acima 
mencionados, data esta em que realizou uma transação de RS 40.000,00 no 
estabelecimento GRAFFNORTE, na comarca de Porto Velho/RO; QUE no dia 05/11/2012, 
foi realizado o pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000364, (...); QUE a 
partir de então, no dia 06/11/2012 realizou três transações sequenciais, todas na 
empresa ANGULAR FORMULARIOS, nos valores de RS 19.000,00, R$ 25.000,00, R$ 
2.000,00; QUE acrescenta que referidas transações foram realizadas nos horários de 
12h03min, 12h04min e 12h04min, respectivamente, indicando uma tentativa de ludibriar os 
órgãos fiscalizadores; QUE no dia 07/11/2012, foi realizado o pagamento da respectiva 
fatura mediante cheque n° 000369, (…) QUE na data de 08/11/2012 foram realizadas 
mais duas transações sequenciais, no estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO, uma de R$ 19.500,00, e outra de R$ 24.500,00; QUE em 09/11/2012 foi 
realizado o pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000377, (...); QUE em 
relação a este produto, MARK causou um prejuízo no valor total de R$ 139.501,29 
(cento e trinta e nove mil quinhentos e um reais e vinte e nove centavos), somente no 
que diz respeito ao Banco Itau".
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Assim, com relação ao último produto que possuía no Banco Itaú S/A,  vinculado a 
conta número 4022 0102 6515 1293, o Extra ItaucardVISA Gold, o acusado realizou 06 
transações fraudulentas.

Na data de 11/10/2012 realizou uma transação de RS 40.000,00 no estabelecimento 
GRAFFNORTE, na comarca de Porto Velho/RO, de propriedade do acusado Isaías Alves 
Pereira Junior.

No dia 06/11/2012 realizou três transações sequenciais, todas na empresa 
ANGULAR FORMULARIOS, nos valores de RS 19.000,00, R$ 25.000,00, R$ 2.000,00, que 
as referidas transações foram realizadas nos horários de 12h03min, 12h04min e 12h04min, 
respectivamente, indicando uma tentativa de ludibriar os órgãos fiscalizadores, de 
propriedade do acusado Isaías Alves Pereira Júnior.

Na data de 08/11/2012 foram realizadas mais duas transações sequenciais, no 
estabelecimento MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, uma de R$ 19.500,00, e outra 
de R$ 24.500,00; 

Apenas com relação a este produto, MARK causou mais um prejuízo no valor total de 
R$ 139.501,29 (cento e trinta e nove mil quinhentos e um reais e vinte e nove centavos), 
somente no que diz respeito ao Banco Itau".

Porto todo exposto, o acusado Mark, em conluio com os demais réus envolvidos em 
suas transações realizou ao todo 32 transações fraudulentas, com materialidade 
comprovada no delito de estelionato, pois que ludibriou a Instituição bancária a fim de obter 
crédito lícito para ser empregado de forma fraudulenta.

Todas as transações estão diretamente relacionadas também aos acusados Alberto 
Siqueira e Fernando Braga como mentores intelectuais e líderes. Os demais apontados, 
compactuaram no uso de seus estabelecimentos comerciais, a fim de se materializarem as 
fraudes, são eles: Isaias Alves Pereira Júnior em 10 transações, Jair Monte em 07 
transações e Marisol Arrula em 11 transações.

As fraudes totalizaram um prejuízo no valor de R$ 923.662,59, apenas com os 
produtos relacionados a Mark.

Na audiência do dia 24.03.2015 o correspondente do banco Itaú ratificou o 
depoimento prestado na primeira audiência.

Dessa forma, como já destacado, serão consideradas as declarações prestadas nas 
duas audiências. 

Na ocasião, perguntado sobre seu depoimento de fls. 177 e ss, especialmente 
referente a Pessoa de Mark Albernaz, confirmou que o método utilizado é o mesmo modus 
operandi. 

Na fase policial, o acusado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio e desejou 
se manifestar acerca dos fatos somente em juízo, quando então negou sua autoria delitiva 
em relação a este crime. Deu justificativas sem coerência e diversas de tudo que foi 
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esclarecido e provado contra ele nos autos.

Ao ser interrogado em juízo no dia 24.03.2015, ratificou o interrogatório realizado na 
primeira audiência. Na audiência realizada no dia 04.02.2014, o acusado negou a autoria 
delitiva dos crimes de estelionato. 

Disse que nunca utilizou cartão de crédito de terceira pessoa. Esclareceu que possuía 
aproximadamente oito cartões de crédito, todos do banco Itaú, com limites variados entre 
vinte a cinquenta mil reais. Alegou que recebeu o primeiro cartão já com o limite de 10 mil 
reais, sem solicitar. Informou que referidos limites eram oferecidos pelo próprio banco 
conforme as faturas iam sendo pagas. Declarou que à época dos fatos trabalhava na 
empresa Recol e possuía uma renda mensal de R$ 2.500,00 registrados na sua carteira de 
trabalho. Esclareceu que também trabalhava como autônomo com serviços de aluguel de 
som, auferindo cerca de R$ 15.000,00 por mês, porém não declarava tal renda. 

Quanto às transações realizadas com seus cartões e apontadas como fraudulentas, o 
acusado alegou que foram realizadas por ele, negando qualquer ocorrência de fraudes. 

Justificou que os valores gastos com materiais de construção na empresa Macedo 
Materiais de Construção se deram em razão de uma casa que estava construindo em um 
terreno de sua propriedade. Declarou ter gasto cerca de R$ 240.000,00 a 250.000,00, tudo 
através dos seus cartões de crédito. 

Questionado sobre a localização da mencionada casa, o denunciado não quis 
informar, alegando que, inclusive, já vendeu o imóvel. Nesse ponto, causa estranheza o 
fato do acusado sequer ter informado o endereço ou qualquer outra informação sobre 
referida casa que teria construído, justificando que era para resguardar a pessoa que 
comprou a casa.

O acusado também foi questionado sobre o fato de as transações serem sequenciais 
e declarou que passava os cartões dessa forma porque teria recebido instrução da própria 
operadora do cartão, que recomendava que passasse em compras com limite menor, para 
assim conseguir fazer a compra no valor total desejado.

Sobre as transações realizadas no posto de gasolina São Bento, o acusado informou 
que o corréu Fernando lhe pediu que realizasse alguns pagamentos com o seu cartão de 
crédito no referido posto, sendo que quando a fatura chegasse Fernando pagaria os valores 
em dinheiro. Esclareceu que Fernando é seu cunhado. Alegou desconhecimento da 
finalidade desses pagamentos no mencionado posto, porém disse que acreditava que os 
combustíveis eram pra campanha do candidato Garçom.

Com relação aos pagamentos realizados na Graffinorte e Angular formulários, relatou 
que também foram efetuados a pedido de Fernando, esclarecendo que este estava 
envolvido na campanha eleitoral do candidato Garçom, sendo que os pagamentos eram 
referentes a produtos e materiais gráficos da referida campanha. 

A transação realizada na Funerária Pax Real, declarou que efetuou para ajudar um 
amigo que havia falecido. 
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Destacou que a empresa Zoocria, pelo que sabia, era de propriedade do corréu Jair 
Monte, e as transações realizadas se deram em razão de um pedido deste. Explicou 
que Jair lhe pediu dinheiro emprestado e como não tinha em espécie, passou o crédito na 
empresa dele, como forma de antecipação de crédito, sendo que pagaria o valor quando a 
fatura chegasse. Ressaltou que Jair não lhe pagou o valor do empréstimo, o qual teria 
totalizado cerca de uns cem mil reais, alegando que não havia sido creditado na conta da 
empresa. 

Confirmou que esta foi a única transação que não recebera material, pois fez a 
antecipação de crédito, como forma de empréstimo em favor de Jair.

Indagado sobre a máquina de cartão de crédito encontrada na sua residência, disse 
que não tinha conhecimento. 

Concluiu aduzindo que nenhuma das transações foi fraudulenta e tem a intenção de 
pagar essas faturas junto ao banco Itaú tendo, inclusive, procurado a instituição bancária a 
fim de negociar a dívida. O que porém, não procede com as provas amealhadas.

Pois bem. Segundo o acusado, o próprio banco aumentava os limite voluntariamente, 
na medida em que ele pagava a fatura, sendo que apenas quatro dos oito cartões que 
possuía, tinham os limites altos, que decorriam de suas rendas. No entanto, apenas a 
renda referente ao seu emprego na RECOL era declarada.

Ora, o acusado confirmou que possuía uma renda mensal declarada de apenas R$ 
2.500,00, de modo que não há justificativa plausível para ter conseguido manter cartões de 
crédito com valores de limite variando de 20 a 50 mil reais, sendo que sequer possuía 
renda compatível tanto para adquirir tais limites, quanto para manter os cartões.

Vislumbra-se, pois, das declarações do acusado, bastante fragilidade e contradição, 
pois ao mesmo tempo que nega sua autoria, apresenta justificativas que não se corroboram 
em favor de sua defesa.

O acusado alegou que o banco aumentava os limites aleatoriamente, e que nunca 
solicitou os aumentos. Afirmou que os limites eram aumentados sempre que o realizava 
uma compra, e que quando precisava passar do limite, o próprio banco dava o extra, 
aumentando o limite no momento da compra, e depois efetivava o novo limite, na próxima 
fatura.

O acusado reconheceu a realização das transações e, embora tenha negado que 
fossem fraudulentas, confirmou que sobre algumas delas, como as das lojas de materiais 
gráficos Grafinorte e Angular Formulários, e dos Postos de Gasolina, Fernando era quem 
tinha controle. 

Em relação a outra confirmou que foi feita como forma de antecipação de crédito em 
favor de Jair Monte, na sua própria empresa ZOOCRIA. 

Quanto às transações realizadas na loja de materiais de construção, justificou que 
seriam para a construção de uma casa, que ele preferiu não indicar o endereço, não 
havendo nenhum registro nos autos sobre a referida.
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Também não se apresentam condizentes as justificativas do acusado para o alto valor 
de limite em cartões de crédito e a grande quantidade de cartões em sua titularidade, sendo 
que apenas tinha renda comprovada de R$ 2.500,00.

Registe-se ainda, que fora encontrado na residência do acusado, quando do 
cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma máquina de cartão de crédito, que o 
acusado insistiu em dizer fragilmente, que não sabia da existência.

Por todo o exposto, diante de todo o conjunto probatório amealhado, não há dúvidas 
de que o acusado praticou efetivamente os 32 estelionatos a si imputados e sua 
condenação em todos eles é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Mark Henrique da 
pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada 
um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de trinta e dois crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
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pena total e definitiva em 32 (trinta e dois) anos de reclusão, além do pagamento de 
1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Marisol de Arruda Vanzini de Macedo: apontada pela prática de 11 estelionatos. 
Consta que a denunciada é proprietária de uma empresa de materiais de construção 
(Macedo Materiais de Construção) desde 2004 e não possui sócio.

Conforme já esclarecido, dos 32 estelionatos praticados por Mark, 11 deles, dos que 
foram apurados, foram praticados no estabelecimento comercial MACEDO MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, de propriedade da acusada Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, que é 
madrasta de Adriana Argemeiro de Macedo, esposa do acusado Mark. Portanto, são 11 
estelionatos imputados a também ora ré Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, como 
coautora, de modo que se faz necessária a análise de sua autoria.

Que as transações aconteceram e foram fraudulentas, não restam dúvidas diante de 
todo o conjunto probatório amealhado nos autos, conforme já transcrito acima.

Em relação a sua autodefesa, quando ouvida na fase policial, esclareceu em síntese 
que é dona de direito e de fato do estabelecimento denominado MACEDO MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO-ME desde o ano de 2004 e conhece Andreia Argemiro de Macedo Braga e 
Adriana Argemiro de Macedo que são irmãs e filhas de seu finado marido, cujo nome é 
José André de Macedo Neto. Declarou  que FERNANDO é marido de ANDREIA, e MARK é 
marido de ADRIANA. 

Informou que é corriqueira a venda com cartão de crédito e débito em sua loja e que 
MARK já teria transacionado com cartão de crédito para compras de materiais para 
construção. Porém, quando perguntada se emitiu nota fiscal dessas vendas, afirmou que 
não. Ao ser questionada sobre quem teria passado o cartão na máquina, afirmou que foi o 
próprio MARK que passou e que o este estava do seu lado, justificando que, 
ocasionalmente, quando o cliente é conhecido costuma deixar que este passe o cartão na 
máquina quando está com pressa.

Indagada se verificou que o cartão de fato pertencia a MARK ou não, afirmou não ter 
checado, mas confirmou que MARK realizou a retirada do material que comprara. 

Questionada se teria ficado integralmente com o valor da referida venda e se passou 
parte do valor para MARK ou para pessoa indicada por ele, afirmou que preferia responder 
tal pergunta em juízo ou em outro momento oportuno, esquivando-se. 

A respeito do fato da sua máquina de cartão de crédito/debito ter sido bloqueada após 
as transações que ela e MARK realizaram em seu estabelecimento, a acusada confirmou, 
alegando que 02 (dois) meses depois foi bloqueada, de modo que entrou em contato com 
funcionários da empresa operadora da máquina que lhe disseram que havia sido 
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bloqueada, haja vista que uma pessoa fez compras em seu estabelecimento e o respectivo 
pagamento da fatura do cartão desta pessoa foi pago pela metade, razão pela qual a 
descredenciaram.

Afirmou que os funcionários da empresa da operadora da máquina solicitaram a nota 
fiscal da respectiva venda que ensejou o bloqueio da máquina, pois caso tivesse, a 
desbloqueariam, porém como a acusada não possuía a referida nota fiscal, o bloqueio 
permaneceu, razão pela qual adquiriu nova máquina de cartão com a 
REDECARD/MASTECARD, pois a operadora CIELO disse à acusada que não tinha mais 
interesse em realizar negócios com ela.

Vislumbra-se, pois, que a própria operadora da máquina de cartão reconheceu como 
fraudulentas as operações realizadas no estabelecimento da acusada, de modo que junto 
ao banco, amargaram prejuízos decorrentes da prática do estelionato, uma vez que o 
crédito era concedido, porém, não era pago. 

Ouvida em juízo no dia 24.03.2015, a acusada ratificou o interrogatório realizado na 
audiência do dia 06.02.2014.

Na audiência realizada no dia 06.02.2014, a denunciada negou a autoria delitiva dos 
crimes de estelionatos imputados na exordial, aduzindo que não utilizou sua loja para 
fraudar cartões.

Declarou ser proprietária da empresa "MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO". 

Afirmou que conhecia Fernando e Alberto, mas que não eram seus clientes, bem 
como nenhuma das pessoas apontadas como autoras das fraudes.

Questionada sobra sua relação com o denunciado Mark, Marisol declarou que ele é 
marido de Adriana, a qual é sua enteada. Declarou também que Mark teria adquirido 
materiais de construção em sua loja. Confirmou que todo o material adquirido por Mark foi 
retirado por ele. 

Negou que tivesse relacionamento próximo com Mark e Adriana. 

Nesse ponto, necessário destacar o depoimento da testemunha Sidney da Silva 
Nunes, o qual, na delegacia de polícia, no dia 19/08/2013, confirmou que Marisol tinha 
estreita relação com Mark e Adriana, sendo que fora casada com o pai de Andreia, Adriana 
e Fabio, e que administrava a loja pertencente a família. Vejamos o que esclareceu a 
referida testemunha:

"QUE perguntado ao DEPOENTE se conhecer MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ, 
afirmou que sim, há aproximadamente uns 06 (SEIS) meses, porém teve um contato mais 
intimo há cerca de 03 (TRÊS) a 04 (QUATRO) meses; QUE o DEPOENTE afirma que 
conheceu MARK na loja MACEDO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, localizado próximo a 
empresa ILHA DA MADEIRA na Av. Campos Sales nesta Capital, onde o DEPOENTE 
costuma jogar "dominó"; QUE perguntado ao DEPOENTE o que MARK fazia na 
MACEDOMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, afirmou que o mesmo ia com sua mulher 
ADRIANA e lá subia para a residência que fica no andar de cima, sendo que iam 
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conversar com MARISOL, dona do estabelecimento, pois eram amigos da mesma; 
QUE perguntado ao DEPOENTE quem é o responsável pela empresa MACEDO 
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, afirmou que MARISOL e sua filha chamada PRISCILA; 
(…) QUE perguntado ao DEPOENTE se conhece "FERNANDO DA GATA", afirmou que 
sim, pois o conheceu no "dominó" e FERNANDO é cunhado de FÁBIO, de ADRIANA e 
marido de ANDREIA, sendo que FÁBIO, ADRIANA e ANDREIA são filhos do falecido dono 
da empresa MACEDO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, sendo que MARISOL foi a 
segunda mulher do falecido SR. MACEDO". 

Na continuidade de seu interrogatório, Marisol alegou que não sabia o que Mark 
estava construindo à época e que apenas vendeu o material de construção para ele, sendo 
o pagamento efetuado através de cartão de crédito.

Questionada sobre o faturamento médio de sua empresa, disse ser de 
aproximadamente 50 mil reais. 

Esclareceu que, por ser uma empresa familiar, exerce todos os tipos de funções, 
aduzindo que quando inicia a venda, ela própria é quem finaliza.

Questionada sobre o por quê de no dia 8.11.12, terem sido realizadas transações 
sequenciais com três cartões de Mark, Marisol justificou que tentou passar o valor total e 
não foi autorizado pela operadora da maquineta "cielo", Ressaltou que ligou para a 
operadora "cielo" e Mark ligou para a administradora do cartão, sendo que ambos 
recomendaram que o cartão fosse passado duas ou três vezes, até que se chegasse ao 
valor desejado.

Confirmou que a transação do dia ultrapassou muito mais do que o faturamento 
mensal da loja.

Alegou que, em uma compra anterior realizada por Mark em sua loja, chegou enviar a 
documentação dele para a operadora da Maquineta, a fim de que eles liberassem a 
compra, em razão do valor ser muito alto.

Foi ressaltado também a operação do dia 07.11.12, em que também foi feita outra 
transação por Mark, dessa vez com um único cartão em vários valores (49 mil, 48 mil, 39 
mil reais). Transações essas sequenciais, que também superavam o faturamento mensal 
da empresa, em quase três vezes. 

A acusada disse que não recordava de referidas transações realizadas no dia 
07.11.2018. Reafirmou que todas as mercadorias adquiridas por Mark lhe foram entregues. 

Não obstante, durante a audiência, a acusada passou a justificar que, embora o valor 
fosse passado total, eram feitas requisições para que a retirada dos materiais fosse 
gradual. Explicou que era comum os clientes realizarem o pagamento e só depois 
buscarem sua mercadoria.

Indagada pelo Ministério Público, a acusada alegou que das compras realizadas para 
entrega posterior, os valores variavam entre cinco a dez mil reais, confirmando que não era 
comum os clientes gastarem duzentos mil.
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Destaca-se que tal declaração se torna contraditória, considerando o fato de que 
Mark, apenas em dois dias, ultrapassou o valor duzentos e quarenta e cinco mil em compra 
de materiais no estabelecimento da ora acusada. 

Embora Marisol tenha alegado anteriormente que não sabia o que Mark estava 
construindo e que apenas foi solicitado que ela vendesse material de construção, durante 
seu interrogatório a acusada passou a dizer que tinha conhecimento que Mark estava 
construindo um prédio comercial em Porto Velho. 

Esclareceu que a máquina de cartão de sua loja era antecipada, ou seja, pagava uma 
taxa para a operadora da máquina para receber pagamento antecipado dos valores que 
eram pagos parcelados. Assim, todo o valor passado por Mark em seus cartões de crédito 
foram recebidos de forma imediata pela acusada.

Indagada se alguma vez emprestou dinheiro para alguém, utilizando dessa forma 
antecipada, a acusada negou.

Confirmou que não foi emitida nota fiscal nas compras realizadas por Mark. Tentou 
justificar tal fato alegando que teve problema de saúde e que, como Mark não solicitou a 
nota, não a emitiu.

Ora, a emissão de nota fiscal é ato de dever obrigatório do comerciante, 
independente do pedido do consumidor. Além disso, a acusada não demonstrou nenhuma 
relação entre seu suposto problema de saúde com a emissão de notas fiscais. 

Assim, configura-se que mais uma vez as justificativas da acusada não se coadunam. 

A acusada realizou transações fora do padrão normal da empresa, disse que 
estabelecia uma espécie de crédito ao adquirente que recebia os produtos de maneira 
gradual e confirmou, na fase policial, que a Operadora Cielo chegou a bloquear a máquina 
de sua loja em razão das compras feitas por Mark, que teriam sido pagas pela metade, 
sendo que a condição para o desbloqueio seria a apresentação de nota fiscal, que não foi 
apresentada pela acusada.

A própria acusada Esclareceu que a máquina de cartão de sua loja era antecipada, ou 
seja, pagava uma taxa para operadora da maquineta para receber pagamento antecipado 
dos valores que eram pagos parcelados.

Assim, todo o valor passado por Mark em seus cartões de crédito foram recebidos de 
forma imediata pela acusada, o que comprova, com certeza, que a operadora da máquina, 
no caso em questão a CIELO, realmente sofreu prejuízo, além da instituição bancária em 
que os cartões de Mark eram vinculados, pois, não recebeu pagamento da fatura. 

Registre-se ainda, que a sonegação de impostos é crime contra a ordem Tributária 
(Lei 8.137/1990:"Art. 1o. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:  V - negar ou 
deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a 
venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em 
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desacordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa").

Desse modo, as justificativas da acusada restam fragilizadas, não tendo respaldo nos 
autos. Todo conjunto probatório evidencia que não foi realizada nenhuma compra efetiva, 
até por quê não há nos autos qualquer evidência da existência de construção de uma casa 
ou mesmo prédio por parte do Mark, nem sequer a entrega dos materiais supostamente 
adquiridos.

Por todo o exposto, a autoria da acusada resta incontroversa, pois que compactuou 
diretamente com a prática dos estelionatos que foram praticados no seu estabelecimento 
comercial, cuja propriedade lhe pertence de fato e de direito. Por essas razões, sua 
condenação pelos onze estelionatos é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Marisol de Arruda 
da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada 
um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de onze crimes de estelionato, conforme 
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fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a pena total e 
definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e 
cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Edina Maria de Lima: A acusada foi denunciada pela prática de 79 estelionatos. Não 
foi ouvida na fase policial, nem em juízo, de modo que optou por não se pronunciar sobre 
os fatos, no exercício do seu direito de autodefesa.

A ré tinha participação atuante dentro da organização criminosa, de modo que seu 
nome era citado constantemente pelos líderes Alberto e Fernando, especialmente quando 
conversavam sobre o uso de cartões de crédito e pagamento de faturas, práticas estas 
relacionadas ao estelionatos.

Os cartões de crédito em nome da acusada registraram um grande prejuízo em 
instituições bancárias.

O correspondente do banco Itaú, senhor Luiz Fernando Romero, que prestou 
depoimentos em Porto Velho/RO, na sede do GCCO no dia 18.12.2012, especialmente por 
atuar da função de Inspetor de fraudes, esclareceu as condutas relacionadas à acusada em 
relação aos cartões de crédito que possuía naquela instituição. 

O Inspetor de fraudes confirmou que a acusada EDINA MARIA DE LIMA é cliente do 
Banco Itaú S/A, e possuía três cartões, sendo: Itaucard VISA Platinum, Itaucard VISA Gold, 
e Itau Uniclass Master card Multiplo Internacional. Esclareceu, com relação a cada um 
deles, quais as transações que foram realizadas, constatando-se o mesmo modus operandi 
do empregado pelo corréu Mark Albernaz. Vejamos:

"(...)em relação ao produto Itaucard VISA Platinum, de número 4393 5401 2675 0463, o 
depoente esclarece que inicialmente tal produto possuía o limite de R$ 18.000,00, 
passando então a R$ 51.000,00 em 20/03/2012, aumento de limite este obtido mediante a 
apresentação de fatura do Banco Santander cartão n° 4220 8x 6370, no valor de R$ 
51.000,00; QUE após o aumento de limite, EDINA passou a efetuar transações de valores 
elevados; QUE na data de 21/03/2012, houve uma transação de RS 26.469,00 no 
estabelecimento GMIX CONCRETO, sediado em Porto Velho/RO; QUE nesta mesma 
data, ocorreu outra transação, esta no valor de R$ 94.000,00, no estabelecimento 
EDCIMENTOS, sediada em Guajará-Mirim/RO; QUE em 16/04/2012 foi realizado o 
pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000005, conta 03000571-3, Ag. 2953, 
Banco 104 (CEF), em nome de F.C.A. STUDIOS LTDA. ME, CNPJ n° 13.294.212/0001-70, 
no valor de R$ 133.652,32, tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela alínea 
35 (cheque fraudado), na data de 16/04/2012; QUE inclusive consta no verso do cheque o 
número do produto (cartão) 4393 5401 2675 0463; QUE na data de 17/04/2012 ocorreram 
três transações sequenciais de valores elevados no estabelecimento CAVALO 
MATERIAL B, sediado em Porto Velho/RO, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 7.000,00, e 
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R$ 25.000,00, respectivamente; QUE no mesmo cartão, no dia 18/04/2012, ocorreram 
outras quatro transações de valores elevados, todas sequenciais, ou seja, questão de 
segundos de intervalo, cujos valores são de R$ 12.000,00, R$ 28.000,00, R$ 30.000,00, e 
R$ 25.000,00, todas ocorridas no estabelecimento SOFT RENT A CAR, localizado em 
Natal/RN; QUE nesta data de 18/04/2012 foi realizado o pagamento da respectiva fatura 
mediante cheque n° 000036, conta 0102162-8, Ag. 3793, Banco 033 (Santander), em nome 
de MARIANA CASTELLANI GRECO CPF nº 151.078.938-30, no valor de R$ 133.652,32, 
tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela alínea 25, na data de 18/04/2012; 
QUE inclusive consta no verso do cheque o número do produto (cartão) 4393 5401 2675 
0463; QUE após este pagamento, em 19/04/2012 foram realizadas quatro transações 
sequenciais no estabelecimento LOJAO DA CONSTRUCAO, sediado em Porto 
Velho/RO, nos valores respectivos de RS 36.000,00, R$ 36.000,00, R$ 26.000,00, e RS 
24.000,00; QUE na mesma data, foram realizadas outras duas transações sequenciais 
no estabelecimento denominado O PINTAO, sediado em Porto Velho/RO, de R$ 
16.000,00 e R$ 14.000,00; QUE em 20/04/2012 foi realizado o pagamento da respectiva 
fatura mediante cheque n° 930872, (...) devolvido pelo banco emissor pela alínea 25, na 
data de 20/04/2012; (...) QUE na sequencia, na data de 21/04/2012, foram realizadas oito 
transações sequenciais no estabelecimento L F IMPORTS, sediado em Porto Velho/RO, 
nos seguintes valores: R$ 22.000,00, RS 19.000,00, R$ 25.0000,00, RS 13.000,00, R$ 
20.000,00, RS 18.000,00, R$ 2.000,00, e R$ 1.300,00; QUE também no mesmo dia 
21/04/2012, foram realizadas outras oito transações sequenciais no estabelecimento 
TIME RENT A CAR, nos valores de R$ 2.500,00, R$ 1.500,00, R$ 2.500,00, R$ 3.200,00, 
R$ 1.530,00, R$ 5.000,00, R$ 4.300,00, e R$ 3.170,00; QUE outras quatro transações 
foram efetuadas no dia 21/04/2012, no estabelecimento BERGAMASCO FORMATURA, 
nos valores de R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 2.500,00, e R$ 4.000,00; QUE em 
24/04/2012 foi realizado o pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 930876, (...) 
tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela alínea 25, na data de 24/04/2012; 
(...) QUE em relação a este cartão, EDINA causou um prejuízo no valor total de RS 
709.072,36 (setecentos e nove mil, setenta e dois reais e trinta e seis centavos) (...)".

Apenas com este primeiro cartão de crédito foram praticados 35 estelionatos, 
decorrentes das transações fraudulentas perpetradas com os cartões em nome da 
acusada, que eram forjadamente pagos com a apresentação de cheques sem fundo para 
liberação imediata de limite. 

Vejamos agora em relação ao segundo cartão:

"QUE em relação ao produto Itaucard VISA Gold, de número 4440 5491 3965 2163, este 
possuía limite inicial RS 4.300,00, passando para o limite R$ 30.000,00 no dia 20/03/2012, 
mediante apresentação da fatura do Banco Santander, cartão 4220 xx 6370, com limite de 
credito de R$ 51.600,00, a qual demonstra indícios de adulteração em seu valor; QUE em 
21/03/2012, foram realizadas três transações elevadas, sendo uma de RS 45.993,85 na 
SAGA AMAZONIA, outra de RS 14.000,00 no ROTRAM COMERCIO, e outra de R$ 
10.000,00 na AMAZON TRADE, todas sediadas em Porto Velho/RO; QUE na data de 
16/04/2012 foi realizado o pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000034, 
conta 0102162-8, Ag. 3793, Banco 033 (Santander), em nome de MARIANA CASTELLANI 
GRECO, CPF n° 151.078.938-30, no valor de R$ 90.102,09, tendo o cheque sido devolvido 
pelo banco emissor pela alínea 25, na data de 16/04/2012; QUE inclusive consta no verso 
do cheque o numero do produto (cartão) 4440 5491 3965 2163; QUE posteriormente, no 
dia 17/04/2012, foram realizadas, utilizando o mesmo expediente, duas transações 
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sequenciais no estabelecimento PIRANHA 3, nos valores de R$ 23.000,00 e R$ 
27.000,00; QUE na data de 18/04/2012, foi realizado o pagamento da respectiva fatura 
mediante cheque n° 000278, conta 0129344-4, Ag. 0021, Banco 033 (Santander), em nome 
de ANA EMÍLIA FARIAS PONTES, CPF n° 512.883.463-87, no valor de R$ 90.102,09, 
tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela alínea 25, na data de 18/04/2012; 
QUE inclusive consta no verso do cheque o numero do produto (cartão) 44405491 3965 
2163; QUE posteriormente ao pagamento da fatura e consequente liberação do limite de 
credito, na data de 19/04/2012, foram realizadas quatro transações sequenciais no 
estabelecimento KIA MOTORS, nos valores de R$ 25.000,00, R$ 20.000,00, RS 
19.000,00, R$ 24.000,00; QUE nesta data destacam-se também outras duas transações, 
no valor de R$ 1.000,00 cada, realizadas no estabelecimento AUTO POSTO 
AMAZONAS; QUE na data de 20/04/2012, foi realizado o pagamento da respectiva fatura 
mediante cheque n° 000291, (...) QUE na data de 21/04/2012, após este novo 
pagamento, houve dez transações sequenciais no estabelecimento TIME RENT A 
CAR, nos valores de R$ 2.500,00, R$ 22.000,00, RS 25.000,00, R$ 18.000,00, R$ 
9.000,00, R$ -2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 2.500,00, e RS1.500,00; QUE 
destacam-se ainda, nesta mesma data, uma transação de RS 15.000,00 no 
estabelecimento L F IMPORTS, e outras duas transações no valor de R$ 2.600,00 e R$ 
3.000,00, no estabelecimento BERGAMASCO FORMATURA; QUE neste produto, EDINA 
MARIA DE LIMA causou um prejuízo de R$ 483.782,80 (quatrocentos e oitenta e três 
mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)"; 

Em relação a este segundo cartão de crédito foram praticados 24 estelionatos. 

Sobre as fraudes perpetradas com o terceiro cartão de crédito pertencente a acusada:

"QUE em relação ao terceiro produto de EDINA, o Itau Uniclass Mastercard Multiple- 
Internacional. Numero 5256 6398 4342 6069, possuía o limite inicial de RS 3.000,00, 
passando a RS 25.000,00 em 28/09/2011; QUE em 21/03/2012, destaca-se uma única 
transação no valor de RS 60.000,00, realizada no estabelecimento SAGA AMAZONIA, 
sediado em Porto Velho/RO; QUE na data de 16/04/2012 foi realizado o pagamento da 
respectiva fatura mediante cheque n° 000025, conta 0102162-8, Ag. 3793, Banco 033 
(Santander), em nome de MARIANA CASTELLANI GRECO, CPF n° 151.078.938-30, no 
valor de R$ 80.336,15, tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela alínea 25, 
na data de 16/04/2012; QUE inclusive consta no verso do cheque o número do produto 
(cartão) 5256 6398 4342 6069; QUE efetuado este pagamento, no dia 17/04/2012 foram 
feitas duas transações no PIRANHA 3, nos valores de RS 20.000,00 e R$ 29.000,00; 
QUE posteriormente as transações citadas acima, na data de 18/04/2012 foi realizado o 
pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000277, conta 0129344-4, Ag. 0021, 
Banco 033 (Santander), em nome de ANA EMÍLIA FARIAS PONTES, (...); QUE nas datas 
de 18 e 19/04/2012, destacam-se nove transações, uma realizada no estabelecimento 
SKINAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, no valor de R$ 10.000,00 (18/04/2012), e 
outras três transações no estabelecimento KIA MOTORS, nos valores de RS 
30.000,00, R$ 16.884,00, e R$ 1.780,00 (19/04/2012), bem como outras cinco 
transações no estabelecimento TIME RENT A CAR, nos valores de R$ 20.000,00, R$ 
5.000,00, R$ 2.000,00, R$ 1.000,00, RS 1.500,00 (19/04/2012); QUE em 20/04/2012 foi 
realizado o pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 930871, conta 0131270-4, 
Ag. 0002, Banco 033 (Santander), em nome de ANA VIRGINIA MOREIRA GOMES, (...); 
QUE após referido pagamento, na data de 21/04/2012 foram realizadas nove transações 
TIME RENT A CAR, nos valores de RS 1.500,00, R$ 20.000,00, RS 25.000,00, R$ 
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15.000,00, RS 12.000,00, R$ 4.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, e R$ 1.000,00, todas em 
horários sequenciais; QUE em relação a este ultimo produto, EDINA causou um prejuízo 
de RS 449.551,64 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um 
reais e sessenta e quatro centavos): QUE todos os documentos citados neste 
depoimento foram entregues as Autoridades Policiais neste ato (...)".

Por fim, com o último cartão relacionado à acusada foram praticadas 21 transações 
fraudulentas, características de estelionato onde as faturas eram forjadamente pagas para 
liberação imediata de limite, com a apresentação de cheques sem fundo, decorrentes de 
fraudes.

Vislumbra-se da descrição de todas as operações imputadas à acusada que o 
estelionato era praticado através do modus operandi comum ao grupo, ou seja, após 
conseguir o aumento de limite de forma fraudulenta com apresentação de documentos 
adulterados, os cartões de crédito eram utilizados em inúmeras transações em 
estabelecimentos comerciais já predeterminados, muitas vezes de formas sequenciais e em 
valores muito altos.

Dias após as transações, as faturas dos cartões eram supostamente pagas, mediante 
a apresentação de cheques, pertencentes a outras titularidades, e no período em que os 
cheques eram processados, com o limite já restabelecidos, os acusados passavam a 
efetuar novas transações, com as mesmas características. Quando o cheque voltava, 
sempre pela justificativa do disposto na alínea 25 do regulamento do Banco Central do 
Brasil, ou seja, em decorrência de fraude, as transações já tinham se realizado em 
quantidade suficiente para causar enorme prejuízo à Instituição financeira, como no caso 
dos cartões vinculados à ré, que somados, resultam em um prejuízo de aproximadamente 
R$ 1.642.406,80 (um milhão seiscentos e quarenta e dois mil quatrocentos e seis 
reais e oitenta centavos).

O inspetor de fraudes, Luis Romero, ainda ressaltou em seu depoimento:

"(...) QUE é importante observar que, em todos os produtos (cartões) dos clientes 
apresentados neste depoimento, demonstra-se claramente que as transações foram 
realizadas em determinados estabelecimentos em horários sequenciais, indicando 
uma possível conivência por parte dos lojistas, uma vez que as transações foram 
realizadas com produtos diferentes, da mesma titularidade, nos mesmos lojistas, na 
mesma data, fato este considerado atípico na movimentação costumeira de clientes 
do Banco Itaú (...)".

Ouvido em juízo, o referido inspetor confirmou os esclarecimentos feitos na fase 
policial. Registre-se que Luis Romero foi ouvido durante a primeira audiência, sendo sua 
oitiva convalidada na segunda audiência.

Demonstra-se ainda, que a acusada tinha ativo envolvimento com o grupo criminoso, 
especialmente na prática dos estelionatos, em razão de terem sido apreendidos, na 
residência da acusada Sheila Kelle Vieira Corcino, quando do cumprimento de mandado de 
busca e apreensão na cidade de Natal/RN, 10 cheques do Banco do Brasil S/A em nome 
da acusada, com valores de R$ 15.500,00 cada.
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Outra prova de que a acusada era usada pelos líderes para o cometimento de 
estelionatos, são os diversos áudios constantes dos autos em que Fernando e Beto 
conversam sobre cartões de crédito e corréus envolvidos nas fraudes, dentre eles Edina. 

Neste áudio, constantes às folhas 178/182 do Apenso I, primeiro Fernando conversa 
com Beto, sobre esquema de cartão, e novamente, cita o nome de muitos denunciados, 
sobre as contas relacionadas a eles, como Demir, Anderson, Reginaldo e Vando, X tudo, 
Edina e Claudio (pessoa jurídica). 

 

FONE           ALVO 
6992122120     69 9212 - 2120 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/VANDO - COMO AUMENTAR LIMITES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
18/01/2012 12:17:25   18/01/2012 12:45:47   00:28:22 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992122120 

RESUMO 
Fernando dá uma explanação sobre como funciona a movimentação dos cartões de crédito 
e conta corrente junto aos bancos. 

DIÁLOGO 

Fernando: "E aí Zé."; 
Beto: "É, ele falou que não tem jeito não, porque já pagaram três boletos e vai bloquear 
tudo."; 
Fernando: "Eles pagaram três boletos?"; 
Beto: "É, que eles mente muito, ele não fala a verdade não. Naquele dia ele acha que sou 
otário, mandou tirar a passagem pro cara ir lá em Brasília, foi pra pagar foi boleto pra ele, 
daqueles outros negócio (...)"; 
Fernando: "Mentira tem perna curta, né macho."; 
Beto: "Não, mas eu tô deduzindo aqui..."; 
Fernando: "Não, mas é, mas assim, juntando as coisas tem fundamento né."; 
Beto: "Foi foi pagar boleto, falou que pagou três boletos de cento e dez, na hora que 
amanhã o dinheiro tá disponível, vão bloquear a conta da empresa, vão bloquear tudo. É 
cheio de história né, mente demais, aí o cara não tem nem que acreditar. (...)" (até 1 minuto 
e 3 segundos) 
(a partir de 1 minuto e 47 segundos) 
Fernando: "Ei, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar: oh, tu lembra que, lá do Demir 
mesmo, eu gerava boleto na conta do Demir, e eu pagava, só que eu pagava na rocheda 
mesmo, o dinheiro caía normal. 
Beto: "Aí caía o dinheiro."; 
Fernando: "Aí cai o dinheiro, então, quer dizer, do mesmo jeito que agente paga as 
fatura, que vai o crédito e libera o dinheiro..."; 
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Beto: "Hum? É por isso que eu tô pegando as coisa aqui, por isso que eu te liguei, 
que é do mesmo jeito."; 
Fernando: "É daquele jeito que fazia..."; 
Beto: "É, porque aí o dinheiro fica, só que ele tem que fazer a pessoa ir lá fazer um 
convênio."; 
Fernando: "Não, não precisa nem ir lá fazer um convênio. Eu fiz o convênio do Anderson, 
eu fiz o convênio do Demir, eu fiz o convênio pela internet, eu fiz."; 
Beto: "Mas não é no físico não, é no jurídico."; 
Fernando: "No físico também faz."; 
Beto: "Eles não sabem."; 
Fernando: "E não sabem. (...)"; 
Beto: "Fazer um teste. Gerar um boleto aí de micharia, e pagar hoje."; 
Fernando: "É."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "É, peraí que através disso aqui eu vou endossar o Vando, eu vou falar "oh aí 
Vando a cagada que teu mestre faz, olha aí (...). Olha aí pra tu ver a cagada. Entendeu? Eu 
vou passar pra ele, ele tá me ligando aqui."; 
Beto: "É, já manda ele acessar pra ver, mas não diga nada não que eu falei."; 
Fernando: "Tá."; 
Beto: "Dá uma queimada logo que esse Regi é malandro."; 
Fernando: "É, mas eu já vou preparar o terreno, entendeu?"; 
Beto: "Ele tá virando malandrinho, ele pegou (..) com Loro, já tá...rhum. Meu amigo o 
dinheiro ele é foda, (...) que o cara pode confiar nesse Regi? (...)"; 
Fernando: "Vou pegar o toquinho da Edna e vou cadastrar pra deixar nos finalmente, 
ente fazer o negocinho dele."; 
Beto: "É, malandragem né? Não tem nem outro que dá de fazer ainda? Eu acho que 
ainda tem."; 
Fernando: "Qual?"; 
Beto: "O do Veri."; 
Fernando: O do Veri eu acho que não faz não."; 
Beto: "Qual o outro que tem que dá pra fazer, tem nem um outro não, aí?"; 
Fernando: "Tem nada."; 
Beto: "Malandragem rapaz, os cabra, né...Esses meninos o cabra não pode confiar não."; 
Fernando: "A conta do Cláudio jurídica lá do Ita, também dá pra fazer."; 
Beto: "É."; 
Fernando: "Entendeu."; 
Beto: "É, porque, meu amigo, tem que cadastrar."; 
Fernando: "É, cadastra pela internet. Eu vou atender o Vando aqui Zé, depois eu te ligo." 

Em outra ligação, folhas 204, apenso II:

FONE           ALVO 
6992178410     6992178410 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - CARTÃO. 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
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09/04/2012 09:05:11       09/04/2012 09:09:13        00:04:02 

RESUMO 
BETO FALA DE ALGUÉM QUE JÁ ESTÁ EM BRASÍLIA. FERNANDO PERGUNTA SE 
BETO FALOU COM ELE. BETO DIZ QUE FALOU (NÃO DÁ PRA SABER SE FOI PRA 
FERNANDO OU HNI) QUE PARECE QUE ELE TEM MEDO DO ALEXANDRE. 

DIÁLOGO 

Fernando: "Oi."; 
Beto: "O Rela tá lá em Brasília já com o Zito."; 
Fernando: "Tu falou com ele é?"; 
Beto: "Falei faz é hora com ele, ele mandou o Zito (...) parece que tu tá é devendo o 
Alexandre pow. Tu aonde tu vai tu fica com essas tua moagens de não quero falar não sei 
com quem, se escondendo, parece bandido. Tu não tá devendo é o cara pra ficar com 
esses negócios de ficar escondido, eu acho que é desse bicho aí. Ele pediu mil e um 
segredo (...)"; 
Fernando: "Quanto que é o bicho?"; 
Beto: "Não sei não, ela falou (...)"; 
(...) 
Fernando: "Ele tá esperando o (...) mandar?"; 
Beto: "É."; 
Fernando:  "Ela foi na frente já?"; 
Beto: "Foi, o cara mandou o dinheiro. (...)"; 
Fernando: "Não quer mandar fazer aqui o do Maneco não hoje então?"; 
Beto: "De qual?"; 
Fernando: "Pagar?"; 
Beto: "Tava certo né?"; 
Fernando: "É, tentar logo lá, ver se conseguia."; 
Beto: "O certo era fazer um teste com outro né?"; 
Fernando: "(...) se ele tem alguma folha lá."; 
Beto: "O certo era fazer um teste com outro, vai quenga essa porra toda aí."; 
Fernando: "(...) de outra fatura. Tu diz testar com o (...)"; da Edina? 
Beto: "Qualquer outro."; 
Fernando: "(...) tá bloqueado."; Da Edina tá bloqueado 
Beto: "Da Andréia macho, bota a cabeça pra pensar. A Andréia, qualquer um outro aí, 
fazer um teste, arrisca logo (...) mete bronca (...)."; 
Fernando: "No da Andréia tem que fazer lá em Natal, então. Mandar o Alberto levar 
uma folha daqui e tentar pagar lá."; 
Beto: "Tem que ligar logo pra não ir pro (...). Tá precisando de cimento mandou entregar lá 
no Porto Velho."; 
Fernando: "O Nelson é?"; 
Beto: "É. Ligou cedo, já. Eu perguntei dele, do Demir, quantos sacos faltam ele entregar na 
7. Ele falou 255. Quantos sacos é que tinha com ele?"; 
Fernando: "Rapaz, tinha deixado mil (...)"; 
Beto: "Mandei deixar lá, eu falei 'pega lá (...) mandar deixar que dou um jeito de pagar essa 
semana.' (...)"; 
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Neste áudio, constante às folhas 284/285 do penso II, Fernando e Alberto falam sobre 
pagamento, que deve ser feito na loja de Demir ou Jair, preferencialmente neste, sendo que 
neguinho (a pessoa que vai passar cartão), já está com a máquina, só falta indicar que é 
pra passar na de Jair, pois na de Demir já tem muita coisa. Neguinho é Edvaldo Braga. 
Falam sobre cartão de Val que tá estourado e sobre o de Edina.

FONE           ALVO
6992560489     69 9256 - 0489

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/BETO - pgto do Nelson no Jair

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
10/07/2012 08:41:41          10/07/2012 08:47:52          00:06:11

RESUMO
FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO PAGAMENTO 
DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A GERENTE BLOQUEOU. 
FEZ TAMBEM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBEM. FERNANDO FALA QUE O DO 
REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTAO IRÃO PASSAR NO JAIR 50, 
QUE É O PAGAMENTO DO NELSON.

Fernando: "E aí.";
Beto: "Hum?";
Fernando: "Liberou Zé?";
Beto: "Nada, nem consta.";
Fernando: "Tu ligou lá?";
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta.";
Fernando: "Hum.";
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo.";
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo.";
Beto: "É mesmo?";
Fernando: "Foi.";
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele.";
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz.";
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?";
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?";
Beto: "Dela tu não fez, não.";
Fernando: "Fiz pow.";
Beto: "O dela tava bloqueado.";
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...).";
Beto: "(...)";
Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
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entendeu? Da, da conta.";
Beto: "Então.";
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa aconteceu. 
Entendeu?";
Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)";
Fernando: "Hum. Deixa eu te falar outra coisa e aquele outro do Reginaldo?";
Beto: "Que que tem?";
Fernando: "Eu mandei ele ir lá no Demir.";
Beto: "É ruim que depois quenga lá, né?";
Fernando: "Ou então passa lá no Jair.";
Beto: "Jair, melhor.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "No Jair era melhor, né?";
Fernando: "Então vou mandar passar lá mesmo.";
Beto: "É...no Demir né, tem outras coisas lá, vai ficar né? Melhor de que lá. Mas lá vai 
passar quanto, os vinte ou os cinquenta?";
Fernando: "É cinquenta né?";
Beto: "Então, mas só mais tarde, né?";
Fernando: "É, só mais tarde, lá pras duas horas, entendeu?";
Beto: "Hum. Liguei pra aquele bicho feio, tinha o número da TAM pra transferir o ponto, ele 
nem atendeu, (...) disse que vai lá no Bradesco hoje. (...) hoje?";
Fernando: "Ele vai lá, tem que ir, porque ele tem que pegar o boleto dele lá, né?";
Beto: "No pagamento né, mas a conta não tá estourada?";
Fernando: "Não, a conta tá mais do que estourada, venceu a parcela do empréstimo dele, 
dez mil, o cheque especial tá estourado, parcela do Seguro dele tá vencida também, tá 
estourada, entendeu?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Pois é. E outra, era pra ele ter feito o empréstimo parcelado, em várias vezes, 
ele fez em uma parcela só, entendeu?";
Beto: "É meu amigo, é complicado que até a parcela do carro, mas não tinha como fazer 
fora de débito. Mandar ele ir lá tirar fora do débito, né?";
Fernando: "É, então, foi isso que eu mandei ele fazer, mandei ele pegar a parcela que está 
vencida e pedi pra emitir o carnê, entendeu?";
Beto: "A mulher daqui do lado, de um bicho feio daquele acordar liso. Hum, ontem eu tava 
só escutando ela do lado dele, ela que tava fazendo as coisas pra ele, que ele tá até cego. 
Menina nova, cabra que tá (...), cabra até ruim da vista tá. E liso, o cabra quando tá com 
dinheiro a mulher aguenta, e liso (...) a correia queimar? Complicado hein. Não é?";
Fernando: "É, bastante.";
Beto: "Aí a mulher começa a zoar o cabra né? Aí o cabra quer ter menininha nova, né?";
Fernando: "(risos).";
Beto: "É foda, eu tenho tudo isso. É verdade, mas...E macho, deixa eu ver, como é que vai 
ficar esse pagamento do Nelson?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "O pagamento do Nelson, mandar passar no Jair então.";
Fernando: "É, mandar passar lá mesmo. Em um dos dois, ou Demir ou Jair. Entendeu? Aí 
tu acompanha isso aí Beto, que eu só vou tá lá de duas horas. Aí, mas eu acho que duas 
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horas....";
Beto: "Mas duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "Duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "É, então dá tempo pra mim desenrolar, não é?";
Beto: "É só pra tu ligar logo pro Jair, dizer que vai passar lá o Neguinho né?";
Fernando: "Não, o Neguinho tá lá com a máquina.";
Beto: "Ah já tá?";
Fernando: "Já, foi com a máquina, é só ele ligar a máquina lá, botar pra carregar. Só vou 
avisar pra ele que é no Jair e não no Demir, entendeu?";
Beto: "É melhor no Jair que lá né..."; (...)

Em outra conversa, às folhas 408/409 do apenso III, Fernando assume que usou 
cartão de Edina. Beto e Fernando tratam sobre o pagamento de fatura de Cláudio, Ita e 
Antônia. Na oportunidade, Beto assume claramente que manuseia a conta de Antônia, sua 
sogra.

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
BETO/FERNANDO - BANCOS

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
06/02/2012 09:59:35   06/02/2012 10:04:07   00:04:32

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO
6992911304

RESUMO
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE. BETO FALA QUE TALVEZ 
ELES ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO 
HSBC. BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE 
DER O CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO 
ITAÚ. BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE 
FALOU PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM 
DIA. BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES.

Beto: "Ei, o que que tem Rondoaço aqui de novo no cartão da Edna?";
Fernando: "Se foi cinco mil foi eu.";
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Beto: "cinco e novecentos.";
Fernando: "Foi eu, foi eu. Das calhas.";
Beto: "Não mas..., ah, foi pra ti né?
Fernando: "É, das calhas.";
Beto: "Pensei será que a mulher passou duas vezes.";
Fernando: "Hum, não, foi das calhas.";
Beto: "E corre lá macho, lá no...naquele negócio lá.";
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não?
Beto: "Eu vou à tarde. Aindo tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher";
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em atraso 
no nome dele.";
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?";
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te falado.";
Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora.";
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só uma vez, 
só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)";
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí.
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?";
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia.";
Beto: "E hoje tem a fatura ainda.";
Fernando: " Do... do... do Ita.";
Beto: "É, nove mil e pouco.";
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, não 
dá não?";
Beto: "Dá (...) do pedreiro.";
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, entendeu?";
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa.";
Beto: "Tem que pagar o dela hoje e pagar o dele amanhã, então.";
Fernando: "Não, mas o dele é hoje.";
Beto: "Então, como é que paga?";
Fernando: "Ahn?";
Beto: "Como é que vai pagar?";
Fernando: "Não tem limite não?";
Beto: "Aonde é que tem?";
Fernando: "Tu usou ela tem bem uns cinco cartão, macho, Santander, nenhum tem limite 
aí? Passar os dez depois repõe de volta."
Beto: "Eu acho que não, vou olhar direitinho aqui, ou já entrar na conta dela, mas acho (….)

Há, ainda, outras interceptações que comprovam que os acusados utilizavam-se dos 
cartões de Edina Maria de Lima.
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Às folhas 187/188, apenso I:

FONE           ALVO 
6992178410     6992178410 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/GUILHERME - CARTÃO GOLD EDNA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
14/03/2012 10:20:06   14/03/2012 10:26:40   00:06:34 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992178410 

RESUMO 
GUILHERME DIZ QUE O DA EDNA QUANDO ELE DIGITA O NÚMERO DO CARTÃO, DÁ 
DADOS INCORRETOS, O DA ANDRÉIA DÁ CERTO. FERNANDO PERGUNTA O 
NÚMERO DELE. GUILHERME DIZ 4440540391571044. FERNANDO DIZ QUE VAI FAZER 
A CONFERÊNCIA, MANDA FICAR NA LINHA.  FERNANDO FALA PRA ANDERSON 
CONFERIR O NÚMERO DO GOLD DA EDNA. ANDERSON FALA 4440.5403.9157.1044. 
GUILHERME DIZ QUE É O MESMO NÚMERO QUE ESTÁ DANDO DADOS 
INCORRETOS. FERNANDO PERGUNTA SE DIGITOU O CPF DELA. GUILHERME DIZ 
QUE JÁ. 

Fernando: "Oi."; 
Guilherme: "Oi tio, o da Edna aqui quando eu digito o número do cartão diz dados 
incorretos. (...)"; 
Fernando: "Aquele, o 3003? Tu tem que digitar 0036..."; 
Guilherme: "Não, é o da Edna."; 
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?"; 
Guilherme: "O da Edna."; 
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?"; 
Guilherme: "O da Edna."; 
Fernando: "Ahm, quando digita o número do cartão dá dados inválidos?"; 
Guilherme: "É, dados incorretos. Entendeu?"; 
Fernando: "Dados incorretos?"; 
Guilherme: "É, dados incorretos. O da Edna, o da Andréia deu certo já."; 
Fernando: "Oh, oh, qual é o número dele?"; 
Guilherme: "Do que, do cartão?"; 
Fernando: "É."; 
Guilherme: "40540391571044"; 
Fernando: "Peraí um pouquinho, eu vou fazer uma conferência aqui, peraí, deixa eu 
atender. Oi."; 
Anderson: "E aí."; 
Fernando: "Peraí, fica na linha, fica na linha, eu vou botar uma conferência aqui. Oi, ei 
Anderson."; 
Anderson: "Oi."; 
Fernando: "Ei Anderson, confirma pra mim o número do Gold da Edna aí. Pega a 
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caneta aí, pega a caneta aí Gui."; 
Anderson: "4440..."; 
Fernando: "Anota aí Guilherme 4440...Ahm"; 
Anderson: "5403."; 
Fernando: "5403"; 
Anderson: "9157"; 
Fernando: "9157"; 
Anderson: "1044"; 
Fernando: "1044"; 

Às folhas 284/285, apenso II:

Telefone: 6992560489  Data Início: 10/07/2012 08:41:41  Data Término: 10/07/2012 
08:47:52
Duração: 0 00:06:11 
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO - 
RESUMO: FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO 
PAGAMENTO DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A GERENTE 
BLOQUEOU. FEZ TAMBEM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBEM. FERNANDO FALA QUE 
O DO REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTAO IRÃO PASSAR NO JAIR 
50, QUE É O PAGAMENTO DO NELSON.

Fernando: "E aí.";
Beto: "Hum?";
Fernando: "Liberou Zé?";
Beto: "Nada, nem consta.";
Fernando: "Tu ligou lá?";
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta.";
Fernando: "Hum."; .
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo.";
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo.";
Beto: "É mesmo?";
Fernando: "Foi.";
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele.";
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz.";
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?";
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?";
Beto: "Dela tu não fez, não.";
Fernando: "Fiz pow .";
Beto: "O dela tava bloqueado.";
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...).";
Beto: "( ...)";
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Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
entendeu? Da, da conta.'
Beto: "Então.";
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa 
aconteceu. Entendeu?";
Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)";
Fernando: "Hum. Deixa eu te falar outra coisa e aquele outro do Reginaldo?";
Beto: "Que que tem?";
Fernando: "Eu mandei ele ir lá no Demir.";
Beto: "É ruim que depois quenga lá, né?";
Fernando: "Ou então passa lá no Jair.";
Beto: "Jair, melhor.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "No Jair era melhor, né?";
Fernando: "Então vou mandar passar lá mesmo.";
Beto: "É...no Demir né, tem outras coisas lá, vai ficar né? Melhor de que lá. Mas lá vai 
passar quanto, os vinte ou os cinquenta?";
Fernando: "É cinquenta né?";
Beto: "Então, mas só mais tarde, né?";
Fernando: "É, só mais tarde, lá pras duas horas, entendeu?";
Beto: ."Hum Liguei pra aquele bicho feio, tinha o número da TAM pra transferir o ponto, ele 
nem atendeu, (...) disse que vai lá no Bradesco hoje. (...) hoje?";
Fernando: "Se vai lá, tem que ir, porque ele tem que pegar o boleto dele lá, né?";
Beto: "No pagamento né, mas a conta não tá estourada?";
Fernando: "Não, a conta tá mais do que estourada, venceu a parcela do empréstimo dele, 
dez mil, o cheque especial tá estourado, parcela do Seguro dele tá vencida também, tá 
estourada, entendeu?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Pois é. E outra, era pra ele ter feito o empréstimo parcelado, em várias vezes, 
ele fez em uma parcela só, entendeu?";
Beto: "É meu amigo, é complicado que até a parcela do carro, mas não tinha corro fazer 
fora de débito. Mandar ele ir lá tirar fora do débito, né?";
Fernando: "É, então, foi isso que eu mandei ele fazer, mandei ele pegar a parcela que está 
vencida e pedi pra emitir o carnê, entendeu?";
Beto: "A mulher daqui do lado, de um bicho feio daquele acordar liso. Hum, ontem eu tava 
só escutando ela do lado dele, ela que tava fazendo as coisas pra ele, que ele tá até cego. 
Menina nova, cabra que tá (...), cabra até ruim da vista tá. E liso, o cabra quando tá com 
dinheiro a mulher aguenta, e liso (...) a correia queimar? Complicado hein. Não é?";
Fernando: "É, bastante.";
Beto: "Aí a mulher começa a zoar o cabra né? Aí o cabra quer ter menininha nova, né?";
Fernando: "(risos).";
Beto: "É foda, eu tenho tudo isso. É verdade, mas...E macho, deixa eu ver, como é que vai 
ficar esse pagamento do Nelson?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "O pagamento do Nelson, mandar passar no Jair então.";
Fernando: "É, mandar passar lá mesmo. Em um dos dois, ou Demir ou Jair. Entendeu? Aí 
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tu acompanha isso aí Beto, que eu só vou tá lá de duas horas. Aí, mas eu acho que duas 
horas ....";
Beta: "Mas duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "Duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "É, então dá tempo pra mim desenrolar, não é?";
Beta: "É só pra tu ligar logo pro Jair, dizer que vai passar lá o Neguinho né?";
Fernando: "Não, o Neguinho tá lá com a máquina.";
Beta: "Ah já tá?";
Fernando: "Já, foi com a máquina, é só ele ligar a máquina lá, botar pra carregar. Só vou 
avisar pra ele que é no Jair e não no Demir, entendeu?";
Beto: "É melhor no Jair que lá né...";
Fernando: "É, então deixa eu ligar logo pra ele, eu vou ligar pra ele tá?".

Outra prova de que a acusada agia em conluio com corréus deste processo, foi o 
esclarecimento feito em juízo pelo inspetor de fraudes, o senhor Luiz Fernando Romero, 
quando esclareceu que os réus José Luiz de Lima e Edina fizeram uma transação em um 
estabelecimento onde foram juntos para adquirir um produto. 

A transação teve início com o cartão de Edina, e foi finalizzada com cartão de José 
Luiz, referente a mesma compra, em um estabelecimento de automóvel. Nessa transação, 
entraram em contato com a operadora Cielo, e esta informou que a transação foi feita pelos 
dois.

Provam também que a acusada atuava diretamente na compactuação das fraudes, os 
áudios interceptados em que o número de telefone registrado em seu nome faz ligações 
para a instituição bancária a fim de conseguir aumento de limite de um dos cartões de 
crédito a ela pertencente. 

Vejamos à fl. 194 dos autos das interceptações selecionadas: 

Telefone: 6992178410 Data Início: 22/03/2012 11:14:18 Data Término: 22/03/2012 11:17:36

Duração: 0 00:03:18 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO:  EDNA/ATENDENTE DINER- AUMENTO LIM CARTÃO
RESUMO: EDNA MARIA DE LIMA DIZ QUE ESTAVA FALANDO COM A ATENDENTE 
MIRIAN SOBRE AUMENTAR O LIMITE DO CARTÃO. ATENDENTE ANDREZA DIZ QUE 
O SISTEMA NÃO ESTÁ PERMITINDO AUMENTAR O LIMITE COM A QUESTÃO DOS 
30% DE CRÉDITO. EDNA PEDE PRA ANDREZA VER SE O SISTEMA CONSEGUE 
LIBERAR UM LIMITE POR EXCEÇÃO. ANDREZA DIZ QUE ESTÃO SEM SISTEMA. 
ANDREZA INFORMA QUE NEM COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS NÃO CONSEGUE 
AUMENTAR LIMITES.

Telefone: 6992178410  Data Início: 22/03/2012 11 :17:56  Data Término: 22/03/2012 
11:33:12
Duração: 0 00:15:16 Interlocutor:
Relevância: 3
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COMENTÁRIO: EDINA/CENTRAL - ITAUCARD PLATINUM
RESUMO: ATENDIMENTO ITAUCARD PLATINUM. EDINA PERGUNTA SE O CARTÃO 
DELA ESTÁ BLOQUEADO, DIZ QUE FINAL DO CARTÃO É 0059. ATENDENTE DIZ QUE 
TOTAL DO LIMITE DELA É 51 MIL, E A ÚLTIMA FATURA TEM O VALOR TOTAL DE 
8.901,85, E NÃO VÊ MOTIVO PRA O BLOQUEIO. ATENDENTE CONFIRMA 
TENTATIVAS DE COMPRAS DE VALORES ALTOS, ATENDENTE
COMPRA REALIZADO EM ROBERTO TRINDADE, NO VALOR DE 950, EM 21/03 - 
APROVADA;
COMPRA NO DIA 21/03 NO VALOR DE 94.000,00, NA ED CIMENTOS;
COMPRA NO GMICRO CONCRETO, NO VALOR DE 26.469,00, EM 21/03 - COMPRA 
PENDENTE;
COMPRA NO VALOR DE 26.000,00, FOI NEGADA, DEPOIS FOI APROVADA, É NO 
MESMO ESTABELECIMENTO, PROVAVELMENTE A ACIMA INDICADA;
COMPRA NO VALOR DE R$ 2500,00 NA RONDOAÇQ, NO DIA.22/02;
ATENDENTE PEDE PRA EDINA CONFIRMAR AS COMPRAS. EDNA CONFIRMA TODAS 
AS COMPRAS/TENTATIVAS. DIZ QUE SÃO ESSES VALORES QUE ESTÃO 
BLOQUEANDO O CARTÃO, POIS ELA JÁ EXCEDEU O LIMITE EMERGENCIAL EM 
87.375,19, FINALIZA DIZENDO QUE NA REALIDADE O CARTÃO NÃO ESTÁ 
BLOQUEADO, MAS NÃO ESTÁ APROVANDO COMPRAS DEVIDO O LIMITE EXCEDIDO, 
NÃO AUTORIZANDO COMPRAS ATÉ ELA PAGAR AS FATURAS QUE ESTÃO EM 
ABERTO. EDNA PERGUNTA SE NÃO LIBERA NEM POR EXCEÇÃO LIBERAR R$ 800 
PRA TERMINAR DE PAGAR UM VIDRO. ATENDENTE DIZ QUE É O SISTEMA QUE NÃO 
PERMITE.

Em razão de todo o conjunto probatório amealhado em desfavor da acusada, não 
restam dúvidas sobre sua autoria tanto nos 79 estelionatos a si imputados, uma vez que 
foram operadas transações fraudulentas com o seu cartão de crédito, bem como da 
formação de quadrilha em que a acusada era membro com o intuito da prática de crimes, 
estando compactuada aos demais corréus.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Edina Maria de 
Lima da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 
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As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada 
um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de setenta e nove crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 79 (setenta e nove) anos de reclusão, além do pagamento 
de 3.950 (três mil novecentos e cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Cláudio Siqueira de Oliveira: Tem 47 anos, casado, tem sete filhos, empresário, 
realizando eventos nesta capital, pela empresa "Porto do Velho", sendo que repassou a 
empresa para sua ex mulher.

Referido denunciado é acusado de integrar a organização criminosa e atuar na prática 
de crimes relacionados ao núcleo do estelionatos, através do cometimento de fraudes 
contra as instituições bancárias onde possuía conta em seu nome.

O seu nome aparece inúmeras vezes no contexto dos autos, especialmente sendo 
citado pelos líderes Fernando e Alberto, quando falam a respeito dos esquemas 
relacionados aos cartões de crédito.

Outro fato que demonstra a participação do acusado no grupo criminoso é que ele, 
quando solicitado por Fernando da Gata, apresentou declaração de exercício de trabalho 
por parte deste em sua empresa, para que conseguisse benefício de progressão de regime. 
Porém, Fernando nunca executou qualquer tipo de trabalho.

O próprio acusado, bem como Fernando, confirmam em juízo a existência desta 
declaração, embora neguem ter sido com o intuito de induzir as autoridades públicas em 
erro.

O acusado é apontado da prática direta de 23 estelionatos, perpetrados através de 
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produtos relacionados ao seu nome, especialmente na Instituição Bancária Itaú/SA.

O inspetor de fraudes, senhor Luiz Fernando Romero, já bastante mencionado nos 
autos, também descreveu as operações fraudulentas relacionados aos produtos em nome 
do acusado. Vejamos com detalhes:

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por CLAUDIO SIQUEIRA DE 
OLIVEIRA é cliente do Banco Itaú, possuindo algum cartão de crédito, afirmou que sim, que 
o mesmo possui três produtos, sendo um o TAM Itaucard VISA Platinum, um o 
Itaucard VISA Gold, e um Itau Uniclass Mastercard Multiplo Gold; QUE perguntado ao 
depoente acerca da regularidade quanto ao serviço de crédito oferecido ao suposto cliente, 
afirmou que o mesmo inicialmente possuía um perfil de gasto padronizado e sem 
problemas no pagamento das faturas, todavia, em dado momento, o suposto cliente 
solicitou aumento do limite de seu produto Itaú Uniclass Master card Multiplo Gold, 
cujo limite inicial era de R$ 4.900,00, passando para o valor de R$ 30.000,00, mediante 
a apresentação de faturas do Banco Itaucard VISA, no valor de R$ 35.500,00; QUE 
mediante a apresentação de fatura paga, o banco aumentou o limite solicitado pelo suposto 
cliente, sendo que a partir deste momento seu perfil de gastos sofreu alteração, passando a 
realizar compras de maiores valores; QUE referido cartão possui como número a conta 
5256 6398 6951 6595; QUE no dia 18/06/2012 CLAUDIO efetuou o pagamento de sua 
fatura no valor de R$ 57.092,49, utilizando-se para tanto de um cheque que teve seu 
pagamento recusado pelo banco emissor; QUE após essa data, no dia 19/06/2012 
CLAUDIO efetuou uma transação de valor relevante no estabelecimento GMIX 
CONCRETO, no valor de R$ 25.000,00, sendo que referido estabelecimento é localizado 
na cidade de Porto Velho/RO; QUE no dia 20/06/2012, outra transação de valor relevante 
no valor de R$ 11.000,00 no estabelecimento SOFT RENT A CAR, localizado na cidade 
de Natal/RN; QUE no dia 25/06/2012 CLAUDIO efetuou o pagamento de sua fatura no 
valor de R$ 57.092,49, novamente com o pagamento por cheque, sendo que o mesmo não 
foi compensado pelo banco emissor; QUE na data de 26/06/2012, CLAUDIO efetuou 
transação no valor de R$ 10.000,00 no estabelecimento denominado AUTO POSTO 
AMAZONAS 2; QUE no mesmo dia 26/06/2012, ocorreram mais duas transações 
sequenciais, nos valores respectivamente de R$ 10.000,00 e R$ 2.000,00, no 
estabelecimento VELOZ, localizado em Porto Velho/RO; QUE no dia 27/06/2012 
CLAUDIO efetuou o pagamento de sua fatura no valor de R$ 57.092,49, novamente com o 
pagamento por cheque, sendo que o mesmo não foi com pensado pelo banco emissor; 
QUE no dia 28/06/2012, foi efetuada mais uma transação, de RS 12.000,00, no 
estabelecimento denominado HIGH TECNOLOGY, localizado na cidade de Porto 
Velho/RO; QUE na mesma data foram efetuadas mais duas transações no 
estabelecimento denominado SOFT RENT A CAR, consistindo em duas transações 
sequenciais nos valores respectivos de R$ 15.000,00 e R$ 13.000,00; QUE no dia 
29/06/2012 CLAUDIO efetuou o pagamento de sua fatura de cartão no valor de R$ 
57.092,49, novamente com o pagamento por cheque, sendo que o mesmo não foi 
compensado pelo banco emissor; QUE apenas neste produto especificamente, restou 
como prejuízo final a quantia de RS 378.897,11 (trezentos e setenta e oito mil 
oitocentos e noventa e sete reais e onze centavos)";

Com este primeiro cartão de crédito foram praticados 08 estelionatos decorrentes 
das transações fraudulentas perpetradas pelos cartões em nome do acusado, cujas faturas 
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eram forjadamente pagas para liberação imediata do limite, com a apresentação de 
cheques sem fundo, decorrentes de fraudes.

Vejamos agora em relação ao segundo cartão:

"QUE o segundo produto de CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA. o Itaucard VISA Gold, 
numero 4440 5491 2818 9391, possuía um limite de crédito inicial já elevado, de R$ 
35.500,00; QUE no tocante a este produto não houve solicitação de alteração de limite, 
sendo que no dia 18/06/2012, CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA efetuou o pagamento de 
sua fatura de cartão no valor de R$ 5.539,94, novamente com o pagamento por cheque, 
sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE em 19/06/2012 e 
20/06/2012 respectivamente, foram efetuadas duas transações de R$ 2.700,00 cada, 
no estabelecimento denominado ASIA MOTORS RONDONIA, sediado em Porto 
Velho/RO; QUE no dia 20/06/2012 CLAUDIO efetuou o pagamento de sua fatura de cartão 
no valor de R$ 5.539,94, novamente com o pagamento por cheque, sendo que o mesmo 
não foi compensado pelo banco emissor; QUE no dia 25/06/2012 CLAUDIO mais uma vez 
tentou efetuar o pagamento de sua fatura de cartão no valor de R$ 5.539,94, novamente 
com o pagamento por cheque, sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco 
emissor; QUE na data de 26/06/2012 ocorreram duas transações no estabelecimento 
ED CIMENTOS, sediado em Guajará-Mirim, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, 
ambas transações Sequenciais; QUE no dia 27/06/2012 CLAUDIO mais uma vez tentou 
efetuar o pagamento de sua fatura de cartão no valor de R$ 5.539,94, novamente com o 
pagamento por cheque, sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE 
no dia 28/06/2012, houve ainda mais uma transação no mesmo estabelecimento ED 
CIMENTOS, no valor de R$ 1.000,00; QUE no dia 28/06/2012, ocorreu uma transação 
no estabelecimento HIGH TECHNOLOGY, no valor de R$ 2.000,00; QUE em relação a 
este produto especifico, CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA causou um prejuízo de R$ 
42.253,96 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e seis 
centavos)"; 

Em relação a este produto, foram praticados mais 06 estelionatos. 

Embora o acusado já possuísse um valor alto de limite, as transações foram 
efetuadas mediante fraude uma vez que o acusado forjou o pagamento das faturas para 
liberação do crédito, assim como nos demais casos, através de apresentação de cheques 
fraudulentos, que não eram compensados pela instituição bancária emissora do cheque.

Quanto ao terceiro produto relacionado ao acusado o correspondente bancário 
esclareceu:

"QUE no terceiro produto de CLAUDIO, o TAM Itaucard VISA Platinum, número 4218 4790 
0088 5694, também não houve alteração no valor do limite inicial, de R$ 35.500,00; QUE 
no dia 08/06/2012, CLAUDIO efetuou transação no estabelecimento denominado 
PRIME TECH CLIMAT, no valor de R$ 8.000,00, sendo que referido estabelecimento 
localiza-se em Porto Velho/RO; QUE em 18/06/2012 CLAUDIO efetuou o pagamento de 
sua fatura de cartão, no valor de R$ 64.079,72, novamente com o pagamento por cheque, 
sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE no dia 19/06/2012, 
CLAUDIO efetuou transação no estabelecimento ITAARTE, localizado em Porto 
Velho/RO, no valor de R$ 10.000,00; QUE no mesmo dia 19/06/2012, CLAUDIO efetuou 
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nova transação, no valor de R$ 19.000,00, no estabelecimento PORTO VELHO MAT 
DE CONSTRUÇAO; QUE ainda neste dia 19/06, foi efetuada nova transação, no 
estabelecimento denominado PRIME TECH CLIMAT, QUE em 20/06/2012 CLAUDIO 
efetuou o pagamento de sua fatura de cartão, no valor de R$ 64.079,72, novamente com o 
pagamento por cheque, sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE 
no dia 20/06/2012, houve nova transação no estabelecimento denominado ASIA 
MOTORS RONDONIA, localizado em Porto Velho/RO, no valor de R$ 840,00; QUE no 
dia 21/06/2012, CLAUDIO efetuou uma transação no estabelecimento HIGH 
TECHNOLOGY no valor de R$ 15.000,00; QUE no dia 21/06/2012, CLAUDIO efetuou 
duas transações sequenciais no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de 
R$ 11.000,00 e R$ 14.000,00; QUE em 25/06/2012 CLAUDIO efetuou o pagamento de sua 
fatura de cartão, no valor de R$ 64.079,72, novamente com o pagamento por cheque, 
sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE em 26/06/2012, 
CLAUDIO inicia nova rodada de transações, sendo duas sequenciais no estabelecimento 
denominado ED CIMENTOS, localizado em Guajará-Mirim/RO, nos valores 
respectivos de R$ 30.000,00 e R$ 15.000,00; QUE em 27/06/2012 CLAUDIO efetuou o 
pagamento de sua fatura de cartão, no valor de R$ 64.079,72, novamente com o 
pagamento por cheque, sendo que o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE 
mais uma vez, no dia 29/06/2012, CLAUDIO efetuou o pagamento de sua fatura de cartão, 
no valor de R$ 64.079,72, novamente com o pagamento por cheque, sendo que o mesmo 
não foi compensado pelo banco emissor; QUE neste produto em especial, CLAUDIO 
causou um prejuízo no valor de R$ 369.324,58 (trezentos e sessenta e nove mil e 
trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos); QUE o depoente 
esclarece que quanto aos cheques utilizados para o pagamento das faturas dos produtos 
de CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, os apresentará assim que possível, sendo que 
neste ato apresenta desde logo a microfilmagem de alguns dos cheques utilizados";

Por fim, no que concerne ao último produto bancário relacionado ao acusado Cláudio 
Siqueira, foram praticados mais 09 estelionatos, todos mediante o mesmo modo 
criminoso, tendo o acusado causado um prejuízo total correspondente a R$ 790.475,65 
(setecentos e noventa mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos), decorrente da soma dos 23 estelionatos por ele praticados de maneira direta. 

Quanto a transação constante na denúncia e praticada na empresa PRIME TECH 
CLIMAT, a testemunha João Carlos Batista de Souza, proprietário da referida empresa, 
confirmou perante a autoridade policial, quando foi ouvido no dia 09/08/2013, que Alberto 
Siqueira realizara uma compra em sua loja no valor de R$ 60.000,00, através de cartão de 
crédito pertencente a terceira pessoa, tratando-se do acusado Cláudio, que teve, inclusive, 
que comparecer na loja portando documento pessoal para resolver uma pendência na 
compra com o referido cartão. Vejamos o que disse a testemunha:

"Que o declarante afirma que com relação ao ar condicionado da casa do condomínio San 
Remo, BETO comprou em sua loja, os aparelhos de ar condicionado com cartão de crédito, 
incluindo nesse valor a pré instalação, cujo total, foi de aproximadamente R$ 60.000,00; 
Que BETO pagou com cartão de crédito tal serviço, porém, o declarante afirma que ao 
pedir antecipação dos valores para a operadora de cartão soube que sua máquina estava 
bloqueada; Que diante deste fato o declarante ligou para BETO e perguntou o que estava 
acontecendo, inclusive se o cartão era clonado, pois o declarante não queria problema em 
sua loja; Que o declarante afirma que BETO mandou o titular do cartão de nome CLAUDIO 
fosse até sua loja PRIME TECH e apresentasse sua documentação pessoal, e assim de 
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fato aconteceu, sendo desbloqueada a máquina e ao final do mês o declarante recebeu 
normalmente da operadora o valor da compra".

Em consonância com o depoimento da referida testemunha, há no histórico das 
transações pelas quais Cláudio e Alberto foram denunciados, operação relacionada ao 
cartão de Cláudio na empresa mencionada (Prime Tech), o que arrebata sem sombra de 
dúvida o vínculo criminoso existente entre Cláudio e os líderes quanto ao uso de cartões de 
crédito para a prática de crime de estelionato.

Vislumbra-se que o modus operandi é exatamente o mesmo realizado pelos demais 
membros do grupo.

Observa-se também, através das operações, que os acusados atuavam tanto em 
causa própria, com o uso dos cartões de crédito em benefício próprio, mas na maior parte 
das vezes em favor do grupo criminoso, especialmente referente as transações de maior 
valor numerário, bem como nos estabelecimentos comerciais utilizados comumente por 
todos aqueles que praticaram fraudes, especialmente, as empresas SOFT RENT A CAR, 
EDCIMENTOS (de Porto Velho e Guajará-Mirim),  ZOOCRIA, AS GRÁFICAS 
GRAFFINORTE E ANGULAR, empresas estas que são de propriedade de réus deste 
processo.

Ouvido sobre os fatos apenas em juízo, pois optou pelo seu direito constitucional ao 
silêncio na fase policial, o acusado negou a autoria delitiva, declarando ser apenas um 
inadimplente do banco, e não um estelionatário.

Serão consideradas as declarações prestadas nas duas audiências, considerando 
que o acusado, ao ser ouvido no dia 25.03.2015, ratificou o depoimento prestado em juízo 
no dia 05.02.2014. 

O acusado afirmou que conhecia "Beto baba", que é esposo de sua cunhada 
Francimeire, irmã de sua ex-esposa, bem como que conhecia Fernando dos jogos de 
futebol, no campo do areal.

Disse desconhecer as transações fraudulentas no cartão de crédito e que se 
considera inadimplente com o Banco, mas não estelionatário. 

Reconhece todas as transações feitas por ele com seu cartão de crédito. Alega que o 
limite dado ao seu cartão foi conseguido junto ao banco, e que recebera um cartão com 
limite de 35 mil.

Acredita dever ao banco Itaú em torno de 500 a 600 mil, decorrente de shows que 
realizava e não dava certo.

Disse declarar de 35 a 40 mil reais, como renda, porém, não comprovou nos autos. 

Alegou que possuía um cartão com 35 mil de limite da Tam, um com 16 mil e outro de 
2.500.

Informou que ligava na operadora para pedir crédito suplementar, que correspondia 
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ao mesmo limite do cartão, que somava mais 35 mil.

Questionado sobre o fato de que as transações realizadas com seu cartão de crédito 
não terem sido pagas, o acusado justificou que, em razão dos shows de grande porte que 
realizou, não conseguiu pagar o que devia ao banco, de modo que ficou inadimplente. 
Ressaltou que está negociando sua dívida com o banco.

Importante destacar que não há nenhuma prova nos autos desta negociação nem 
mesmo de que as transações eram relacionadas aos shows que o acusado imputa, sem, no 
entanto, especificar.

Afirmou ter realizado reformas na sua casa e de sua mãe, entre final de 2011 e 2012, 
gastando cerca de 300 mil reais nas duas casas, tentando justificar as inúmeras transações 
em estabelecimentos que vendem materiais de construção. Porém, também não há provas 
nos autos da existência de fato da referida reforma.

Indagado sobre as transações realizadas entre os meses de junho/julho de 2012, 
referentes a materiais de construção, o acusado justifica que seriam decorrentes de 
reformas necessárias nos espaços dos shows e para montar estruturas. Declarou que 
gastava mais de 500 mil para realizar referidas reformas para os shows de grande porte.

Em relação as transações efetuadas na empresa "Asia Motors", o acusado disse que 
não se recordava. 

Questionado sobre as transações realizadas de forma sequenciais, no mesmo dia, 
em um mesmo cartão, o acusado não soube explicar.

Sobre as transações efetuadas em junho de 2012 na empresa Soft Rent a Car, onde 
o acusado passou duas vezes, no mesmo cartão, onze mil reais e depois quatorze mil 
reais, justificou ser referente a aluguel de veículos. 

Porém, frise-se que referida empresa, como se tem conhecimento, foi usada por 
vários acusados no cometimento das fraudes, sendo que o estabelecimento pertencia de 
fato ao acusado Fernando Braga Serrão, embora de direito constasse como sendo de 
propriedade da ré Sheila Kelly Vieria Corcino.

Indagado, o acusado não soube explicar a razão de haver duas transações em dois 
estados diferentes, no mesmo dia, confirmando apenas a realização de transação na 
empresa Soft Rent a Car, que teria sido feita por ele. Reafirmou que não teve conhecimento 
da transação na Asia Motors.

Porém, conforme ressaltou o correspondente do banco Itaú era comum acontecerem 
transações via internet com a empresa Soft Rent a Car, o que permitia que uma pessoa em 
Porto Velho, transacionasse com a empresa sediada em Natal/RN, mais uma prova da 
constância da fraude.

Ressalte-se, inclusive, que a coincidência de transações em estados diversos em um 
mesmo dia ocorreu mais de uma vez com os produtos relacionados ao acusado, ambas 
envolvendo as empresas Soft Rent a Car e High Tecnology e todas com transações 
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elevadas (R$ 12.000,00; 15.000,00; 13.000,00; 15.000,00).

O acusado realizou transações na empresa Soft Rent a Car com os seus três cartões 
de crédito.

Com o primeiro, no dia 20/06/2012, no valor de R$ 11.000,00; no dia 28/06/2012 
realizou mais duas transações sequenciais com a empresa, nos valores de R$ 15.000,00 e 
R$ 13.000,00. Com o terceiro produto realizou mais duas transações no dia 21/06/2012, 
nos valores de R$ 11.000,00 e R$ 14.000,00.

Portanto, ao todo, apenas com a empresa Soft Rent a Car foi realizado um gasto de 
R$ 64.000,00, em datas diversas, todas no mês de junho de 2012.

Indagado sobre o por quê fazia transações sequenciais, justificou apenas em relação 
às lojas de materiais de construção, alegando que o pedreiro passava relações em 
momentos diferentes, de acordo com o que estava precisando.

Esclareceu que frequentemente viajava para a cidade de Natal/RN, bem como para 
outras as cidades do nordeste.

Confirmou que as transações na empresa Soft Rent a Car foram feitas por ele. Alegou 
ter ficado cerca de quarenta e cinco dias no nordeste, porém não soube explicar o por quê 
de as transações terem sido realizadas no mesmo intervalo de tempo (junho de 2012) em 
Natal em Porto Velho. 

Justificou que, diante de muitas compras, poderia ter esquecido alguma delas, mas 
que não no mesmo período de tempo, em locais diferentes.

Portanto, as justificativas do acusado no sentido de que suas dívidas com o banco 
eram decorrentes de shows realizados nesta capital não se coadunam com os fatos, nem 
mesmo a alegação de que o valor transacionado com a empresa Soft Rent a Car seria 
apenas referente a locação de veículos, pois não há comprovação da realização de 
nenhuma viagem feita pelo réu à cidade de Natal/RN.

O acusado negou o fato de ser mencionado por Beto ou Fernando em conversas 
interceptadas, aduzindo que deveria ser de outra pessoa com nome igual. No entanto, esta 
não é a conclusão que se chega quando da análise dos áudios.

Cláudio confirmou que já deu uma declaração de serviço para Fernando, tendo feito 
uma carta de emprego a pedido da mãe do corréu, alegando que este trabalharia no seu 
escritório, porém Fernando não aparecera para trabalhar. Disse não saber se Fernando 
utilizou esta carta de emprego para sair da cadeia.

Declarou que conhecia a mãe de Fernando em razão desta ter prestado alguns 
serviços de costura de abadás para ele. 

Informou que já foi processado por porte ilegal de arma.

Destacou que durante a operação foi apreendido um veículo Land Rover, que já teria 
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sido entregue ao banco Bradesco, por não ter conseguido pagar. Com relação ao veículo 
GOL, apreendido também, disse que pertence ao seu irmão Clemilson Siqueira da Silva.

Ao responder as perguntas feitas pelo juízo, reafirmou não saber como seu cartão de 
crédito foi usado em duas cidades diversas, no mesmo período.

Em que pese a negativa do acusado de que Fernando e Beto conversassem 
constantemente sobre ele, há áudio interceptado nos autos que comprova que a pessoa 
referida constantemente pelos acusados nas conversas interceptadas, quando se referiam 
a cartões de crédito, pagamento de boletos e etc, de fato era o acusado. 

Destaco a conversa Fernando e Beto mencionam dados completos do acusado, com 
nome, CPF, e inclusive, endereço (fl. 171 - Apenso I). Vejamos:

Telefone: 6981063738 Data Início: 21/06/2012 14:28:30 Data Término: 21/06/2012 14:30:09
Duração: 0 00:01:39 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/HNI- PASSA DADOS CLAUDIO SIQUE
RESUMO: HNI DIZ QUE ESTÁ PRECISANDO DO NOME. FERNANDO DIZ "CLAUDIO 
SIQUEIRA DE OLIVEIRA", CPF 220.702.902-63, END. RUA DOM PEDRO II, 1731, 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 76804-091, DIZ QUE SE HNI PRECISAR DE MAIS 
ALGUMA COISA É PRA AVISAR E DEPOIS QUE PASSAR O EDVALDO VAI LÁ.

Às folhas 202, apenso II:

Telefone: 6992178410 Data Início: 05/04/2012 17:28:32 Data Término: 05/04/2012 17:37:52
Duração:. 0 00:09:20 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO X ITAU - USANDO CARTAO.
RESUMO: Fernando conversa com atendimento online do Banco Itau e fala o nome do 
usuário: Claudio Siqueira de Oliveira. FERNANDO SE IDENTIFICA COMO SENDO 
CLAUDIO SIQUEIRA, DIZ QUE FEZ TRANSAÇÕES PELA CONTA, UM TED E ELA ATÉ 
AGORA NÃO ESTORNOU NA CONTA DELE, DE 20650,00. CONTA 637-8.

Ainda (fl. 428 - Apenso III): 

Telefone: 6992911304 Data Início: 02/05/2012 11:58:45 Data Término: 02/05/2012 11:59:38
Duração: 0 00:00:53 Interlocutor:
Relevância: 2
COMENTÁRIO: BETO/HNI - O QUE DEU NO ITAU?
RESUMO: HNI PERGUNTA O QUE DEU NO ITAÚ. BETO DIZ QUE ELE VAI PUXAR, DIZ 
QUE ESTÁ SAINDO, VAI PEGAR O MENINO NO COLÉGIO, FALA PRA HNI IR LÁ, POIS 
ELE JÁ RESOLVE TUDO LÁ. HNI DIZ QUE ESTÁ NO BANCO, SAIU DO HSBC AGORA. 
BETO FALA PRA ELE FICAR LÁ, POIS JÁ ELE LIGA, OU OUTRA PESSOA QUE ESTÁ 
COM ELE. HNI DIZ POR QUE SENÃO VAI LÁ COM ELE, OU SEJA, COM A OUTRA 
PESSOA QUE ESTÁ COM BETO CONSULTANDO.

FONE HNI: 69 9288-3439, CADASTRADO EM NOME DE CLAUDIO SIQUEIRA DE 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 102 de 520

OLIVEIRA, CPF 220.702.902-63, END. AV. BRASILIA, 2255, SAO CRISTOVAO, PORTO 
VELHO-RO.

Neste outro áudio interceptado Fernando e Beto novamente citam Cláudio e, pelo 
contexto, denota-se que este não só tem pleno conhecimento das fraudes praticadas  como 
também compactua com os ilícitos. (fls. 408/409 - apenso III):

FONE                     ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - BANCOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
06/02/2012 09:59:35      06/02/2012 10:04:07        00:04:32 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE. BETO FALA QUE TALVEZ 
ELES ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO 
HSBC. BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE 
DER O CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO 
ITAÚ. BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE 
FALOU PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM 
DIA. BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES. 
(...)
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não? 
Beto: "Eu vou à tarde. Aindo tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher"; 
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em 
atraso no nome dele."; 
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?"; 
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te 
falado."; 
Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora."; 
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só 
uma vez, só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)"; 
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí. 
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?"; 
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
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botar essas coisas tudo em dia."; 
Beto: "E hoje tem a fatura ainda."; 
Fernando: " Do... do... do Ita."; 
Beto: "É, nove mil e pouco."; 
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, 
não dá não?"; 
Beto: "Dá (...) do pedreiro."; 
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, 
entendeu?"; 
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa."; (…)

Neste outro áudio interceptado, primeiro Fernando conversa com Beto sobre 
esquema de cartão e novamente citam o nome de muitos denunciados, sobre as contas 
relacionadas a eles, como Demir, Anderson, Reginaldo e Vando, X tudo, Edina e Cláudio 
(conta pessoa jurídica) - folhas 178/182 do Apenso I:

FONE           ALVO 
6992122120     69 9212 - 2120 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/VANDO - COMO AUMENTAR LIMITES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
18/01/2012 12:17:25     18/01/2012 12:45:47        00:28:22 

RESUMO 
Fernando dá uma explanação sobre como funciona a movimentação dos cartões de crédito 
e conta corrente junto aos bancos. 

DIÁLOGO 

Fernando: "E aí Zé."; 
Beto: "É, ele falou que não tem jeito não, porque já pagaram três boletos e vai bloquear 
tudo."; 
Fernando: "Eles pagaram três boletos?"; 
Beto: "É, que eles mente muito, ele não fala a verdade não. Naquele dia ele acha que sou 
otário, mandou tirar a passagem pro cara ir lá em Brasília, foi pra pagar foi boleto pra ele, 
daqueles outros negócio (...)"; 
Fernando: "Mentira tem perna curta, né macho."; 
Beto: "Não, mas eu tô deduzindo aqui..."; 
Fernando: "Não, mas é, mas assim, juntando as coisas tem fundamento né."; 
Beto: "Foi foi pagar boleto, falou que pagou três boletos de cento e dez, na hora que 
amanhã o dinheiro tá disponível, vão bloquear a conta da empresa, vão bloquear tudo. É 
cheio de história né, mente demais, aí o cara não tem nem que acreditar. (...)" (até 1 minuto 
e 3 segundos) 
(a partir de 1 minuto e 47 segundos) 
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Fernando: "Ei, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar: oh, tu lembra que, lá do Demir 
mesmo, eu gerava boleto na conta do Demir, e eu pagava, só que eu pagava na rocheda 
mesmo, o dinheiro caía normal. 
Beto: "Aí caía o dinheiro."; 
Fernando: "Aí cai o dinheiro, então, quer dizer, do mesmo jeito que agente paga as fatura, 
que vai o crédito e libera o dinheiro..."; 
Beto: "Hum? É por isso que eu tô pegando as coisa aqui, por isso que eu te liguei, que é do 
mesmo jeito."; 
Fernando: "É daquele jeito que fazia..."; 
Beto: "É, porque aí o dinheiro fica, só que ele tem que fazer a pessoa ir lá fazer um 
convênio."; 
Fernando: "Não, não precisa nem ir lá fazer um convênio. Eu fiz o convênio do Anderson, 
eu fiz o convênio do Demir, eu fiz o convênio pela internet, eu fiz."; 
Beto: "Mas não é no físico não, é no jurídico."; 
Fernando: "No físico também faz."; 
Beto: "Eles não sabem."; 
Fernando: "E não sabem. (...)"; 
Beto: "Fazer um teste. Gerar um boleto aí de micharia, e pagar hoje."; 
Fernando: "É."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "É, peraí que através disso aqui eu vou endossar o Vando, eu vou falar "oh aí 
Vando a cagada que teu mestre faz, olha aí (...). Olha aí pra tu ver a cagada. Entendeu? Eu 
vou passar pra ele, ele tá me ligando aqui."; 
Beto: "É, já manda ele acessar pra ver, mas não diga nada não que eu falei."
Fernando: "Tá."; 
Beto: "Dá uma queimada logo que esse Regi é malandro."; 
Fernando: "É, mas eu já vou preparar o terreno, entendeu?"; 
Beto: "Ele tá virando malandrinho, ele pegou (..) com Loro, já tá...rhum. Meu amigo o 
dinheiro ele é foda, (...) que o cara pode confiar nesse Regi? (...)"; 
Fernando: "Vou pegar o toquinho da Edna e vou cadastrar pra deixar nos finalmente, ente 
fazer o negocinho dele."; 
Beto: "É, malandragem né? Não tem nem outro que dá de fazer ainda? Eu acho que ainda 
tem."; 
Fernando: "Qual?"; 
Beto: "O do Veri."; 
Fernando: O do Veri eu acho que não faz não."; 
Beto: "Qual o outro que tem que dá pra fazer, tem nem um outro não, aí?"; 
Fernando: "Tem nada."; 
Beto: "Malandragem rapaz, os cabra, né...Esses meninos o cabra não pode confiar não."; 
Fernando: "A conta do Cláudio jurídica lá do Ita, também dá pra fazer."; 
Beto: "É."; 
Fernando: "Entendeu."; 
Beto: "É, porque, meu amigo, tem que cadastrar."; 
Fernando: "É, cadastra pela internet. Eu vou atender o Vando aqui Zé, depois eu te ligo." 

Nesta ligação, constante às folhas 42/429  Apenso III, Beto conversa diretamente 
com Cláudio e falam sobre cartões, aumento de limite, e financiamento para compra de 
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uma S-10 na empresa Sabenauto. Vejamos: 

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/CLÁUDIO - FINANCIAMENTO, CARTÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
03/05/2012 13:29:26     03/05/2012 13:55:25         00:25:59 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE RESOLVEU LÁ, O X...CLAUDIO DIZ NADA, NÃO QUER DAR 
O DOCUMENTO. BETO DIZ ELE QUER QUE FINANCIE. CLAUDIO DIZ QUE ACHA QUE 
NO BRADESCO JÁ MELOU A APROVAÇÃO, POIS ATÉ HOJE NINGUÉM PAGOU OS 
CARTÕES. BETO DIZ FERNANDO FALOU QUE IA PAGAR. CLAUDIO DIZ QUE PASSOU 
CADASTRO NA SABENAUTO E ALEX FALOU QUE JÁ NEGOU, S-10, ENTRADA DE 15 
MIL, PELO BRADESCO. CLÁUDIO DIZ QUE FOI AO BANCO ITAÚ E A GERENTE 
ATUALIZOU A RENDA DELE PRA SEGUNDA-FEIRA ELES VÃO TENTAR PEDIR 
CARTÃO. BETO PERGUNTA SE ELA PEDIU CONSTISHOP. CLAUDIO DIZ QUE NÃO, 
POIS AS DUAS GERENTES VIAJARAM PRA MANAUS, ENTÃO ELE APROVEITOU A 
OUTRA QUE ESTAVA NO LUGAR DELAS E FEZ ALTERAÇÃO, PEDIU PRA AUMENTAR 
O LIMITE MAS ELA DISSE QUE TINHA QUE ATUALIZAR OS DADOS. 

Cláudio: "Alô."; 
Beto: "E aí?"; 
Cláudio: "Oi."; 
Beto: "E aí, o que resolveu lá?"; 
Cláudio: "Qual dos assuntos?"; 
Beto: "O X..."; 
Cláudio: "Nada, não quer dar o documento, nem porra nenhuma."; 
Beto: "Não, ele quer que financie, como ele quer que financie, por lá?"; 
Cláudio: "É, mas é...eu acho que lá no Bradesco já melou aquela aprovação lá."; 
Beto: "Por que?"; 
Cláudio: "Porque até hoje ninguém pagou os cartão, entendeu?"; 
Beto: "O Fernando falou que ia pagar."; 
Cláudio: "E aí eu passei um cadastro lá na Sabenauto, o Alex falou que já negou."; 
Beto: "Passou cadastro lá pra que carro?"; 
Cláudio: "S-10."; 
Beto: "Quanto a entrada?"; 
Cláudio: "Entrada de quinze mil."; 
Beto: "É? Já negou, por onde que foi passado?"; 
Cláudio: "Pelo Bradesco."; 
Beto: "E negou foi?"; 
Cláudio: "Negou. Mas também não sei, porque a entrada normal deles é vinte por cento, 
entendeu? O valor do carro, aí ele viu, aí ele diminuiu lá pra ver, mas aí me ligaram hoje de 
lá já pra atualizar por outro banco. Aí eu fui atualizar..."; 
Beto: "(...) pedir o Constishop não é bom passar (...) senão nega na hora."; 
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Cláudio: "Não, mas eu não tô passando nada não, eu falei pra eles terem um pouco de 
paciência, porque eu ia atualizar a renda pelo imposto de renda, eu fui atualizar hoje né, 
ajeitou hoje. E aí, já queria que fosse fazer. 'Não tem calma aí, tá os negócios em análise, 
até pra  (...) os cartões ficar passando isso não vai né'. Entendeu?"; 
Beto: "Quem te chamou pra ir lá, foi o Alex?"; 
Cláudio: Não, pra atualizar eu fui lá no Fernando hoje de manhã cedo."; 
Beto: "(...)"; 
Cláudio: "Ele que me falou pra fazer cadastro, o Fernando, entendeu? Aí já falou 'não, vai', 
eu falei 'rapaz, vamo esperar um pouco pra ver esse negócio do Itaú, ver se..."; 
Beto: "É, é o mais (...) é esse daí né?"; 
Cláudio: "É, aí eu fui e falei né, aí hoje a tarde (...) falei que a minha gerente é outra já, aí 
tinha uma lá ela falou 'Cláudio, vou atualizar hoje a tua renda, já tirei cópia, tirei tudo, e aí 
segunda-feira tu vem pra gente tentar pedir esse cartão, porque eu já alterei aqui tudo."; 
Beto: "Da onde?"; 
Cláudio: "Do Itaú."; 
Beto: "Ah, ela mandou tu ir lá segunda?"; 
Cláudio: "É, porque eu alterei hoje, eu levei o imposto de renda hoje, agora. Saí do banco 
agorinha. 
Aí eu alterei, ela falou, isso aqui vai virar pro sistema, tirou cópia, tirou tudo, aí eu assinei 
alteração de renda, entendeu? Tudinho. Aí ela falou 'Isso aqui se não gerar hoje pra 
amanhã, segunda-feira já está atualizado, aí agente tenta subir os cartão.'."; 
Beto: "E ela pediu o Constishop?"; 
Cláudio: "Não, aquela foi a outra que pediu e estava em análise. Aí eu nem mandei ela ver 
isso, porque eu tava vendo isso aí, entendeu? Não foi a mesma de ontem não."; 
Beto: "É outra né?"; 
Cláudio: "É porque a minha gerente saiu, e aí a lorinha de ontem que fez o pedido do coisa 
viajou pra Manaus, e a gerente nova que vai ser minha gerente foi pra Manaus também 
fazer um curso, só volta segunda-feira. Aí eu aproveitei que estava essa outra no lugar 
delas lá, e fiz a alteção, entendeu, aí eu fui e perguntei se não dava de aumentar que tava 
(...) aí eu fui e mostrei pra ela. Ela falou 'não, primeiro vamos fazer alteração'."; 
Beto: "Ele já tá tentando aumentar."; 
Cláudio: "Ele tá, pelo fone fácil. Mas ele que mandou ir lá também. Porque tem um coisa lá 
de aumento automático, entendeu?"; 
Beto: "Só aquele preto."; 
Cláudio: "Ahn?"; 
Beto: "Só o TAM."; 
Cláudio: "Pois é, aquele por lá não aumenta não, só pelo fone fácil."; 
Beto: "É mesmo é?"; 
Cláudio: "Não conseguiu por lá entendeu. Ela falou que tem que ligar lá, tem um código da 
TAM, tu consegue aumentar por lá. A menina me falou ontem."; 
Beto: "A minha conta será que ele fez?"; 
Cláudio: "Rapaz eu acho que ele fez, que ele disse que tava tudo certo, né?"; 
Beto: "As conta minha é conta exata, eu acho difícil ela falhar." (…)

Em outro áudio, constante dos autos (fls.354/355  apenso III), Fernando e Beto 
conversam sobre viagem a ser feita por Guilherme ou seu pai Alexssandro (chamam ele de 
“Cabo Nava”). Falam sobre os cartões de Cláudio, que precisam pegar de volta, porque ele 
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gasta muito e tem que ficar com cartões de limite menor, de 5 mil, pois têm faturas muito 
altas.

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - CARTÕES, ALESSANDRO, CLA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 13:58:16      25/12/2011 14:03:14       00:04:58 

RESUMO 
Beto pergunta quem é que vai viajar. Os interlocutores falam sobre pagamento de cartão. 
Fernando alerta Beto que tem que pegar os cartões de Cláudio, se deixar, deve ser 
um baixo, como por exemplo, um de cinco mil. BETO PARECE CHAMAR ALEX DE 
CABO NAVA 

DIÁLOGO 

(até 3 minutos e 20 segundos) 
(…) 
Fernando: "Ei Zé, eu tava vendo aqui, tem que pegar esses bichos do Cláudio tudinho. 
Esses cartão dele tudinho, tem que trazer aqui pra mim."; 
Beto: "Tem que chamar ele pra conversa."; 
Fernando: "É, que não adianta deixar nem uma (...) com ele não. Se deixar muito é um 
cartão daquele baixinho de cinco mil, com ele."; 
Beto: "É isso que tem que fazer."; 
Fernando: "Ahn?"; 
Beto: "Ele conversou ontem contigo?"; 
Fernando: "Ele veio aqui, mas (...). Foi só sobre o menino lá, não falou nada (...)"; 
Beto: "Chamar ele hoje aí né?"; 
Fernando: "Mas eu já falei pra ele, tem que mandar uma ted pra mim do dinheiro que 
ele tem lá, que é aqueles dez com mais doze que ele falou que tem."; 
Beto: "Agora deve ter mais."; 
Fernando: "Pois é, o que ele tiver lá pode mandar, que aí eu vou fazer os 
pagamentos."; 
Beto: "Já deve ter mais."; 
Fernando: "Tem pagamento aqui, Zé, que é alto, aí eu vou ter que ticar por causa do 
limite de pagamento. Um só, trinta e seis mil. Entendeu? Aí tinha que pagar quinze 
num canto, quinze noutro, entendeu?"; 
Beto: "É."; 
Fernando: "Ticando. Outro vinte e dois mil e pouco, outro vinte e um mil, outro 
dezenove, outro quatorze, ai, tu é doido é! (risos)". 

Do áudio, vislumbra-se que os cartões de Cláudio foram utilizados muito mais do que 
fora o relacionado nestes autos.
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Neste outro áudio verifica-se que Fernando conversava com Beto do interior do 
presídio e, mais uma vez, falam dobre contas relacionadas a Cláudio (fls. 364/366 - Apenso 
III).

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ?

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
30/12/2011 09:33:37     30/12/2011 09:42:16        00:08:39

RESUMO
BETO PERGUNTA SE FERNANDO ESTÁ COM ALVARÁ. FERNANDO DIZ QUE AINDA 
NÃO, A PROMOTORA NEM CHEGOU AINDA. BETO PERGUNTA SE ANTONINO PODE 
VER ALGUMA COISA. FERNANDO DIZ QUE ELE FALOU QUE DEPOIS QUE SAI DE LÁ, 
E TIVER NO...É COM ELE. BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO APARECEU AINDA NÃO. FERNANDO DIZ QUE ESTAVA OLHANDO AS CONTAS 
DO CLÁUDIO, JÁ VAI TER UNS 5 MIL DE FATURAS, FORA O NEGÓCIO DO AMÉRICA, 
E O CARTÃO DA CAIXA JÁ FOI CANCELADO. BETO PERGUNTA SE ELE NÃO 
ESTAVA PAGANDO. FERNANDO DIZ QUE ONTEM PAGOU O SANTANDER, TINHA 
PAGO UMA PARTE COM A CONTA DELE E FOI ESTORNADO. BETO PERGUNTA SE 
ELE ENTROU NO AMÉRICA PRA VER SE ESTÁ CONSTANDO. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO ENTROU. BETO FALA PRA ELE CONSULTAR O AMÉRICA, BETO DIZ SE FOR 
PAGAR O TALES HOJE, NÃO PODE PASSAR O MESMO VALOR DE ONTEM. 
FERNANDO DIZ QUE SABE, DIZ QUE TEM O BOLETO, PASSA O VALOR X E O VALOR 
X. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM SOBRE UMA SÉRIE DE NEGÓCIOS E 
PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTES, PORÉM DE DIFÍCIL COMPREENSÃO PELO 
MODO COMO ELES SE EXPRESSAM. BETO DIZ QUE ESSES DIAS TINHA 18 MIL PRA 
PAGAR PRO REGINALDO, E NÃO DEU, DEPOIS QUE MANDOU, ELE FICOU BRAVO, 
DESCONFIADO.

Diálogo
BETO: "Oi!";
FERNANDO: "Bom dia!";
BETO: "Já tá com o alvará?";
FERNANDO: "Oi! To nada.";
BETO: "Diabo é isso?";
FERNANDO: "Ah, tá! Tá, é... como é que é? Eu não to com o alvará não ainda, a mulher 
nem chegou ainda.";
BETO: "Quem não chegou?";
FERNANDO: "A mulher lá... promotora.";
BETO: "A (...) tá lá esperando ela?"; 
FERNANDO: "Tá.";
BETO: "Tá com a documentação toda, né?";
FERNANDO: "Tá. Aí tem que ir de lá, aí correr lá pro fórum.";
BETO: "E a doutora tá lá?";
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FERNANDO: "Tá com ela lá.";
BETO: "É, que pega e de lá vai pro fórum, né?";
FERNANDO: "Hãn.";
BETO: "E o Antonino não pode ver nada aí pra...?";
FERNANDO: "Não, ele disse que depois que sair de lá e tiver lá no coisa aí é com ele.";
BETO:"É?";
FERNANDO: "É.";
BETO: "E o cabo Nava?";
FERNANDO: "Não apareceu ainda não.";
BETO: "Ah, é?";
FERNANDO: "É. E eu tava lá... as conta do Cláudio...";
BETO: "Hum...";
FERNANDO: "Fatura... aí tem... já vai ter mais uns cinco mil só de fatura, fora aquele 
negócio do América lá. E o cartão da Caixa parece que tá é cancelado já.";
BETO: "Já?";
FERNANDO: "É, foi cancelado.";
BETO: "É só ligar lá pra saber.";
FERNANDO: "Eu puxei aqui...";
BETO: "Pode entrar na conta aí que tu vai ver.";
FERNANDO: "Aí tento ver lá, tá dizendo 'cartão cancelado'. Tem nem como ver nada 
não.";
BETO: "O certo não já pagou? não já consta o pagamento? Ou foi ontem?";
FERNANDO: "O pagamento foi pago...";
BETO: "Ontem.";
FERNANDO: "Dia 26, porra!";
BETO: "Não tava pagando não porque não tinha entrada, parece?";
FERNANDO: "Não. Ontem tava pagando do Santander que eu tinha pago com... uma parte 
com a conta dele, aí extornaram o boleto. Entendeu?";
BETO: "Tu já entrou no América pra ver se tá constando?";
FERNANDO: "Não, entrei não.";
BETO: "Entra pra ver se tá constando. Lá é C. Siqueira 512 (ou 502)"; 
FERNANDO: "Então vou entrar pra ver.";
BETO: "É Alberto 512...(ou 502)" (espirros);
FERNANDO: "Como é que é?";
BETO: (espirros) "É gripe com dor, cada espirrada é uma dor aqui na...";
(…) 
BETO: "(...) cara de pau! Querendo andar num carro daquele. Ele tem é que cuidar. Tu 
soma as contas dele aí que eu vou dar uma pressão nele pra ele ir atrás de dinheiro pra 
pagar.";
FERNANDO: "É.";
BETO: "(...) negócio de show?!";
FERNANDO: "É... Negócio de show...show. O cara só vai se arrebentando em negócio de 
show. E quer tá no show, mas é porque ele gosta de ibope, Beto. Sabia? Ele gosta de tá alí 
na coisa, os caras babando ele. Mas os caras ficam babando porque é atrás de ingresso, 
não é outra coisa não.";
BETO: "É, então... por isso que eu to falando pra ti, prepara aí que eu vou pra cima dele, 
dizer que ele tem que pagar.";
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FERNANDO: "(...)";
BETO: "Prepara aí pra ver o que vai ter que pagar, tudo né?! Inclusive, meu irmão, tu quer 
fazer show olha aqui o que que tem aqui!";
FERNANDO: "É.";
BETO: "Cadê a bimba?";
FERNANDO: "Bimba não apareceu ainda não hoje.";
BETO: "Guilherme chegou, né?";
FERNANDO: "Chegou.";
BETO: "Hoje o que mais tem pra fazer? Reginaldo foi pago, (...) foi pago. Só esperar, né?!";
FERNANDO: "É, só esperar. Eu ainda fico meio em dúvida, macho, com esse bixo porque q 
eles não mandaram o boleto né?";
BETO: "(...) o Reginaldo nunca mentiu não.";
FERNANDO: "É. Não eu sei mas (...)";
BETO: "(...) É, esses dias eu tiro é dezoito mil pra dar pro Reginaldo, eu vim embora, nem 
dei.";
FERNANDO; "Hum!";
BETO: "Depois que eu mandei. Né? Aí ele ficou brabo ainda, né? Desconfiança!";
FERNANDO: "É.";
BETO: "(...) Então, eu vou ver aqui quem é aqui depois te ligo. Tá?";
FERNANDO: "Tá. Tchau".

Portanto, conclui-se que a autoria do acusado Cláudio resta confirmada em juízo. 
Além da fragilidade de sua negativa, o correspondente do banco Itaú foi ouvido como 
testemunha de acusação e confirmou os fatos e as operações fraudulentas envolvendo o 
acusado Cláudio Siqueira, garantindo ser o mesmo modus operandi perpetrado por outros 
integrantes do grupo criminoso.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Cláudio Siqueira da 
pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

O acusado já foi condenado definitivamente por crime de porte de arma de uso 
permitida, no entanto, a extinção da punibilidade ocorreu há mais de cinco anos, de modo 
que será considerado primário. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime 
se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade 
e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o 
patrimônio. 
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As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada 
um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de vinte e três crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão, além do pagamento de 
1.150 (mil, cento e cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Wolney Marcos Bueno: Tem 48 anos, divorciado, tem dois filhos, mora no Pará. À 
época dos fatos residia em Porto Velho.

O réu é apontado pela prática de 25 estelionatos através de produtos bancários de 
sua titularidade, especialmente cartões de crédito, usados de forma fraudulenta em seu 
favor e também dos demais membros do grupo criminoso.

A confusão patrimonial entre os acusados é comprovada também pelo fato de que o 
acusado Beto Baba foi visto, em razão de acompanhamento policial, andando em veículo 
que teoricamente pertencia ao acusado Wolney, pois estava em seu nome, o que 
demonstra pois que o acusado adquiria bens em favor do grupo criminoso.

As transações fraudulentas imputadas ao acusado são descritas de maneira 
pormenorizada pelo inspetor de Fraudes do Banco Itaú/SA, senhor Luiz Fernando Romero. 
Vejamos o que foi esclarecido com detalhes em relação aos produtos pertencentes ao réu:

"WOLNEY MARCOS BUENO e cliente do banco Itau, respondeu que sim, tendo o mesmo 
adquirido três produtos: Itaucard Visa Platinum, Itaucard Visa Gold, Itaucard Mastercard 
Gold; QUE em relação ao produto Itaucard Visa Platinum, número 4705 9820 0215 
0181, o depoente esclarece que possuía limite de crédito no valor de R$ 7.700,00, 
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tendo sido posteriormente aumentado para R$ 30.000,00, em 27/07/2012, mediante a 
apresentação de uma fatura de cartão de crédito do Banco Santander com o seguinte 
numero do cartão: 5447 8xx 3594, apresentando limite de crédito de R$ 30.000,00, como 
comprovante de renda; QUE uma vez aumentado o limite de seu produto, WOLNEY 
passou a fazer transações atípicas em relação ao perfil de gastos que até então 
apresentara; QUE na 05/09/2012, WOLNEY efetuou uma transação no valor de R$ 
63.000,00 no estabelecimento L F IMPORTS, situado em Porto Velho/RO; QUE a fatura 
seguinte deste cartão de crédito, com vencimento em 22/10/2012, foi no valor de R$ 
79.587,01, sendo tal fatura paga através do cheque n° 008391, Banco 237 (Bradesco), 
Agência 0126, conta 033090-6, cujo titular é a TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, 
CNPJ n° 061.208.351/0001-87, também devolvido, na data de 22/10/2012, pela alínea 
20; QUE o depoente esclarece que a alínea 20 se trata de "cheque sustado em virtude 
de roubo, furto ou extravio de folha", segundo a normativa do BACEN; QUE o boleto 
apresentado para pagamento da fatura com vencimento em 22/10/2012, para ter sua 
aceitação na rede bancária, foi alterado o nome do sacado, de WOLNEY MARCOS 
BUENO para TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, cujo nome coincide com a 
titularidade do cheque acima citado; QUE na data de 23/10/2012 WOLNEY efetuou três 
transações sequenciais no estabelecimento denominado ANGULAR FORMULARIOS, 
situado em Porto Velho/RO, cujos valores respectivamente são R$ 15.000,00, R$ 
17.000,00 e R$ 10.000,00; QUE na data de 23/10/2012, foi realizada transação no 
estabelecimento INFOSERVICE, localizado em Porto Velho/RO, cujo valor e de R$ 
2.200,00; QUE no dia 24/10/2012 WOLNEY realizou pagamento de seu cartão de crédito no 
valor de R$ 79.587,01, sendo tal fatura paga através do cheque n° 008395, Banco 237 
(Bradesco), Agência 0126, conta 033090-6, cujo titular é a TOALHEIRO GUARANY LTDA. - 
EPP, CNPJ n° 061.208.351/0001-87, também devolvido, na data de 24/10/2012, pela alínea 
20; QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão em 24/10/2012, para ter sua 
aceitação na rede bancária, foi alterado o nome do sacado, de WOLNEY MARCOS BUENO 
para TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, cujo nome coincide com a titularidade do 
cheque acima citado; QUE no dia 25/10/2012, WOLNEY realizou três transações 
sequenciais no estabelecimento denominado ISAC VEÍCULOS, localizado em Porto 
Velho/RO, nos respectivos valores de R$ 20.000,00 R$ 30.000,00, e R$ 9.000,00; QUE 
no dia 26/10/2012 WOLNEY realizou pagamento de seu cartão de credito no valor de R$ 
79.587,01, sendo tal fatura paga através do cheque n° 008398, Banco 237 (Bradesco), 
Agencia 0126, conta 033090-6, cujo titular é a TOALHEIRO GUARANY LTDA - EPP, CNPJ 
n° 061.208.351/0001-87, também devolvido, na data de 26/10/2012, pela alínea 20; QUE na 
data de 27/10/2012, WOLNEY realizou quatro transações sequenciais no 
estabelecimento denominado ED CIMENTOS, localizado em Guajará-Mirim/RO, nos 
respectivos valores de R$ 1.000,00, R$ 30.000,00, R$ 29.000,00, e R$ 11.000,00; QUE 
no dia 31/10/2012, WOLNEY pagou seu referido cartão de crédito com cheque, no valor de 
R$ 79.587,01, porém o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE na data de 
01/11/2012, WOLNEY realizou duas transações no estabelecimento denominado ED 
CIMENTOS, localizado em Guajará-Mirim/RO, nos respectivos valores de R$ 
40.500,00, e R$ 4.000,00, sendo que na mesma data ainda realizou nova transação no 
estabelecimento denominado ISAC VEÍCULOS, localizado em Porto Velho/RO, no 
valor de R$ 26.000,00; QUE no tocante a este produto, WOLNEY causou um prejuízo de 
R$ 324.299,82 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e 
oitenta e dois centavos)"; 

Ao todo com este produto, segundo o que foi apurado, foram praticados 15 
estelionatos, todos imputados ao acusado Wolney e aos líderes criminosos Alberto 
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Siqueira e Fernando Braga.

"QUE no tocante ao produto Itaucard Visa Gold de WOLNEY MARCOS BUENO. 
Numero 4440 5490 8213 1280, o mesmo possuía limite inicial de R$ 10.500,00, 
posteriormente aumentado para R$ 30.000,00 em 21/07/2012, sendo apresentado 
como comprovante de renda uma fatura do cartão de credito do Banco Santander, 
numero 5447 8x 3594, com limite de credito de R$ 30.000,00; QUE na data de 24/09/2012, 
foi realizada transação no estabelecimento denominado L F IMPORTS, situado em 
Porto Velho/RO, no valor de R$ 80.000,00; QUE no dia 22/10/2012 WOLNEY realizou 
pagamento de seu cartão de credito no valor de R$ 94.743,66, pago através do cheque n° 
008390, Banco 237 (Bradesco), Agenda 0126, conta 033090-6, cujo titular e a TOALHEIRO 
GUARANY LTDA. - EPP, CNPJ n° 061.208.351/0001-87, também devolvido, na data de 
22/10/2012 pela alínea 20; QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão em 
22/10/2012, para ter sua aceitação na rede bancária, foi alterado o nome do sacado, de 
WOLNEY MARCOS BUENO para TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, cujo nome 
coincide com a titularidade do cheque acima citado; QUE na data de 23/10/2012, WOLNEY 
efetuou três transações sequenciais no estabelecimento denominado CAB, 
localizado em Porto Velho/RO, no respectivos valores de R$ 14.500,00, R$ 20.000,00, 
RS 17.000,00; QUE na mesma data, também foi realizada transação no 
estabelecimento INFOSERVICE, em Porto Velho/RO, no valor de RS 4.000,00; QUE no 
dia 24/10/2012 WOLNEY realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de RS 
94.743,66, pago através do cheque, também não compensado pelo banco emissor; QUE 
no dia 26/10/2012 WOLNEY realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 
94.743,66, pago através do cheque n° 008399, Banco 237 (Bradesco), Agenda 0126, conta 
033090-6, cujo titular é a TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, CNPJ n° 
061.208.351/0001-87, também devolvido, pela alínea 20; QUE quanto a este produto, 
WOLNEY MARCOS BUENO causou um prejuízo de R$ 59.305,85 (cinquenta e nove mil, 
trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos)"; 

Com este segundo produto foram praticados mais 05 estelionatos.

"QUE por fim, no tocante ao produto Itaucard Mastercard Gold de WOLNEY, numero 
5489 8595 0840 3281, houve alteração do limite inicial de R$ 14.200,00 para RS 
30.000,00 em 31/07/2012, utilizando como comprovante de renda para tanto uma 
fatura de cartão de credito do Banco Santander, número de cartão 5447 8x 3694, 
apresentando limite de crédito de R$ 30.000,00; QUE no dia 05/09/2012, WOLNEY efetuou 
duas transações sequenciais no estabelecimento L F IMPORTS, nos valores de R$ 
62.660,00 e RS 16.000,00; QUE no dia 22/10/2012 WOLNEY realizou pagamento de seu 
cartão de crédito no valor de R$ 97.262,35, pago através do cheque n° 008394, Banco 237 
(Bradesco), Agencia 0126, conta 033090-6, cujo titular é a TOALHEIRO GUARANY LTDA. - 
EPP, CNPJ n° 061.208.351/0001-87, também devolvido (não compensado), pela alínea 20; 
QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão em 22/10/2012, para ter sua 
aceitação na rede bancária, foi alterado o nome do sacado, de WOLNEY MARCOS BUENO 
para TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, cujo nome coincide com a titularidade do 
cheque acima citado; QUE em 23/10/2012, WOLNEY realizou três transações no 
estabelecimento denominado CAB, sediado em Porto Velho/RO, nos valores de RS 
10.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00; QUE no dia 24/10/2012 WOLNEY realizou 
pagamento de seu cartão de credito no valor de R$ 97.262,35, pago através do cheque n° 
008397, Banco 237 (Bradesco), Agencia 0126, conta 033090-6, cujo titular é a TOALHEIRO 
GUARANY LTDA. - EPP, CNPJ n° 061.208.351/0001-87, também devolvido (não 
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compensado), pela alínea 20; QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão/em 
24/10/2012, para ter sua aceitação na rede bancaria, foi alterado o nome do sacado, de 
WOLNEY MARCOS BUENO para TOALHEIRO GUARANY LTDA - EPP, cujo nome 
coincide com a titularidade do cheque acima citado; QUE no dia 26/10/2012 WOLNEY 
realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 97.262,35, pago através do 
cheque n° 008400, Banco 237 (Bradesco), Agenda 0126, conta 033090-6, cujo titular é a 
TOALHEIRO GUARANY LTDA. - EPP, CNPJ n° 061.208.351/0001-87, também devolvido 
(não compensado), pela alínea 20; QUE quanto ao prejuízo causado por WOLNEY 
MARCOS BUENO com uso deste produto em particular, resultou em R$ 166.367,12 
(cento e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e doze centavos)";

Com este último produto foram praticados mais 05 estelionatos, totalizando 25 
estelionatos e somando um prejuízo ao Banco Itaú/SA no total de R$ 549.972,79 
(quinhentos e quarenta e nove mil reais novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove 
centavos).

O acusado foi ouvido sobre os fatos em juízo no dia 07.02.2014 quando da primeira 
audiência de instrução. Considerando que esta foi declarada nula, foi realizada a segunda 
instrução, oportunidade em que o acusado foi interrogado através de carta precatória, 
sendo juntada às folhas 4565/4566 dos autos. 

O acusado negou a prática dos crimes imputados pelo ministério Público na denúncia. 

Alegou que não realizou fraudes com o seu cartão de crédito. Disse que nunca 
emprestou seu cartão para que outras pessoas fizessem uso, bem como negou que tivesse 
realizado transações com seu cartão a pedido de terceiros.

Afirmou que todas as transações efetuadas com seu cartão, foram feitas por ele 
mesmo.

Negou que tivesse sofrido ameaças e que apenas se mudou para o estado do Pará 
para trabalhar.

Explicou que adquiriu seu veículo de forma financiada com o banco. Negou que fosse 
produto de crime de estelionato. Destacou que já negociou sua dívida com o banco. 

Alegou que costumava adquirir produtos para o seu comércio com seu cartão de 
crédito. 

Ao ser questionado sobre os demais réus, o acusado declarou que conhecia apenas 
os corréus Alberto e Fernando. No entanto, negou que mantivesse negócios com referidos 
acusados. 

Justificou que conhecia Alberto por este ser seu vizinho e que nunca soube da 
atividade profissional deste.

Vislumbra-se que o acusado preferiu não esclarecer os fatos como verdadeiramente 
aconteceram. Fato é que o modo como o acusado agia é o mesmo utilizado pelo grupo 
criminoso para praticar os estelionatos. 
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Além disso, as transações apontadas como fraudulentas e efetuadas com o cartão de 
crédito do acusado foram efetivadas nas mesmas empresas em que outros réus também 
praticaram as fraudes com outros cartões de crédito. 

Dessa forma, não há dúvidas de que o acusado praticou fraudes com seus cartões de 
crédito, uma vez que obteve aumento de limite com valor incompatível com o seu perfil e, a 
partir dai, passou a  efetuar transações elevadas, de forma sequenciais, em diversas 
empresas, sendo que as respectivas faturas eram pagas com cheques que não eram 
compensados, causando prejuízo às instituições bancárias. 

Também causa estranheza, o fato de Wolney, em um período de aproximadamente 
três meses ter utilizado seus cartões somando valores de R$ 549.972,79 (quinhentos e 
quarenta e nove mil reais novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), 
quantia esta que o réu não comprovou ser compatível com sua renda. 

Além da fragilidade de sua negativa, o correspondente do banco Itaú foi ouvido como 
testemunha de acusação e confirmou os fatos e as operações fraudulentas envolvendo o 
acusado Wolney, garantindo ser o mesmo modus operandi perpetrado por outros 
integrantes do grupo criminoso.

Portanto, a autoria do acusado restou confirmada em juízo. 

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Wolney Bueno da 
pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
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inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um 
no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de vinte e cinco crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 
1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Valdirene Márcia de Castro Kemp: tem 41 anos, vive em união estável com Carlos 
Eduardo Moraes de Brito há oito anos. Trabalhou no ramo do comércio, bem como na 
Assembleia Legislativa no período de 2010 a 2012. Trabalhou para Vereadora Ana da 8, 
com função externa. Informou que seu companheiro trabalha na ROTRAM (empresa de 
uniformes), bem como com compra e venda de veículos.

A acusada é casada com o corréu Carllos Eduardo Moraes de Brito, vulgo "X tudo", 
que possui bastante influência no meio criminoso da associação criminosa.

Imputada pela prática de 97 estelionatos, a acusada cometeu grande parte das 
fraudes na empresa Soft Rent a Car, assim como diversos corréus deste processo.

Vejamos com detalhes as operações relacionadas à acusada e que foram descritas 
de maneira detalhada pelo correspondente bancário do Banco Itaú/SA, às fls. 669 ss. dos 
autos do inquérito policial.

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por VALDIRENE MARCIA DE 
CASTRO KEMP é ou foi correntista ou utiliza algum produto do Banco Itaú Unibanco, 
afirmou que sim, que a mesma já foi cliente dos seguintes produtos dos Banco Itaú: TAM 
Itaucard VISA Gold n° 4218 4402 0581 2603, Itaucard VISA Internacional n° 4393 5404 
5576 8954, e TAM Itaucard Mastercard Platinum n° 5522 3602 2336 3256, Americanas 
Itaucard VISA Gold n° 4180 4402 4462 9160, e o Americanas Mastercard Gold n° 5300 
7300 1755 4433";

Quanto ao primeiro produto relacionado à acusada:

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard VISA Gold, o limite inicial de crédito era de RS 
25.000,00, passando para RS 30.000,00 em 26/09/2011; QUE no tocante as principais 
transações efetuadas com este produto, o depoente esclarece que na data de 30/08/2011 
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foram feitas duas transações sequenciais nos respectivos valores de RS 19.000,00 e 
RS 5.500,00, no estabelecimento denominado THALES VEICULOS; QUE na data de 
10/10/2011, foi realizada transação junto ao estabelecimento denominado CARAMORI 
VEÍCULOS situado na cidade de Cuiabá/MT, no valor de RS 61.000,00; QUE na data de 
08/11/2011, VALDIRENE realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito 
através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 4884-4, conta 268539-6, cheque 
n° 850912, no valor de R$ 70.512,23, cujo titular é ROSE MARY RIOS SILVA, sendo que 
referido pagamento foi realizado no Itaú Unibanco S/A; QUE o depoente esclarece que 
referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 11; QUE na data de 09/11/2011, foram 
realizadas três transações sequenciais no estabelecimento denominado SOFT RENT 
A CAR, situado na cidade de Natal/RN, nos valores de RS 15.000,00, RS 40.000,00, e 
RS 15.000,00; QUE no dia 10/11/2011, foi realizada nova transação na SOFT RENT A 
CAR, no valor de RS 200,00, e que na mesma data foi realizado o pagamento do boleto do 
referido cartão, no valor de R$ 70.512,23, através de cheque do Banco do Brasil, banco 
001, agência 4884-4, conta 268539-6, cheque n° 850910, no valor de R$ 70.512,23, cujo 
titular é ROSE MARY RIOS SILVA; QUE ainda em relação a este produto, houve 
tentativa de mais transações em outros estabelecimentos, porém o limite do cartão 
foi excedido em algumas transações, e em outras já constava bloqueio do referido 
produto, ressaltando-se que houve tentativa de compra no estabelecimento SOFT 
RENT A CAR no dia 09/11/2011, nos respectivos valores de RS 4.000,00 e RS 990,00"; 

Com este produto foram cometidos 07 estelionatos.

"QUE em relação ao produto Itaucard VISA Internacional, seu limite de crédito inicial era de 
R$ 4.000,00, sendo alterado no dia 26/09/2011 para R$ 18.000,00; QUE no dia 10/10/2011 
foi realizada transação junto ao estabelecimento CARAMORI VEICULOS, situado em 
Cuiabá/MT, como mencionado acima, no valor de R$ 34.000,00; QUE no dia 08/11/2011 
foi realizado um pagamento de fatura mediante boteto, através de cheque do Banco do 
Brasil, banco 001, agência 3606-4, conta 753020-x, cheque n° 851278, no valor de RS 
37.811,04, cujo titular é ALDERINA FERREIRA DE ABREU, devolvido peia alínea 20; QUE 
na data de 09/11/2011 foram realizadas quatro transações sequenciais na SOFT RENT 
A CAR, nos respectivos valores de R$ 22.500,00, R$ 12.500,00, RS 2.000,00, e RS 
800,00; QUE na data de 10/11/2011 houve o pagamento de boleto de fatura do cartão, 
através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 3603-x, conta 6431-9, cheque 
n° 850719, no valor de R$ 37.811,04, em nome de MARIA DUARTE DE ARAUJO; QUE na 
data de 11/11/2011 houve transação no estabelecimento SAGA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA, localizada em Porto Velho/RO, no valor de RS 25.000,00; QUE na 
data de 14/11/2011, houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 
37.811,04, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; 
QUE na data de 15/11/2011 houve transação comercial na SOFT RENT A CAR, no valor 
de R$ 900,00, e na mesma data mais quatro transações sequenciais no 
estabelecimento denominado CAVALO MATERIAL B, nos valores de R$ 8.000,00, R$ 
7.000,00, R$ 12.600,00, e R$ 7.400,00; QUE na data de 17/11/2011 foi feito o pagamento 
do boleto da fatura do cartão de credito, através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, 
agência 4733-1, conta 310807-4, cheque n° 852895, no valor de R$ 37.811,04, em nome 
de LUZIA ANTUNES DE SOUZA SOARES, porém o mesmo não foi compensado pelo 
banco emissor, pelo motivo da alínea 35 (cheque fraudado); QUE na data de 18/11/2011 
foram realizadas duas transações sequenciais nos valores de R$ 4.255,50 e R$ 
14.757,11, no estabelecimento denominado GERDAU PORTO VELHO, bem como 
outras três transações no estabelecimento SOFT RENT CAR, uma no valor de R$ 
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1.500,00 e duas sequenciais nos valores de R$ 3.200,00; QUE na data de 21/11/2011 
houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 37.811,04, através de 
cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE no dia 22/11/2011 
foi realizada transação no estabelecimento SOFT RENT A CAR no valor de R$ 
1.000,00, na mesma data mais três transações sequenciais no estabelecimento 
CAVALO MATERIAL B, em Porto Velho/RO, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 8.000,00, 
e R$ 7.000,00, e ainda mais duas transações sequenciais no estabelecimento PORTO 
VELHO MAT D, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00; QUE no dia 23/11/2011 houve 
pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 37.811,04, através de cheque, 
porém o mesmo não foi compensado pelo banco emissor"; 

Foram praticadas 22 operações fraudulentas com relação ao segundo cartão 
descrito.

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard Mastercard Platinum, este possuía um limite 
inicial de R$ 25.000,00, passando no dia 26/09/2011 para R$ 50.000,00; QUE dentre as 
principais transações, na data de 10/10/2011 houve transação no estabelecimento 
denominado CARAMORI VEÍCULOS, no valor de R$ 100.000,00, além de duas 
transações sequenciais na mesma data, no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos 
valores de RS 8.000,00 e R$ 20.000,00; QUE na data de 08/11/2011, realizou pagamento 
de um boleto do referido cartão de crédito através de cheque do Banco do Brasil, banco 
001, agência 4884-4, conta 268539-6, cheque n° 850913, no valor de R$ 155.369,45, cujo 
titular é ROSE MARY RIOS SILVA; QUE na data de 09/11/2011, foram realizadas oito 
transações sequenciais no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de R$ 
5.000,00, R$ 25.000,00, R$ 24.900,00, R$ 23.000,00, R$ 29.000,00, R$ 30.000,00, R$ 
15.000,00, e R$ 2.000,00; QUE no dia 10/11/2011 houve pagamento do boleto do cartão de 
credito no valor de R$ 155.369,45, através de cheque, porém o mesmo não foi 
compensado pelo banco emissor; QUE na data de 09/11/2011, houve tentativa de seis 
transações junto a SOFT RENT A CAR nos valores de R$ 150.000,00, R$ 70.000,00, R$ 
125.000,00, R$ 19.000,00, R$ 3.000,00, R$ 2.300,00, não aprovadas em virtude de 
excesso de limite, e na data de 11/11/2011, no valor de R$ 3.000,00, não aprovada porque 
o produto foi bloqueado"; 

11 estelionatos com este terceiro produto relacionado à ré Valdirene.

"QUE em relação ao produto Americanas Itaucard VISA Gold, este possuía um limite inicial 
de R$10.000,00, e em 10/10/2011 foi alterado para R$ 12.000,00; QUE no dia 10/10/2011, 
foi realizada transação no estabelecimento CARAMORI VEÍCULOS, no valor de R$ 
20.000,00, e, na mesma data, transação junto a SOFT RENT A CAR no valor de R$ 
4.000,00; QUE na data de 10/11/2011, houve pagamento de um boleto do referido cartão 
de crédito através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 4884-4, conta 268539-
6, cheque n° 850911, no valor de R$ 25.191,92, cujo titular é ROSE MARY RIOS SUVA; 
QUE na data de 11/11/2011, foram realizadas cinco transações sequenciais na SOFT 
RENT A CAR, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 12.000,00, R$ 8.000,00, R$ 1.000,00, R$ 
1.100,00; QUE no dia 17/11/2011, houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor 
de R$ 25.191,92, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco 
emissor; QUE na data de 18/11/2011, houve cinco transações sequenciais no 
estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de R$ 1.300,00, R$ 8.000,00, R$ 
12.000,00, R$ 13.500,00, e R$ 500,00; QUE na data de 21/11/2011, houve pagamento do 
boleto do cartão de crédito no valor de R$ 25.191,92, através de cheque, porém o mesmo 
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não foi compensado pelo banco emissor; QUE na data de 22/11/2011 foram realizadas 
três transações sequenciais na SOFT RENT A CAR, nos valores de R$ 1.000,00, R$ 
13.500,00, e R$ 500,00; QUE na data de 23/11/2011, houve pagamento do boleto do cartão 
de credito no valor de R$ 25.191,92, através do cheque nº 850007, conta 31753-5, agência 
3525-4, Banco do Brasil, 001, cujo titular é N S LUCENA (CNPJ n° 12.455.211/0001-06), o 
qual foi devolvido peia alínea 11; QUE na data de 24/11/2011, houve cinco transações 
sequenciais no estabelecimento denominado K M VEÍCULOS, localizado em Porto 
Velho/RO, nos valores de R$ 7.000,00, R$ 8.000,00, R$ 8.000,00, R$ 7.500,00, R$ 
2.400,00; QUE na data de 25/11/2011 houve pagamento do boleto do cartão de crédito no 
valor de R$ 25.191,92, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco 
emissor; QUE na data de 26/11/2011, houve três compras sequenciais na SOFT RENT A 
CAR, nos valores de R$ 4.000,00, R$ 8.500,00, e R$ 2.500,00; QUE na data de 
28/11/2011 houve nova transação na SOFT RENT A CAR, no valor de R$ 5.000,00; QUE 
na data de 29/11/2011, houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 
25.191,92, através do cheque n° 850015, conta 31753-5, agência 3525-4, Banco do Brasil, 
001, cujo titular é N S LUCENA (CNPJ n° 12.455.211/0001-06), o qual foi devolvido pela 
alínea 11; QUE em relação ainda este produto, houve tentativa de transação nos 
estabelecimentos SOFT RENT A CAR e KM VEICULOS, porém as mesmas não foram 
autorizadas em virtude de ter excedido o limite do produto"; 

Assim, com este quarto produto foram praticados 24 estelionatos, sendo a maior 
parte na empresa Soft Rent a Car.

Vejamos no que concerne ao quinto produto:

"QUE em relação ao produto Americanas Mastercard Gold, este possuía um limite inicial de 
R$ 12.500,00, sendo aumentado no dia 06/10/2011 para R$ 16.000,00; QUE na data de 
10/10/2011 foi realizada transação no estabelecimento CARAMORI VEÍCULOS, no 
valor de R$ 31.000,00; QUE na data de 10/11/2011, foi realizado pagamento de fatura 
mediante boleto, através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 3606-4, conta 
753020-x, cheque n° 851280, no valor de R$ 33.584,37, cujo titular é ALDERINA 
FERREIRA DE ABREU, devolvido pela alínea 20; QUE na data de 11/11/2011 houve duas 
transações sequenciais no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de RS 
3.000,00 e R$ 5.500,00, e na mesma data três transações sequenciais no 
estabelecimento SAGA GOV JORGE TEIXEIRA, nos valores de R$ 8.000,00, R$ 
6.000,00, e R$ 5.000,00; QUE na data de 17/11/2011 houve pagamento do boleto do cartão 
de credito no valor de R$ 33.584,37, através de cheque, porém o mesmo não foi 
compensado pelo banco emissor; QUE na data de 18/11/2011, houve quatro transações 
sequenciais na SOFT RENT A CAR, nos valores de R$ 1.500,00, R$ 8.000,00, R$ 
12.000,00, e R$ 11.800,00; QUE na data de 21/11/2011, houve pagamento do boleto do 
cartão de crédito no valor de R$ 33.584,37, através de cheque do Banco do Brasil, banco 
001,  agência 0452-9, conta 8702-5, cheque n° 851634, cuja titularidade e de MARIA 
EMILIA MARTINS AZEVEDO DE ARAUJO; QUE na data de 22/11/2011, houve três 
transações na SOFT RENT A CAR nos valores de R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, R$ 
2.000,00, e ainda na mesma data houve duas transações sequenciais na CARAMORI 
VEICULOS, nos valores de R$ 12.000,00 e R$ 9.000,00; QUE na data de 24/11/2011, 
houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 33.584,37, através de 
cheque, porem o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE na data de 
25/11/2011 houve uma compra na SOFT RENT A CAR no valor de R$ 1.300,00, e ainda 
cinco transações sequenciais no estabelecimento THALES VEÍCULOS, nos valores 
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de R$ 7.000,00, R$ 8.000,00, R$ 9.000,00, R$ 1.000,00, e RS 1.500,00; QUE na data de 
27/11/2011, houve três transações sequenciais na SOFT RENT A CAR, nos valores de 
R$ 6.000,00, R$ 4.000,00, e R$ 2.000,00; QUE na data de 28/11/2011, houve pagamento 
do boleto do cartão de crédito no valor de RS 33.584,37, através de cheque, porém o 
mesmo não foi compensado pelo banco emissor; QUE na data de 29/11/2011, houve uma 
transação na SOFT RENT A CAR no valor de RS 2.000,00, e quatro transações 
sequenciais no estabelecimento JQ DE A SILVA ME, nos valores de R$ 8.000,00, R$ 
7.000,00, R$ 3.000,00, e R$ 1.500,00; QUE em relação a este produto, algumas 
transações não foram aprovadas, destacando-se os seguintes estabelecimentos: 
SOFT RENT A CAR, CARAMORI VEICULOS, SAGA GOV JORGE TEIXEIRA, THALES 
VEÍCULOS e J Q DE A SILVA ME, pelo motivo de terem excedido o limite de crédito";

Com este último produto relacionado à titularidade da acusada, foram praticados mais 
29 estelionatos, estando em conluio vários integrantes da organização criminosa.

O inspetor de fraudes do banco Itaú/SA ainda asseverou que no tocante ao prejuízo 
causado ao Banco Itaú por VALDIRENE somente no produto TAM Itaucard VISA Gold n° 
4218 4402 0581 2603, o prejuízo foi de RS 187.787,62; QUE no Itaucard VISA Internacional 
n° 4393 5404 5576 8954, o prejuízo foi de R$ 270.275,34; QUE no TAM Itaucard 
Mastercard Platinum n° 5522 3602 2336 3256, o prejuízo suportado foi de RS 401.943,81; e 
no produto Americanas Itaucard VISA Gold n° 4180 4402 4462 9160, houve prejuízo de RS 
212.152,98; e no Americanas Mastercard Gold nº 5300 7300 1755 4433, houve prejuízo de 
RS 180.525,06; totalizando um prejuízo de R$ 1.252.684,81 (hum milhão, duzentos e 
cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). 

Portanto, ao todo, verifica-se a prática de 93 estelionatos.

Grande parte das transações fraudulentas realizadas com cartões de titularidade da 
acusada aconteceram no estabelecimento CARAMURI VEÍCULOS, de venda de veículos 
situado na cidade de Cuiabá/MT. Outros réus deste processo também realizaram 
transações comerciais na cidade mencionada.

As transações relacionadas nesta empresa ligam-se diretamente aos líderes do grupo 
criminoso em razão da prova nos autos.

Em razão de quebra telemática autorizada judicialmente das contas de e-mail 
vinculadas ao réu Alberto Siqueira, foi encontrado, na caixa de entrada de uma delas, uma 
nota fiscal em nome de Valdirene de Castro Kemp referente a um veículo no valor de R$ 
262.000,00 supostamente adquirido da referida loja de veículos CARAMURI, com data de 
emissão do dia 30/09/2011, constante à fl. 335, apenso dos autos.

À fl. 307 dos autos referentes às interceptações consideradas relevantes:

Telefone: 6992696363 Data Início: 09/07/2012-11:02:56 DataTérmino: 09/07/2012 11:04: 50

Duração: 0 00:01:54 Interlocutor: 
Relevância: 3 
COMENTÁRIO: REGINALDO/FERNANDO- NOMES IMPORTANTE
RESUMO: REGINALDO DIZ PRA FERNANDO QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ACHAR 
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OS BOLETOS, FERNANDO DIZ QUE VAI MANDAR DE NOVO. REGINALDO FALA PRA 
FERNANDO MANDAR OS DOIS SÓ NO NOME DO CAMP. FERNANDO DIZ QUE UM JÁ 
FOI DE MANHÃ DO JOSÉ. REGINALDO DIZ UM JÁ FOI NO NOME DA VALDIRENE. 
FERNANDO DIZ QUE AS DUAS DO KEMP É A VALDIRENE, MÁRCIA DE CASTRO 
KEMP. REGINALDO PERGUNTA E O OUTRO. FERNANDO FALA LEONARDO ZABEM. 
REGINALDO FALA PRA FERNANDO MANDAR NO NOME DO LEONARDO ZABEM.

: 
À folha 271: 

Telefone: 6992560489 Data Início: 12/06/2012 14:01:17 Data Término: 12/06/2012 14:03:36

Duração: 0 00:02:19 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - GERANDO CARTOES
RESUMO: BETO DIZ QUE PEDIU O CASH BACK E O DINERS, PEDIU O TAM, 
APROVOU E BAIXOU O CRÉDITO QUE ELE TINHA NO ITAÚ. FERNANDO PERGUNTA 
SE DIMINUIU. BETO DIZ QUE DIMINUIU, AI ESTÁ PENSANDO EM PEDIR O VISA E JÁ 
OUTRO EM SEGUIDA. FERNANDO PERGUNTA SE JÁ APROVOU. BETO DIZ QUE JÁ, O 
TAM QUE PEDIU O MASTER JÁ, JÁ ESTÁ ATÉ NA CONTA. FERNANDO PERGUNTA E 
O OUTRO. BETO DIZ QUE O OUTRO VAI PEDIR AGORA, ESTÁ PREENCHENDO 
AGORA A PROPOSTA, PEDIU O DINERS E O OUTRO DA CREDICARD. FERNANDO 
PERGUNTA ALGO SOBRE FAX ...BETO DIZ QUE O DA CREDICARD NÃO, JÁ ATÉ 
GEROU O NÚMERO, JÁ ESTÁ DISPONÍVEL. FERNANDO PERGUNTA O DINERS. BETO 
DIZ QUE NÃO, SOLICITOU AGORA. FERNANDO DIZ QUE APARECE O E-MAIL, É PRA 
ENTRAR NO E-MAIL LÁ. BETO DIZ QUE QUANDO TEM CADASTRO NÃO PEDE 
DOCUMENTO, DIZ DOS OUTROS NÃO PEDIRAM, ELE DIZ QUE PEDIU DOIS GOLD. 
FERNANDO DIZ QUE ANDERSON ESTAVA LIGANDO PRA SABER NEGÓCIO DO X-
TUDO, DO CARRO. BETO PERGUNTA E AI. FERNANDO DIZ QUE FALOU LÁ PRA 
TERÇA-FEIRA SÓ. BETO DIZ QUE NINGUÉM VAI PASSAR 100 MIL PRA X-TUDO, É SÓ 
90, POIS TEM LÁ O DA LANCHA, SE ELE NÃO QUISER VOMITAR MANDE ELE TRAZER 
DE VOLTA.

Às folhas 355/256 dos autos referentes às interceptações consideradas relevantes:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - PASSAGEM-CARTÃO VAL 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 20:52:15      25/12/2011 21:01:16        00:09:01 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI. 
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
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UMAS PASSAGENS DE PALMAS, DETONOU TIRANDO PASSAGEM. BETO PERGUNTA 
SE ZITO MANDOU A FATURA. FERNANDO DIZ QUE ELE NÃO MANDOU NADA. BETO 
DIZ QUE ELE JÁ MANDOU PRA ELE ATÉ O NOME QUE É PRA PAGAR O DELE E 
FAZER PRA PAGAR O DE BETO E FERNANDO, MANDA FERNANDO CONFERIR. 
FERNANDO DIZ QUE VAI ENTRAR...BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO 
FALA QUE NÃO SABE, FALA PRA BETO TENTAR LIGAR PRA ELE. BETO DIZ QUE 
ACHA QUE VAI DAR TEMPO DE LIBERAR O DE ALGUÉM DIA 29. FERNANDO DIZ DIA 
27, TERÇA-FEIRA, MAS NA PIOR DAS HIPÓTESES MANDA PAGAR DE NOVO...PELO 
MENOS MAIS UMA VEZ. BETO DIZ OU ENTÃO O DA VAL JÁ ERA, O DA VAL ACHA 
QUE NÃO DÁ MAIS. FERNANDO DIZ O DA VAL JÁ QUEIMOU. BETO PERGUNTA SE O 
DA VAL ATÉ O DE AMANHÃ NÃO CONSEGUE LIBERAR O PLATINUM E O 
PREMIADO. FERNANDO DIZ NÃO TEM JEITO, JÁ QUENGOU. BETO DIZ QUE NA 
INTERNET TÁ TUDO DISPONÍVEL. FERNANDO DIZ TÁ TUDO DISPONÍVEL, TUDO 
FILEZINHO, MAS LIGANDO LÁ JÁ TÁ FALANDO LÁ QUE VOLTOU OS CHEQUES.  
BETO DIZ QUE VAI MANDAR JÚNIOR LIGAR PRA GUILHERME, ELE NÃO ESTÁ 
ATENDENDO. FERNANDO DIZ QUE ELE SEMPRE FOI ASSIM, SÓ FALA COM ELE 
QUANDO ELE QUER. BETO DIZ QUE TEM UM NÚMERO LIGANDO, QUESTIONA SE É 
O DAVINO, 9925-4571. 

Fernando: "Oi."; 
Beto: "E aí, tirou a passagem? Quem é que vai?"; 
Fernando: "O Guilherme."; 
Beto: "Mas tú conseguiu a passagem?"; 
Fernando: "Tirei."; 
Beto: "Tinha vaga?"; 
Fernando: "Tirei nas milhas."; 
Beto: "Ainda tem milha aí né, a menina lá do Carlos nós tinha prometido."; 
Fernando: "Rapaz, tinha só 84, eu tirei 15 ficou umas 70 né?"; 
Beto: "Quem que tirou? Tinha cento e poucos mil."; 
Fernando: " O X-tudo tirou umas passagens aqui de Palmas, eu tive olhando, dia 6, 
dia 7, detonando tirando passagem."; 
Beto: "É foda. Eu tinha aquelas 6 passagens do Anderson, eu nuca pedi pra estornar. E o 
Guilherme que vai é?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "O Zito te mandou as faturas...me ligou?"; 
Fernando: "Rapaz, ele não mandou nada não. Ele mandou um e-mail e chegou um e-mail, 
Zito. 
Beto: "Ele já mandou pra mim até o nome já aqui que é pra pagar o dele e já fazer pra 
pagar o nosso também."; 
Fernando: "Então ele deve ter mandado hoje né?"; 
Beto: "Mandou hoje, mandou ainda agora no telefone, aí mandou uma mensagem aqui 
ainda agora de novo, perguntando se eu recebi. Confere aí."; 
Fernando: "Eu vou entrar. Tô aqui no banheiro."; 
Beto: "Cade o Cabo Nava?"; 
Fernando: "Eu não sei não Beto. Liga aí pra ele de outro número, pra ver se tu consegue 
falar com ele."; 
Beto: "Ele tinha me ligado, eu retornei quando saí da igreja. Eu não consegui falar com ele." 
Fernando: "(...)"; 
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Beto: "Acho que o do Veri vai dar tempo de liberar, dia 29 né?"; 
Fernando: "Não, dia 27. Terça-feira. Mas na pior das hipóteses eu mando pagar lá, de 
novo."; 
Beto: "É, se der certo né?"; 
Fernando: "É(...) se fechar lá, tiver voltado, alguma coisa assim eu mando pagar de novo, 
pelo menos mais uma vezinha."; 
Beto: "É, ou então, o da Val já era. O da Val acho que não dá mais não."; 
Fernando: "Não, o da Val já quengou."; 
Beto: "Até o de amanhã não tem como liberar não?"; 
Fernando: "O da Val? Qual o de amanhã?; 
Beto: "O Platinum e o Premiado. 
Fernando: "(...) tem jeito não, já quengou."; 
Beto: "Mas como na internet consta disponível?"; 
Fernando: "Tá tudo disponível. Tá tudo filezinho, mas ligando lá já tá lá falando (...) 
voltou já os cheques."; 
Beto: "Mas num ligou lá e deixaram disponível até segunda?"; 
Fernando: "Ligou, mas o atendente falou isso, e não libera de jeito nenhum. Falou 
que já voltou os cheques já. Voltou três cheques."; 
Beto: "Três?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "Tu confere aí (...). Vou tentar falar com o Alex, eu peço pra ele te ligar?"; 
Fernando: "Na hora que tu tentar falar com ele, tu fala pra ele me ligar pra pegar o numero 
da passagem, que o Guilherme vai 11:30."; 
Beto: "11:30?"; 
Fernando: "É, o vôo é 11:30, pra tá lá, que é meia noite e meia."; 
Beto: "Pegar o carro pra ir lá na tua mãe."; 
Fernando: "Chega 8:20"; 
Beto: "(...). Tá chamando aqui o telefone dele. Cadê as meninas, já foram?"; 
Fernando: "Ainda não."; 
Beto: "Tá atendendo não oh, mandar o Júnior ligar pro Guilherme."; 
Fernando: "É, pra ver se ele atende."; 
Beto chama Júnior e pede pra ele ligar pra Guilherme. (...) 
Beto: "Um  85 aqui me ligando não sei quem era (...) será que é o Davino?"; (...) 

A acusada foi ouvida em juízo, oportunidade em que decidiu se pronunciar sobre os 
fatos e negou a autoria, porém, apresentou uma versão desmerecedora de qualquer 
crédito. Destaco que, assim como a maioria dos réus, a ora acusada ratificou as 
declarações prestadas na primeira audiência. 

Ao ser interrogada, a acusada disse que, pelo que sabia, seu marido Carllos Eduardo 
conhecia o corréu Beto Baba em razão de uma venda de um automóvel. 

Esclareceu que seu marido trabalhava com compra e venda de veículos, porém não 
participava dessas negociações. 

Alegou que já teve cartões de crédito do Banco Itaú, porém não recordava quantos. 
Informou que na época em que trabalhava na Assembleia, tinha renda mensal de 
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aproximadamente oito mil reais.

Informou que antes da Assembleia, trabalhou como gerente em uma loja e ganhava 
em média cinco salários-mínimos, além da comissão pelas vendas.

Sobre a renda declarada, informou que apenas passou a declarar quando começou a 
trabalhar na Assembleia.

Com relação ao limites dos cartões, esclareceu que o mais alto era de cinquenta mil 
reais, sendo que os demais tinham limite de dez mil reais.

Destacou que os limites dos cartões eram adquiridos com ligações, em razão de ser 
cliente do banco desde 1991 e que às vezes o próprio banco perguntava se queria um 
limite maior.

Alegou que nunca emprestou seus cartões, ressaltando que quando seu marido 
precisava utilizar o seu cartão para adquirir carros, o acompanhava e realizava a compra. 

Especialmente quanto às transações realizadas na empresa de Natal/RN, justificou 
que quando ia pra natal, costumava locar carro, tendo ido cerca de duas ou três vezes. 
Disse ter ido de férias e permanecido no máximo quarenta dias.

Negou que tivesse emprestado seu cartão para os corréus Beto ou Fernando.

Quanto as faturas de cartão, esclareceu que eram pagas em dinheiro ou cheque, 
sendo que estes eram de sua titularidade. No entanto, não é o que se constata através do 
depoimento do correspondente bancário, o qual declarou que os cheques para pagamentos 
de faturas dos cartões pertencentes à acusada eram sempre em nome de terceirou ou de 
empresas e sempre eram devolvidos na maior parte das vezes por serem decorrentes de 
fraudes e furtos, assim como aconteciam com os demais envolvidos.

A ora acusada esclareceu que quando precisava realizar alguma compra com seu 
cartão de crédito, ligava para solicitar aumento de limite, porém, explicou que não 
costumava usar os limites extras dos cartões.

Disse que às vezes é automático liberar um tanto de limite a mais e que quando fazia 
compras em valores altos a operadora recomendava passar em valores menores.

A acusada foi indagada sobre transações específicas relacionadas aos seus cartões 
de crédito, oportunidade em que apresentou as seguintes justificativas: 

Sobre a transação realizada no dia 30.08.11 na empresa Thales veículos, explicou 
que fez uma compra de um Fusion, a pedido de seu marido, sendo que na ocasião parte do 
pagamento foi em dinheiro e o restante no cartão. Destacou que efetuou o pagamento de 
cerca de oitenta mil reais no sue cartão de crédito. Informou que utilizou referido carro por 
aproximadamente vinte ou trinta dias, sendo que depois o corréu quis trocar, também na 
empresa do Thales, por uma Land Rover. Esclareceu que o Fusion foi dado em troca para 
a Land Rover, no mesmo valor que fora comprado. Na negociação da Land Rover não 
utilizou o seu cartão de crédito. 
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Das provas dos autos conclui-se que esta transação da troca do Fusion pela Land 
Rover foi feita com cartão de Deuzimar Gadelha Lima, também de forma fraudulenta, 
conforme destacou o inspetor bancário de fraudes do banco Itaú/SA, quando ouvido no dia 
09/10/2012: 

"Que o depoente afirma que na data de 29.12.2011, o titular do cartão realizou transação 
na Empresa Talles Veículos, situada nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir 
um veiculo Land Rover Discovery, em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA 
LIMA, bem como foi informado de que foi dado também como parte do pagamento um 
veiculo Ford Fusion, ano 2011/2012, placa OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no 
valor de R$ 71.000,00".

Vislumbra-se, pois, que o acusado Carllos Eduardo, conhecido como "X Tudo", 
utilizava tanto os cartões de Valdirene, quanto de Deuzimar Gadelha.

Quanto a transação realizada no dia 10.10.2011 na Empresa Caramori Veículos em 
Cuiabá, a acusada disse que foi junto com seu marido com o fim de adquirir uma Land 
Rover Discovery 4, que foi paga no seu cartão de, no valor de aproximadamente 260 mil 
reais. Confirmou que foram efetuadas várias transações sequenciais com seus cartões de 
crédito.

A acusada declarou que utilizou um total de cinco cartões de crédito com o objetivo de 
alcançar o limite do veículo. Indagada sobre o fato de ter passado cem mil reais em apenas 
um cartão de crédito, a acusada declarou que não se lembrava desse limite. Disse que em 
um outro cartão passou sessenta mil reais.

Justifica que o motivo das transações sequenciais, foi por conta do limite dos cartões. 
Informou que algumas vezes a compra não era autorizada em razão de não haver limites, 
sendo que, nesses casos, ligava para no banco, que às vezes liberava o limite, às vezes 
não.

Neste ponto, importante destacar que, em relação a este veículo, foi encontrada, 
através das interceptações telemáticas deferidas por este juízo, uma nota fiscal no e-mail 
de Alberto Siqueira, o que comprova a ligação da ré com o esquema criminoso.

Sobre uma transação realizada em outubro na empresa Soft Rent a Car em Natal, a 
ré declarou que alugou um veículo, em 2008 ou 2009, por dez dias. Esclareceu que em 
outra oportunidade alugou duas caminhonetes e um carro para a sua família do sul que foi 
passar férias em Natal. 

Questionada sobre as várias transações efetuadas em novembro do mesmo ano, em 
dias seguidos, a acusada declarou que comprou dois veículos na empresa. Disse que 
apenas trinta e quatro mil reais seriam refentes aos aluguéis de carro. Os demais, foram 
referentes à compra de dois carros. 

Ressaltou que conheceu Sheilla na Soft Rent a Car em Natal, porém não comprou os 
carros com ela, mas com um homem de nome Alberto, que seria marido de Sheilla. 
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Alegou que os veículos adquiridos ficaram no estabelecimento para locação, sendo 
que quando ia para Natal utilizava os carros. Disse que pretendiam trazer os veículos para 
Porto Velho para revender, no entanto, foram vendidos em Natal mesmo.

Ressaltou que a reserva dos veículos que fez para sua família foi efetuada online e 
que a compra dos veículos se deu através de telefone. Disse que os veículos eram 
seminovos, tendo pago um valor total de trezentos e poucos mil reais, tudo nos cartões de 
crédito.

Explicou que primeiro fez a compra dos veículos, pois em novembro estava em Porto 
Velho, e só em dezembro é que foi para Natal.

Quanto a transação realizada no dia 15 de novembro na Soft Rent a Car em Natal, 
cerca de novecentos 900 reais, a ré disse que seria referente à locação de triciclo e jetski.

Declarou que em novembro adquiriu um veículo GOLF na SAGA, em Porto Velho, 
efetuando o pagamento também no seu cartão.

Alegou que reformou uma casa para morar, junto com seu marido. Informou que, 
inicialmente, estimou gastar cerca de noventa mil reais, porém gastou cento e poucos mil. 
Destacou que após a reforma vendeu o imóvel pelo valor de R$ 210 mil. Assim, em relação 
as transações em lojas de materiais de construção, a acusada justificou que foi para a 
reforma dessa casa.

Indagada sobre o fato de ter realizado quatro transações sequenciais, no feriado do 
dia 15 de novembro, na empresa CAVALO materiais de construção, pertencente ao corréu 
Eulógio, a acusada justificou que o seu irmão conhecia o dono do estabelecimento e ligou 
para que este liberasse a compra, o que foi feito pela esposa do proprietário.

Portanto, diante das declarações apresentadas, vislumbra-se a fragilidade que 
permeia sobre as justificativas da acusada, que sequer explica uma suposta urgência para 
aquisição de materiais de construção em dia de feriado nacional, quando a própria loja de 
materiais de construção encontrava-se fechada, sendo que também não comprovou a 
retirada desse material, que comprovasse que a transação não fora fraudulenta.

Além disso, no dia 22 de novembro, os cartões da acusada foram utilizados para 
realizar novas transações no estabelecimento CAVALO, tendo a acusada confirmado tais 
compras. 

Disse que as transações dos veículos em Natal foram na mesma época dos materiais 
de construção.

Declarou que o limite do cartão era aumentado, independentemente do pagamento.

Confirmou que foi para Cuiabá passar o restante do valor do veículo Land Rover.

Esclareceu que os pagamentos eram feitos de forma proporcional, de acordo com o 
limite que ia sendo liberado.

Informou que no dia 29.11.2011 comprou material para abrir uma Lan House, porém 
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não chegou a inciar o empreendimento e vendeu o material.

A acusada declarou que recebeu todos os materiais referentes às transações feitas 
com seu cartão de crédito, bem como que em todas as compras foram emitidas notas 
fiscais. Importante destacar que referidas notas fiscais não foram juntadas aos autos. 

A acusada disse que nunca fez antecipação de valores ao passar seus cartões de 
crédito.

Indagada sobre as interceptações telefônicas em que é citada em conversas de 
Fernando, a acusada alegou que sequer conhece Fernando e não soube justificar o porquê 
de seu nome completo ter sido citado por Fernando.

Confirmou que está com dívidas no banco em razão das transações que realizou nos 
seus cartões de crédito. Informou que o deve mais de dois milhões de reais ao bcando, 
mas que a dívida original era de aproximadamente um milhão.

Negou a existência de reunião em que ela e o seu marido, o corréu Carlos, e seu 
irmão Roni Kemp, tenham pedido para financiar campanha de Ana da 8 em troca de 
emprego. Alegou que foi a própria deputada que ofereceu o emprego de assessora para a 
acusada. Declarou que ia na assembleia uma vez por semana ou de quinze em quinze 
dias, visto que realizava trabalhos de campo para a mesa diretora. 

A acusada alegou que utilizava a renda de seu marido para efetuar os pagamentos 
das faturas de seus cartões de crédito, declarando que a renda do casal era de 
aproximadamente quinze a vinte mil reais, porém, não há nenhuma comprovação desta 
renda nos autos. 

O que se verifica, portanto, é que as declarações apresentadas pela acusada não 
foram capazes de afastar as imputações que lhes foram feitas na denúncia. 

Além das contradições verificadas, as justificativas apresentadas fogem a realidade 
comum. Não bastasse, a acusada sequer trouxe provas que comprovassem suas 
alegações em juízo. 

Questionada se o marido conhecia a empresa Soft Rent a Car, a acusada confirmou 
que sim, pois ele estava presente quando da locação dos veículos. Portanto, não há como 
explicar a imensa contradição sobre as alegações dos réus em relação aos bens que teriam 
sido supostamente locados na referida empresa, pois, enquanto a acusada justifica que 
parte das transações eram referentes a locação de triciclos e jetskis, o corréu Carlos 
Eduardo, quando ouvido em juízo, afirmou, de maneira categórica, que não conhecia a 
empresa Soft Rent a Car e que nunca teria realizado nenhuma transação no local, inclusive 
que tivessem locado JetSki em Natal.

Assim, não há como acolher a tese defensiva da acusada, que não encontra respaldo 
nos autos, sendo sua condenação é medida que se impõe.

No entanto, embora a denúncia tenha imputado a prática de noventa e sete 
estelionatos à acusada, foram verificadas noventa e três transações fraudulentas 
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envolvendo os cartões de crédito desta, conforma já demonstrado acima.

Compulsado a tabela anexa à denúncia, no que se refere à acusada Valdirene, 
observa-se que, com relação ao cartão Americanas Itaucard Visa Gold, além das 
transações relatadas pela testemunha Luiz Fernando Romero, há indicação de mais quatro 
transações realizadas no dia 26.11.11 na empresa SOFT RENT A CAR, nos valores de R$ 
5.000,00, R$ 4.000,00, R$ 8.500,00 e R$ 2.500,00 (itens 85, 86, 87 e 88  fl. 87). Todavia, 
analisando a relação de transações referentes a este cartão de crédito da acusada, 
contantes às folhas 746/747 do volume 4 do IPL, não há menção a tais transações. 

Explicando melhor, de acordo com referida tabela constante nos autos do IPL, com o 
cartão Americanas Itaucard Visa Gold, pertencente à acusada, no dia 26.11.2011 foram 
efetuadas três compras sequenciais na SOFT RENT A CAR, nos valores de R$ 4.000,00, 
R$ 8.500,00, e R$ 2.500,00. No mesmo sentido são os dados apresentados pela 
testemunha Luiz Romero. Ocorre que a tabela anexada à denúncia (fl.87) relata que foram 
realizadas sete transações com referido cartão, no dia 26.11.2011, na mencionada 
empresa.

Dessa forma, a informação constante na denúncia, especificante com relação à 
acusada, no dia 26.11.2011, com o cartão Americanas Itaucard Visa Gold, não encontra 
correspondência com as demais informações dos autos.

Por essas razões, deve a acusada ser condenada apenas pelos crimes identificados, 
ou seja, 93 (noventa e três) estelionatos e, por consequência, absolvida da prática de 04 
crimes imputados na denúncia, uma vez que não há provas quanto à prática desses crimes.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Valdirene Márcia 
de Castro Kemp da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.
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Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada 
um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de noventa e três crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 93 (noventa e três) anos de reclusão, além do pagamento 
de 4.650 (quatro mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Carllos Eduardo Moraes de Brito: Tem 34 anos, casado com Valdirene Kemp, 
empresário no ramo de veículos e confecções. Proprietário da empresa de Send Brito (com 
sede no Bairro 4 de Janeiro). Trabalhou na empresa de confecções ROTRAM uniformes. 
Confirmou ser conhecido pela alcunha de "X-tudo". Nunca foi preso ou processado.

O acusado é constantemente citado nos áudios entre Fernando e Beto, quando falam 
sobre os esquemas de cartões de crédito, principalmente sobre a retirada de milhas para 
compra de passagens aéreas, através dos cartões de titularidade de Valdirene de Castro 
Kemp, que eram controlados pelos réus Fernando e Alberto.

O acusado permaneceu em silêncio perante a autoridade policial. 

Em juízo, no dia 13.03.2015 o acusado ratificou o interrogatório prestado na audiência 
do dia 05.02.2014, oportunidade em que negou a autoria delitiva dos estelionatos a si 
imputados, bem como o crime de organização criminosa.

Disse que conhece apenas o corréu "Beto Baba", uma vez que vendeu uma Land 
Rover para ele. Esclareceu que a relação deles é recente. Posteriormente, retificou sua 
declaração, alegando que também conhecia os corréus Alberto e Thales.

Questionado sobre o fato de que os estelionatos teriam sido cometidos através de 
fraude com cartões de crédito, onde constam diversas ligações interceptadas em que o 
apelido do acusado aparece em conversas referentes a orientações de como 
operacionalizar a fraude com cartões, o acusado negou envolvimento. 

Declarou ter renda mensal de 15 a 20 mil reais. Informou que não possuía cartão de 
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crédito. 

Indagado sobre as transações fraudulentas apontadas na denúncia, o acusado 
prestou os seguintes esclarecimento:

Com relação às transações realizadas na empresa Thales Veículos, disse que não 
estava presente. Justificou que teria comprado um Ford Fusion de Thales, em meados de 
outubro. Pagou metade do valor em dinheiro e a outra metade com o cartão de crédito de 
sua esposa Valdirene, totalizando o valor de R$ 80.000,00. Ressaltou que o pagamento 
realizado no cartão foi dividido em duas vezes, sendo que as transações sequenciais 
decorreram de recomendação da operadora, para não bloquear o cartão. 

Disse que ficou apenas trinta dias com o Fusion e o trocou por uma Land Rover 
(discovery 4), no valor de 200 mil reais na empresa Thales Veículo. Esclareceu que deu o 
Fusion como parte do pagamento, pelo valor de oitenta mil reais, ou seja, o mesmo valor 
que comprou. Além do Fusion, deu um cheque pré-datado no valor de 100 mil e mais 20 mil 
em dinheiro. Quanto ao cheque utilizado, informou que era da sua empresa Send Brito.

Explicou que ficou apenas quinze dias com a Land Rover, pois, em seguida, vendeu o 
veículo para Beto, o qual assumiu a dívida de 100 mil com o Thales. Destacou que, além de 
assumir a dívida com Thales, Beto lhe pagou 110 mil em espécie.

Sobre a operação na Nissei Motors, referente a uma Toyota Hilux SRV, disse que um 
rapaz chamado Pedro Henrique lhe procurou oferecendo o carro e lhe dando margem de 
lucro, razão pela qual adquiriu o veículo, pagando o valor à vista. Sobre o uso de cartão de 
crédito, alegou não saber, pois teria pago o valor da Hilux em dinheiro para a pessoa que 
lhe vendeu o carro.

Disse não saber a quem pertencia o Fusion adquirido na loja de Thales. 

Analisando as informações contantes nos autos, verifica-se que referido veículo 
pertenceu a outros réus deste processo, ou seja, os denunciados James e Jâmila.

Indagado sobre as diversas interceptações em que os réus Fernando e Beto citam o 
acusado, conhecido por "x tudo", e sua esposa, conhecida por "Val", como sendo as 
pessoas que faziam transações fraudulentas, bem como conseguiam os cartões de crédito, 
o acusado diz não saber, insistindo em dizer que não conhece os acusados.

Confirmou que sua esposa foi assessora da mesa diretora da Assembleia Legislativa 
de Rondônia, e depois assumiu o cargo de assessora parlamentar no gabinete da 
Deputada Ana da 8, pois seria líder comunitária de bairros, como Areal e Liberdade.

Negou que tivesse financiado alguma campanha eleitoral.

O acusado disse que não conhece a empresa Soft Rent a Car, fato este que destoa 
completamente do que fora exposto por sua esposa e corré Valdirene quando tentou 
justificar em juízo as inúmeras transações fraudulentas realizados com seu cartão de 
crédito na referida empresa, o que demonstra que os acusados sequer aliaram suas teses 
defensivas, o que comprova mais ainda a fragilidade de suas defesas.
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Ao responder as perguntas realizadas por este juízo, o acusado reiterou que nunca 
teve contato com Fernando. Indagado se alguém, a mando de Fernando, entrou em contato 
com o acusado para  orientá-lo sobre a aquisição de veículos, este disse que não.

Esclareceu que declarava seu imposto de renda, porém fazia uns dois anos que não 
declarava. Disse que não possui bens em seu nome, nem em nome de terceiros.

Questionado sobre o veículo Fusion, alegou que não passou para o seu nome, 
considerando que ficou cerca de 15 a 30 dias com o carro e deu de entrada em outro 
veículo. Disse que ficou cerca de quinze dias com o veículo Land Rover e que não 
recordava se havia sido realizado contrato com Thales sobre essa negociação. Quanto a 
negociação realizada com Beto em relação a Land Rover, disse que foi efetuada de forma 
verbal.

Indagado sobre o fato de conhecer Beto há apenas cerca de seis meses, e em uma 
transação de cem mil reais, não ter celebrado contrato, o acusado justificou que não 
realizou a transferência do veículo e que tinha o recibo como resguardo caso precisasse 
ingressar em juízo.

As fraudes diretas apontadas ao acusado, relacionam-se a produtos bancários em 
nome de sua esposa e também da pessoa de Deuzimar Gadelha, nome este utilizado pelo 
bando criminoso para praticar fraudes e que foi o primeiro que levantou suspeitas na 
Instituição Bancária, culminando com as investigações.

Através do cartão de Deuzimar Gadelha de Lima, o acusado adquiriu uma Toyota 
Hilux, que registrou em seu nome.

Outra transação imputada diretamente ao acusado, utilizando-se dos cartões em 
nome de Deuzimar, ocorreu no dia 30.08.11 na empresa Thales Veículos. 

Sobre essa transação, a corré Valdirene explicou que fez uma compra de um Fusion, 
a pedido de seu marido, sendo que na ocasião parte do pagamento foi em dinheiro e o 
restante no cartão. Destacou que efetuou o pagamento de cerca de oitenta mil reais no seu 
cartão de crédito. Informou que utilizou referido carro por aproximadamente vinte ou trinta 
dias, sendo que depois Carllos quis trocar, também na empresa do Thales, por uma Land 
Rover. Esclareceu que o Fusion foi dado em troca para a Land Rover, no mesmo valor que 
fora comprado. Na negociação da Land Rover não utilizou o seu cartão de crédito.

Das provas dos autos conclui-se que esta transação da troca do Fusion pela Land 
Rover foi feita com cartão de Deuzimar Gadelha, também de forma fraudulenta, conforme 
destacou o inspetor bancário de fraudes do banco Itaú/SA, quando ouvido no dia 
09/10/2012. Vejamos:

"Que o depoente afirma que na data de 29.12.2011, o titular do cartão realizou transação 
na Empresa Talles Veículos, situada nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir 
um veículo Land Rover Discovery, em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA 
LIMA, bem como foi informado de que foi dado também como parte do pagamento um 
veículo Ford Fusion, ano 2011/2012, placa OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no 
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valor de R$ 71.000,00".

Vislumbra-se, pois, que o acusado conhecido pela alcunha de "x tudo" utilizava-se 
tanto dos cartões de Valdirene, quanto de Deuzimar Gadelha.

Assim, relacionados ao acusado, incidem a prática de 04 estelionatos: 01 com cartão 
de Deuzimar Gadelha Lima, no dia 08/12/2011 na loja Nissey Motors, na compra de uma 
Hilux, no valor de R$ 119.000,00, conforme já esclarecido; 03 com cartão de Deuzimar 
Gadelha Lima, no dia 29/12/2011 na loja Thales Veículos, nos valores de R$ 50.000,00, R$ 
49.000,00 e R$ 20.000,00 conforme também já esclarecido, referente a transação do 
Fusion pelo veículo Land Rover.

Seu envolvimento nos autos resta comprovado também, além de tudo já exposto, 
através de diversas interceptações telefônicas em que ele é citado pelos líderes do grupo 
criminoso ou mesmo como interlocutor, sempre relacionadas a transações com cartão de 
crédito.

No áudio presente à fl. 361 dos autos de interceptação telefônica, o acusado é citado 
pelos réus Alberto e Fernando em razão da retirada de muitas passagens com milhas 
referentes ao cartão de Valdirene. O réu Alberto se demonstra bastante contrariado com tal 
atitude, inclusive mencionado o uso de "duas pistolas para arrochar". Vejamos:

Telefone: 6992911304 Data Início: 28/12/2011 18:02:52  Data Término: 28/12/2011 
18:13:26

Duração: 0 00:10:34 Interlocutor:

Relevância: 3 
COMENTÁRIO: Beto Baba x Fernando(zé). Credito milhas 
RESUMO: HNI (Zé?) Diz que entrou na internet para tirar a passagem para o Guilherme 
para quinta mais o "cara enguliu" as milhas todas (o cara é o Carlos Brito), e começa a 
relacionar as passagens emitidas para MARCOS PORTELA, VAL, CARLOS BRITO, 
MICHELE TRINDADE. 

TRANSCRIÇÃO: 

HNI (ZÉ?) DIZ: Rapaz eu fui entrar aqui para tirar a passagem para o Guilherme pra quinta 
feira né, sexta feira não vbai fazer nada lá, nem sábado nem domingo, rapaz o cabra 
comeu as milhas tudinho. ele usou tudo. 
Beto diz: foi mesmo? 
Zé: foi, 
Zé: não tem mais nada. tem 4000 pontos. não paga nem daqui a Ji-Paraná. 
Beto: Não tirou nem o das meninas? 
ZE: eu tinha visto aqui antes, eu pensei que era da mulher do carro, se o Beto não tirou vou 
logo ligar pra ele, pra não queimar o cal lá. liga logo, liga logo. mais quando eu fui ver já 
estava era comida. 
Beto: ele vendeu ou emprestou pra alguém. 
BETO; o cara é um avião 
ZE: isso não é avião é pilantragem. eu não tinha parte nas milhas? tu não tinha também? 
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Beto: é. 
Beto: eu não sei a conta que ele paga 
ZE: é. 
Beto: e o feio. 
Zé: O feio foi embora daqui ainda agora. Eu peguei os papeis e joguei. toma ai. isso pra 
mim não serve de nada, então vá atrás de outro pra me tirar do furo, mostrei pra ele. faltam 
ainda as parcelas do empréstimo do nada já tem 154(?), Beto: e ai? Mostrei pra ele ainda 
falta Banco do Brasil pagar, as parcelas do empréstimo e conta estourada. 
Beto: amanhã é quinta né, se aquele negócio der certo lá, pagar aquele cara lá, eu vou já 
aí, estou aqui perto. 
ZE: ele tirou passagem até pra VAL pra Floripa 
BETO: é que ela estava com ele lá ontem, acho que ele mandou ela de avião. 
BETO: foi ela e quem mais que ele tirou? 
ZE: Tem um outro cara um tal de MARCOS PORTELA 
BETO: quem mais que ele tirou aí, vê os nomes 
ZE: Desse jeito nós estamos enrolado. juntar milhas pros outros né.
ZE: A milha que nos colocamos lá ele comeu tudo pelo pé. 
Beto: E aí já fechou o negocio dele lá? 
ZE: Não tá não, olhei agorinha, CARLOS BRITO é ele é? 
BETO: é 
ZE: Tirou hoje, Cuiaba/São Paulo SP/Florianópolis, 
BETO: Ele deixou o carro em Cuiabá então, aí ele falou pra mim que estava em Mato 
Grosso do Sul, mente de mais, o Anderson um dia falou que era ladrão e mentiroso. 
ZE: Geovana é a filha dela, me a Val 
Beto: Ele trocou a senha pra gente não ter acesso 
ZE: ele mudou, prá nós não usar né?, Tal de MICHELE TRINDADE, 
Florianópolis/Brasília/PVH 
BETO: mais como e o carro vai ficar lá? 
ZE: Não essa aqui ele tirou pra outra 
BETO: Michele Trindade? 
ZE: é, do Rio Grande do Sul/Porto Alegre para Porto Velho, MARCOS PORTELA também 
de Florianópolis/PVH BETO: Tudo com 15000 pontos? 
ZE: Tudo com 15000 pontos. botou prá mia mesmo. 
BETO: eu sou velhaco com malandro, eu sou desconfiado demais. a vida já me ensinou 
muito. ele demonstrou ser gente boa. mais o Anderson sempre falou que ele é ladrão, 
ZE: ADAILTON DE PAULA para Porto Velho, 
BETO: é mala, não tem ninguém bobo nesse mundo não. mais bobo é eu. vou pegar duas 
pistolas e vou começar a arrochar. a começar por ti. separa logo meu dinheiro que eu to 
logo indo aí pra pegar 
ZE: que dinheiro 
BETO: 100.000.00 
ZE: eu também tô querendo, não quero nem 100 quero só 20.000.00 
BETO: 20 não dá nem prá pagar minhas contas 
ZE: Bruna Teixeira 
BETO: Que tanto de passagem é essa, voce falou que tinha só 80000 pontos. não acaba 
mais não? 
ZE: Essa é outra data. essa é dia primeiro, Fortaleza/Brasilia. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 134 de 520

BETO: Tá doido. BETO: então vem cá, ele foi de avião prá Florianópolis foi 
ZE: Foi de carro não, ele foi foi vender o carro 
BETO Só se ele trocou pelo modelo novo 
ZE: Essa passagem foi tirada hoje dia 28/12 
BETO: Hoje 
ZE: É 
BETO: mais é prá viajar hoje? 
ZE: É sai de Cuiabá dia 30/12. nota de embarque dia 30. ele está lá ainda. o voo dele é 
Cuiabá /São Paulo/SP/Florianópolis 
BETO: e ele mandou uma mensagem no meu e-mail que está sem telefone, quando eu 
vejo umas coisa assim, se tiver me roubando. se eu pegar …, quando o cara vem com 
muita 
ZE: Tá com penguela mesmo, ele mandou uma msg assim para um outro telefone aqui, um 
rozinha. 
BETO: quem mandou? 
ZE: Deixa eu ver aqui. é pinguela mesmo querendo desbaratinar. 
BETO: tô com presente aqui, vim trazer meu presente.

Neste outro áudio, constantes às folhas 364/366 dos autos das interceptações 
telefônicas, mais uma vez Fernando e Beto conversam entre outros assuntos, sobre "x 
tudo" e os cartões utilizados por ele.

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ? 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/12/2011 09:33:37      30/12/2011 09:42:16       00:08:39 

(…)

BETO: "Depende...quem é que lá na portaria lá pra deixar entrar. Ei, consulta aí o América 
pra ver se...Tu consultou hoje algum? (...) ontem eu consultei."; 
FERNANDO: "Não, (...) não consultei não.";  
BETO: "Consultei ontem ele... apareceu o outro, tava negativa aí apareceu. Aí se for pagar 
aquele Tales hoje, não pode passar o mesmo valor de ontem não. Viu?"; 
FERNANDO: "Eu sei, eu sei. Eu tenho aqueles boletozinhos, aí fala passe o valor X e o 
valor X."; 
BETO: "É, então aí tu  veria isso só a tardezinha também, né?"; 
FERNANDO: "É, Ahãn! Deixa eu te falar outra coisa... Tu não já conversou com esse 
cara não? (...)"; 
BETO: "Com quem?"; 
FERNANDO: "Com esse bixo: 'E ae, X-Tudo!? (...)' (...) o cara já manda pagar aí já e 
tal. Aí ele já vai os documentos dele vai querer passar logo pro X-Tudo."; 
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BETO: "Mas pra que conversa é essa? Rum! Tá ficando louco é? Na hora com esse 
documento. Negócio de X-Tudo, rum! Tu é doido é? Tem nada a ver não! (...) nem o 
documento da branca ainda. (...) arrocha não. (...) ele dá na hora. O X-Tudo tinha 
falado pra ele, por isso que eu queria pagar, que eu que ia pagar, que tinha me 
passado o carro. Tá lá no Zeca o carro, eu vou já lá."; 
FERNANDO: "No Zeca?"; 
BETO: "É, eu botei lá. Eu pedi a cópia e pedi o documento lá pra mim bater o contrato."; 
FERNANDO: "E aí, pegou?"; 
BETO: "Não, ele falou que tinha esquecido, mas ontem era pra mim ir lá. Aí eu fui fazer 
uma massagem lá... demorei."; 
FERNANDO: "Tinha que fazer o que?"; 
BETO: "A massagem lá na mulher, eu demorei."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "(...) cara de pau! Querendo andar num carro daquele. Ele tem é que cuidar. Tu 
soma as contas dele aí que eu vou dar uma pressão nele pra ele ir atrás de dinheiro 
pra pagar."; 
FERNANDO: "É."; 
(…)

Neste áudio Fernando e Beto falam sobre pagamentos de fatura e citam o nome de 
vários denunciados, como de praxe na conversa entre os dois, entre eles James, Mark, 
Antônia, Bocão, Demir, Bimbo, Andreia e X tudo, demonstrando que ambos mantêm o 
controle sobre os gastos e transações realizados pelos "soldados" (fls. 388/390  Apenso 
III). Vejamos:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31      10/01/2012 13:49:26        00:11:55 

(...) 
Beto: "Esse povo mente demais Zé. Fez eu pagar um monte de dinheiro da velha. Tô com 
uma fatura de 5600, tu não tem pra me emprestar?"; 
Fernando: "Tu é doido Zé, eu paguei esses (...) me peidando todinho. Apareceu tanta conta 
pra mim pagar que eu não sei nem como é que eu vou fazer."; 
Beto: "Ei bicho, eu tô liso também, eu tô agoniado."; 
Fernando: "Rapaz, vai atrás desse (...) que diz que não pegou esse dinheiro. (...) deu pitú, 
manda ele vomitar."; 
Beto: "Eu já liguei pra ele, não eu tô tentando...Não, eu não falei isso. Não bote palavras na 
minha boca, eu não vou acusar ninguém."; 
Fernando: "Você falou que não usou."; 
Beto: "Não, eu falei que nas minhas conta aqui não tava batendo. De jeito nenhum."; 
Fernando: "O valor tu não sabia, tu pensava que era esse que tinha usado."; 
Beto: "Aí tu me deu a data aqui, eu não posso acusar uma pessoa inocente, que é a pior 
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dor que tem você ser acusado se você fez já é ruim, e inocente? Então não fale merda 
antes de saber, tem muita coisa que tu fala merda antes de saber. (...) Tú me deu a data, 
eu tava fazendo os cáulculos, com o terreno e com as contas que eu paguei, eu fui fazer 
um enxugamento ali, não tá dando quatrocentos e pouco nunca, tá dando trezentos e pouco 
meu."; 
Fernando: "Não mas preste atenção, o valor aqui, as contas estão certas. Você não pode 
achar que a conta não tá certa, porque tá tudo certo."; 
Beto: "No meu cálculo ali, eu tirando aquele, eu tirando os 12%, e tirando aquele lá que nós 
tiremo, vai pra trezentos e pouco."; 
Fernando: "Isso mesmo, é que nem o meu, o meu tava em cento e setenta por aí, cento e 
oitenta conto."; 
Beto: "E quanto é que tá dando o teu?"; 
Fernando: "Ué, tu não somou aqui ontem? Eu não somei não."; 
Beto: "Eu vou deixar você somar."; 
Fernando: Não, quem vai fazer as contas é tu."; 
Beto: "Não, mas como é que eu vou lembrar? (...)"; 
Fernando: "Tá aqui o meu tudo anotado. Tu que vai fazer as contas, tu sabe o que vai ser 
tirado, eu não tô falando nada disso."; 
Beto: "Não, mas os teus gastos tu tem que me mostrar. Tu não tem meus gastos tudinho?"; 
Fernando: "Tem."; 
Beto: "Se tu tem o meu é pra ter o teu."; 
Fernando: "O meu também tem(...)"; 
Beto: Não faça igual ao X-tudo não. O X-tudo anotou todos os meus gastos, o meu e 
o teu. E o dele? 'Ah, eu esqueci, ah eu esqueci'. Esqueci é? Então pega uma tapa fila 
da puta pra tu lembrar. O meu e o do Fernando tu não esqueceu. O teu tu esquece. 
Fernando: "O meu tá tudo anotado, o meu é- aquele lá mesmo Beto, o que faltava 
anotar era esse da CRED mas aí tu anotou ontem no papel."; 
Beto: "Tem que eu vim puxar ontem aqui e achei."; 
Fernando: "O que tu achou?"; 
Beto: "Não, você vai (...) você não é direito? Você vai amostrar com sua mão pra mim 
que você tem mais. Eu não vou mostrar não, eu vou deixar guardadinho"; 
Fernando: "Tá aqui, eu tô com o caderno aqui na mão pra você vim ver. 
(...) 

Neste outro áudio, mais uma vez Beto fala sobre X tudo. Os réus sempre costumam 
mencionar que X tudo gasta muito e não apresenta prestação de contas (fls. 428/428  
Apenso III):  

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/CLÁUDIO - FINANCIAMENTO, CARTÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
03/05/2012 13:29:26      03/05/2012 13:55:25          00:25:59 
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(…)
Cláudio: "Alô."; 
Beto: "E aí?"; 
Cláudio: "Oi."; 
Beto: "E aí, o que resolveu lá?"; 
Cláudio: "Qual dos assuntos?"; 
Beto: "O X..."; 
Cláudio: "Nada, não quer dar o documento, nem porra nenhuma."; 
Beto: "Não, ele quer que financie, como ele quer que financie, por lá?"; 
Cláudio: "É, mas é...eu acho que lá no Bradesco já melou aquela aprovação lá."; 
Beto: "Por que?"; 
Cláudio: "Porque até hoje ninguém pagou os cartão, entendeu?"; 
Beto: "O Fernando falou que ia pagar."; 
Cláudio: "E aí eu passei um cadastro lá na Sabenauto, o Alex falou que já negou."; 
Beto: "Passou cadastro lá pra que carro?"; 
Cláudio: "S-10."; 
Beto: "Quanto a entrada?"; 
Cláudio: "Entrada de quinze mil."; 
Beto: "É? Já negou, por onde que foi passado?"; 
Cláudio: "Pelo Bradesco."; 
Beto: "E negou foi?"; 
Cláudio: "Negou. Mas também não sei, porque a entrada normal deles é vinte por cento, 
entendeu? O valor do carro, aí ele viu, aí ele diminuiu lá pra ver, mas aí me ligaram hoje de 
lá já pra atualizar por outro banco. Aí eu fui atualizar..."; 
Beto: "(...) pedir o Constishop não é bom passar (...) senão nega na hora."; 
(…)

Novamente Fernando e Beto falam sobre cartão de Val estourado e sobre X tudo que 
retirou milha (fls. 355/356  Apenso III):

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO  PASSAGEM - CARTÃO VAL 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 20:52:15      25/12/2011 21:01:16         00:09:01 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI. 
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
UMAS PASSAGENS DE PALMAS, DETONOU TIRANDO PASSAGEM. (...)

Fernando: "Oi."; 
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Beto: "E aí, tirou a passagem? Quem é que vai?"; 
Fernando: "O Guilherme."; 
Beto: "Mas tu conseguiu a passagem?"; 
Fernando: "Tirei."; 
Beto: "Tinha vaga?"; 
Fernando: "Tirei nas milhas."; 
Beto: "Ainda tem milha aí né, a menina lá do Carlos nós tinha prometido."; 
Fernando: "Rapaz, tinha só 84, eu tirei 15 ficou umas 70 né?"; 
Beto: "Quem que tirou? Tinha cento e poucos mil."; 
Fernando: " O X-tudo tirou umas passagens aqui de Palmas, eu tive olhando, dia 6, 
dia 7, detonando tirando passagem."; 
Beto: "É foda. Eu tinha aquelas 6 passagens do Anderson, eu nuca pedi pra estornar. E o 
Guilherme que vai é?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "O Zito te mandou as faturas...me ligou?"; 
Fernando: "Rapaz, ele não mandou nada não. Ele mandou um e-mail e chegou um e-mail, 
Zito. 
Beto: "Ele já mandou pra mim até o nome já aqui que é pra pagar o dele e já fazer pra 
pagar o nosso também."; 
Fernando: "Então ele deve ter mandado hoje né?"; 
Beto: "Mandou hoje, mandou ainda agora no telefone, aí mandou uma mensagem aqui 
ainda agora de novo, perguntando se eu recebi. Confere aí."; 
(…)

Às folhas 250/253 do apenso VII, outro áudio:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - DIVERSOS ASSUNTOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/1/2012 14:35:29       10/1/2012 14:40:32           00:05:03 

RESUMO 
BETO DIZ QUE QUEM ESTÁ INDO LÁ É O CABO NAVA, FALOU QUE ELE PAGOU 1600 
FALTA 3000, BETO DISSE A ELE QUE ESTÁ LISO (FALA ALGO SOBRE MÃE DE 
FERNANDO). FERNANDO DIZ QUE NÃO TEM. FERNANDO FALA QUE IA PAGAR UM 
COM OUTRO, E OUTRO COM OUTRO, E SOBRA UM RECURSO PRA ELE PODER 
RESPIRAR. BETO DIZ QUE ELE PAGA O DE FERNANDO E FERNANDO PAGA O DELE, 
SÓ PRA GANHAR TEMPO. FERNANDO DIZ QUE SIM, PRA GANHAR TEMPO, POIS O 
CARTÃO QUE ELE TEM É UM DO ITAÚ E O ITAÚ NÃO PAGA CARTÃO DO ITAÚ. BETO 
DIZ QUE JÁ VAI LÁ GANHAR ESSE TEMPO. BETO DIZ QUE JÁ FALOU COM X-TUDO E 
COM TALES, DISSE QUE OS CARAS ESTÃO QUERENDO ARROCHAR O DINHEIRO. 
BETO DIZ QUE O TAL DE ADAELTO É O QUE ENGANOU A IRMÃ, ELE É VAGABUNDO. 
FERNANDO DIZ QUE O CARA MESMO FALOU PRO ALBERTO. BETO DIZ QUE ESTÁ 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 139 de 520

INDO LÁ LEVAR A FATURA. FERNANDO DIZ TÁ. 

Diálogo: 
(…)
BETO: "(...) eu preciso ganhar um tempo pra mim respirar. E já falei com o X-Tudo e 
já falei com o Tales já, viu?!"; 
FERNANDO: "E ae?"; 
BETO: "Aí ao X-Tudo eu falei: 'Óh, X-Tudo é só pressão, tão querendo arrochar!' - E 
eu já expliquei pro Tales: 'Tales o negócio é o seguinte, esses caras as vezes são covarde, 
tão querendo é arrochar o dinheiro!' - Aí ele falou: 'Ah, isso daí não pode!' - Eu já dei logo 
uma indireta nele, né? Aí eu falei: 'To mandando tudo aí pra você.' - ele falou: 'Não, (...) 
esse peido todo não.' - Ele foi sincero, né?!"; 
FERNANDO: "É."; 
BETO: "Pediram, ele falou que tá indo lá pegar o documento. Eu falei: 'Pode ficar 
despreocupado que só tem homem aqui. Ninguém quer prejuízo não.' - Aí o X-Tudo 
falou lá também, ele acalmou. Teatro que esse cara é vagabungo. Esse tal de Adaelton é 
o que enganou a irmã."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Safado! Não vale nada!"; 
FERNANDO: "Aí quer aplicar, né?!"; 
BETO: "Quer aplicar, vagabundo!"; 
FERNANDO: "Porque o cara mesmo falou pro Alberto. Entendeu?"; 
BETO: "Não, eu achei que tu falou que ligou direto lá e falou: 'Ei rapaz, não sou menino 
não, rapaz! Oras!' - É porque ele desligou o telefone, né?! ele perdeu, ele falou, não foi que 
ele desligou. Ele falou: 'Eu perdi'. Né?!"; 
FERNANDO: "Aí ele não comprou nenhum chip, né?!"; 
BETO: "Não, ele falou que ia tá com outro número né?!"; 
FERNANDO: "Hum!"; 
(…) 

Nesta outra conversa, transcrita às folhas 390/391 do Apenso III, o acusado Carllos 
Eduardo fala diretamente com Beto sobre uma senha que teria sido passada no 
estabelecimento do corréu Thales.  

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/X - FIZERAM TRAMITE COM SENHA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 14:09:51   10/01/2012 14:12:35   00:02:44 

RESUMO 
BETO DIZ QUE LIGOU PRO ANDERSON DEIXAR NO TALES, DIZ QUE LIGOU PRO 
TALES, ELE FOI NA CASA DE BETO ONTEM E NÃO ESTÁ DANDO ESSE PROBLEMA 
TODO, ISSO É CAÓ DELE, É PRA EXPLICAR QUE FOI FEITO COM SENHA. X DIZ QUE 
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JÁ LIGOU E PASSOU TUDO PRA ELE QUE É HOMEM. BETO FALA SOBRE A SENHA, 
DIZ QUE FERNANDO MANDOU TODOS OS DOCUMENTOS, ENTÃO X DEVE MANDAR 
BOTAR LÁ E FALA....SENHA...FOI PASSADO NO ALBERTO E NO TALES, E NO 
ALBERTO SÓ DEU PROBLEMINHA PORQUE LÁ É VIA TELEFONE, ESTÃO DIZENDO 
QUE NÃO TEM COMO ESTORNAR PORQUE FOI FEITO COM SENHA. BETO FALA 
PRA X LIGAR PRO ANDERSON TIRAR A XEROX PRA LEVAR PRO TALES. X DIZ QUE 
VAI LIGAR AGORA.  
X tem por nome Eduardo. 

DIÁLOGO 
X: "Alô!"; 
BETO: "Ei, X!"; 
X: "Fala!"; 
BETO: "Eu liguei pro Anderson pra deixar lá no Tales também."; 
X: "É, eu já mandei tirar cópia já."; 
BETO: "Eu liguei pro Tales agora, falei que tá lá e o Tales veio aqui em casa ontem e 
não tá dando esse peido todo lá não. Isso é caô daquele (...)!"; 
X: "É, né?!"; 
BETO: "Tem que ligar lá e dizer: _Meu amigo, foi com senha. Nós mandamos levar o 
documento aí, você pode ficar despreocupado. Se  o dinheiro não cair (...)"; 
X: "Já liguei, já passei tudinho isso aí pra ele que eu sou é homem, não sou 
vagabundo não. Pode ficar sossegado."; 
BETO: "Então. Ora, né?!"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "(...) se foi por senha, quem é que tem a senha da pessoa?"; 
X: "Pois é, o cara me deu... o cara tava me devendo dinheiro eu passei tudo aí ele me 
disse que não tinha como pagar e me deu isso aí. Vai dar tudo certo! O cara é certo, 
rapaz! (...) me pagou."; 
BETO: "O Fernando mandou xerox do cartão, da fatura, o telefone de contato, 
mandou identidade, cpf."; 
X: "Tudo, né?!"; 
BETO: "Mandou tudo, mandou tudo."; 
X: "Então pronto."; 
BETO: "Então tu manda botar lá e fala: '_Olha, (...)!' - Vendeu e pronto (...) é por 
senha. Porque a mesma coisa que foi passada no Alberto foi passada no Tales. E lá 
no Alberto só deu um probleminha porque lá é via telefone. Aí sabe o que o pessoal 
ainda falou pra ele? "; 
X: "Hum?"; 
BETO: "Que nos outros não tinha como estornar porque foi por senha, o único que 
foi por telefone foi no Alberto. E lá aceitou do mesmo jeito, o dinheiro caiu e tudo!"; 
X: "Umhum! Então beleza!"; 
BETO: "Por isso que não pode fugir da raia. Se o cara desliga o telefone, o cara acha que 
tu tá fugindo dele. No pensamento dele ele pensa isso.";  
X: "Não, o meu telefone tá desligado desde quando eu saí daí, pow! Já liguei pra ele."; 
BETO: "É, mas no pensamento dele, ele pensa isso, né?!"; 
X: "Hum! Não, mas... não."; 
BETO: "Ah, ele pensa: o cara sumiu! - Por isso que ele tava doido, não conseguia falar 
contigo. (...)"; 
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X: "Não, mas agora ele tá mais calmo."; 
BETO: "(...) pra não ter preocupão. não é por causa disso."; 
X: "É, as pessoas tão viajando. Não, não desliguei o telefone não. Fiz foi perder, pow... meu 
telefone mesmo! Perdi mesmo, perdi telefone."; 
BETO: "Então, aí o cara pensa... pow, o cara sumiu!? (...) nós viajemo o Carlinhos falou: 
'_pow, eu tava preocupado que o Eduardo não atendia o telefone!' - Que esses caras falam 
um com o outro. Que o Carlinhos não sabia nada disso... que tu tinha esquecido o telefone 
e que o cara tava te ligando. Né?"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "Mas aí agora resolveu..."; 
X: "Não, eu vou ligar e já vou mandar é pegar lá."; 
BETO: "Pega lá que já tá lá e manda o... liga pro Anderson, que tá na mão do Anderson, 
pra ele tirar..."; 
X: "A cópia."; 
BETO: "A xerox pra levar lá pro Tales."; 

(…) 

Portanto, por todo o exposto, não restam dúvidas de que o acusado estava infiltrado 
com participação ativa no esquema criminoso, de modo que utilizou o cartão de terceira 
pessoa para realizar as transações fraudulentas que lhes são imputadas na denúncia. Além 
disso, restou claro que Carllos Eduardo utilizava o cartão de sua esposa, tendo ele o 
controle de toda a situação, de modo que sua condenação nos crimes de estelionato e 
formação de quadrilha em organização criminosa, é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Carllos Edurado 
Moraes de Brito, vulgo "X-Tudo", da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.
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Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena 
inicial em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um 
no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de quatro crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 200 
(duzentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Sheila Kelle Vieira Corcino: tem 34 anos, vive em união estável e é proprietária da 
empresa Soft Rent a Car, localizada em natal, que atua no ramo de locação de veículos.

Segundo consta nos autos, a acusada foi denunciada por setenta e oito crimes de 
estelionatos que teriam sido praticados em sua empresa. 

A acusada, ao ser ouvida na fase policial, confirmou ser proprietária da empresa 
S.K.V. CORCINO  ME, cujo nome fantasia é SOFT RENT A CAR desde 2009. 

Disse que não conhecia a pessoa de Deuzimar e nem recordava se referida pessoa 
havia realizado transações com cartões de crédito em sua empresa. 

Confirmou ter amizade com a família de Fernando. Disse ter visto Alberto apenas 
uma vez por ocasião da festa do filho de Fernando. 

Negou que tivesse figurado como proprietária da empresa a pedido de Fernando ou 
Alberto. 

Esclareceu que a empresa, anteriormente, pertencia a seu marido, no entanto, este 
estava com o nome sujo e, por isso, passou a empresa para o seu nome, 

Negou que tivesse realizado transações com cartões de rédito em sua empresa a 
pedido de Fernando, porém declarou que este já locou carros em sua empresa, tendo pago 
com o cartão de crédito de sua esposa Andreia. 

Questionada sobre os corréus Edina, Valdirene e Josué Garcia, a acusada disse que 
não as conhecia. Alegou que também não conhecia a pessoa de Rogério Lazarini. 

Declarou que o faturamento mensal bruto de sua empresa variava entre R$ 60.000,00 
e R$ 120.000,00, a depender da temporada. 
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Negou, portanto, todos os crimes de estelionato. 

Na fase judicial, a acusada foi interrogada duas vezes através de carta precatória na 
cidade de Natal/RN e, nas duas oportunidades, manteve a negativa dos crimes de 
estelionato imputados a ela na denúncia. 

Declarou que tinha amizade com Fernando, porém não soube dizer se ele possuía 
evolvimento com fraudes envolvendo cartões de crédito. 

Esclareceu que conheceu a Andreia, esposa de Fernando, em Natal e, a partir dai, a 
amizade se formou entre as duas famílias. 

Confirmou já ter vindo em Porto Velho para um aniversário do filho de Fernando, no 
ano de 2012. 

Destacou que Fernando possuía carros de luxo em Natal e deixava na sua empresa 
para locação. Disse que, além disso, Fernando sempre indicava sua empresa para 
conhecidos que iam para Natal. 

Ressaltou que a corré Valdirene foi uma das pessoas que Fernando indicou e que 
locou veículos em sua empresa, sendo o pagamento realizado por cartão de crédito. 

Declarou que não tem mais os documentos refentes às locações realizadas por 
Valdirene. Disse que não possuía livros ficais. 

Confirmou que alguns de seus cartões foram apreendidos com Fernando. Explicou 
que um dia antes da deflagração da operação havia esquecido uma bolsa contendo alguns 
cartões de crédito em um veículo que foi locado por Fernando.

Negou que tivesse emprestado seus cartões de crédito para outras pessoas. 

Em que pese a negativa da acusada, necessário fazer algumas ressalvas.

Primeiro, embora a acusada tenha declarado que não conhecia a corré Edina, foram 
apreendidos em sua residência diversos cheques em nome da referida pessoa, que 
também é ré neste processo. 

Outro fato que merece destaque se refere ao faturamento mensal da empresa de 
propriedade da acusada, pois esta, ao ser ouvida na fase policial, afirmou que variava entre 
R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00. Contudo, as transações efetuadas na empresa da acusada 
e apontadas como fraudulentas totalizam mais de R$ 900.000,00.

Não bastasse, a explicação que acusada deu sobre o fato de seus cartões de crédito 
terem sido apreendidos a residência de Fernando, não se mostra crível e não coaduna com 
as demais provas constantes nos autos.

Que as transações aconteceram e foram fraudulentas, não restam dúvidas diante de 
todo o conjunto probatório amealhado nos autos, conforme já demonstrado acima. Ora, a 
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acusada realizava transações fora do padrão normal da empresa, em sua maioria com 
cartões de créditos comumente utilizados pelo grupo criminoso. 

As justificativas da acusada restam fragilizadas, não tendo respaldo nenhum. Todo 
conjunto probatório evidencia que não foi realizada nenhuma locação efetiva em sua 
empresa, até por quê não há nos autos qualquer contrato de locação dos veículos que a 
acusada alega que terem sido realizados com os demais réus neste processo, nem 
qualquer outro documento apto a comprovar tais transações. 

Fato é que todas as transações foram efetuadas com o mesmo modus operandi do 
grupo.

De acordo com as provas constantes nos autos, bem como de acordo com os 
depoimentos prestados pelo correspondente do Banco Itaú, Sr. Luiz Fernando Romero, 
foram identificadas setenta e oito transações fraudulentas na empresa Soft Rent a Car que 
caracterizaram a prática de crimes de estelionatos.

Vejamos: quatro transações sequenciais totalizado R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais) no dia 27.12.2011, com o cartão de Deuzimar Gadelha; quatro transações 
sequenciais totalizado R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) no dia 18.04.2012, com o 
cartão da ré Edina Maria de Lima; uma transação no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) 
no dia 20.06.2012, com o cartão do réu Cláudio Siqueira; duas transações sequenciais 
totalizado R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 21.06.2012, com o cartão do réu 
Cláudio Siqueira; duas transações sequenciais totalizado R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 
reais) no dia 28.06.2012, com o cartão do réu Cláudio Siqueira;  três transações 
sequenciais totalizado R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) no dia 10.10.2011, com o cartão 
da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp; quinze transações sequenciais totalizado R$ 
261.700,00 (duzentos e sessenta e um mil e setecentos reais) no dia 09.11.2011, com o 
cartão da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp; uma transação no valor R$ 200,00 
(duzentos reais) no dia 10.11.2011, com o cartão da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp; 
sete transações sequenciais totalizado R$ 66.900,00 (sessenta e seis mil e novecentos 
reais) no dia 11.11.2011, com o cartão da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp;  uma 
transação no valor R$ 900,00 (novecentos reais) no dia 15.11.2011, com o cartão da ré 
Valdirene Márcio de Castro Kemp;  sete transações sequenciais totalizado R$ 41.200,00 
(quarenta e um mil e duzentos reais) no dia 18.11.2011, com o cartão da ré Valdirene 
Márcio de Castro Kemp;  sete transações sequenciais totalizado R$ 20.500,00 (vinte mil e 
quinhentos reais) no dia 22.11.2011, com o cartão da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp;  
uma transação no valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no dia 25.11.2011, com o cartão 
da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp; sete transações sequenciais totalizado R$ 
31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) no dia 26.11.2011, com o cartão da ré 
Valdirene Márcio de Castro Kemp; três transações sequenciais totalizado R$ 12.000,00 
(doze mil reais) no dia 27.11.2011, com o cartão da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp; 
uma transação no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 28.11.2011, com o cartão da ré 
Valdirene Márcio de Castro Kemp; uma transação no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) no 
dia 29.11.2011, com o cartão da ré Valdirene Márcio de Castro Kemp; duas transações 
sequenciais totalizado R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) no dia 
12.07.2012, com o cartão de Josué Garcia de Azevedo; quatro transações sequenciais 
totalizado R$ 94.940,00 (noventa e quatro mil, novecentos e quarenta reais) no dia 
29.04.2011, com o cartão de Rogério Lazarini; cinco transações sequenciais totalizado R$ 
75.000,000 (setenta e cinco mil reais) no dia 26.05.2011, com o cartão de Rogério Lazarini;
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O que se verifica é que as transações apontadas acima e que a acusada alega serem 
relacionadas com aluguel de carro são totalmente incompatíveis com os valores praticados 
no mercado. Em apenas um dia foram realizadas transações que ultrapassaram o valore 
duzentos e cinquenta mil reais, quantia esta totalmente irreal quando se trata de valores 
destinados a alugueis de veículos. 

Repito: a acusada não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse que 
referidos alugueis ocorreram, de modo que suas justificativas tornam-se incoerentes e 
frágeis diante de todo o conjunto probatório. 

Soma-se a isso o fato de terem sido apreendidos diversos cheques em nome da corré 
Edina Maria na residência da acusada, a qual não trouxe nenhuma justificava acerca disso. 

Outro fator que relaciona a acusada aos demais réus são as conversas interceptadas 
que demonstram que a empresa Soft Rent a Car era comumente utilizada pelo grupo para 
a prática dos crimes. 

 
À folha 511, apenso IV:

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   12:12:40   Data Término: 12/07/2012       
12:14:07

Duração: 000:01:27
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - CARTÃO SOFT
RESUMO: EDVALDO FALA QUE LIGARAM DO CARTÃO PRA CONFIRMAR O VALOR 
DE 39 MIL DA SOFT.

Curiosamente, neste mesmo dia 12.07.2012, foram realizadas duas transações 
sequenciais com o cartão de titularidade de Josué Garcia no estabelecimento SOFT RENT 
A CAR, nos valores de RS 20.000,00 e RS 19.500,00, totalizando exatamente 39.500,00 
(trinta e nove mil e quinhentos reais). 

Em outro diálogo constante nos autos, Fernando cita a empresa da acusada, fazendo 
menção a ela ao tratar esquemas com cartão de crédito com Vando:

Telefone: (69) 9212-2120
Data início: 18/01/2012  17:38:45      
Data término: 18/01/12  17:47:08
Duração: 00:08:23     
Diálogo entre: Fernando/Vando 

DIÁLOGO
Fernando: oi
Vando: Fernando, eu tentei localizar a mulher, aquela mulher lá e não consegui ta 
entendendo? Não consegui localizar a mulher. Fiquei tentando, tentando e quando foi 
agora, já agora de tarde foi que eu localizei ela. Aí cara, ela me passou os dados, mas 
quando tava muito em cima, não tinha como empurrar não, porque ela tava me 
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pressionando para mim fazer o pagamento desde ontem. Eu fui mandar, mandei o menino 
fazer o pagamento lá, lá no Citi, não receberam, não receberam no pagamento. Não 
receberam lá. Dizem que precisam da identidade ou do cartão pra poder receber
Fernando: a fatura
Vando: receber a fatura. E ela tem a fatura, recebeu ontem
Fernando: han (...)
Vando: foi, não recebeu, só o valor normal, só o valor normal né? Que é...
Fernando: quanto?
Vando: Seis mil e pouco, seis mil quinhentos e....
Fernando: baixinho né?
Vando: baixinho, não é nem valor alto. Eu to no site do Itau Fernando...
Fernando: e esse cheque era dela mesmo é?
Vando: não. O cheque  mandei fazer
Fernando: ah, entendi
Vando: mandei fazer, porque seu eu dizer a ela que o cheque dela mesmo pode pagar, ela 
mesmo ia mandar pagar, o que eu ia ganhar com isso? Ta entendendo? Aí eu não vi, 
porque ela já pagou uma vez já mano. Eu não podia dizer, eu não falei (...) disse que tinha 
outro sistema pra pagar, ta entendendo? Agora to com os dados dela tudinho. Tu acha que 
resolve alguma coisa? Da pra resolver, fazer alguma coisa?
Fernando: rapaz, sem os dado dela, sem os numero de cartão (...)  
Vando: tem tudo, tem numero de cartão, tenho tudo, peguei tudo, tudo, tudo que se pega eu 
peguei, o código de trás, data de nascimento...
Fernando: qual é o limite dele hein?
Vando: 7 mil
Fernando: 07 e ela só gastou 06?
Vando: deve pegar só do empréstimo, porque tem dois parcelamento que compõe duas 
vezes ou três vezes, mas o saldo aqui é seis mil e pouco
Fernando: o nome dela ta no Serasa ta?
Vando: Fernando, eu acho que não ta não, não consultei não, mas acho que não ta não, 
porque ela fez agora
Fernando: mas agorinha, ela só tem isso mesmo é Vando?
Vando: não, ela tem conta no Itaú, tinha conta no Itau, no Banco do Brasil
Fernando: e no Itaú? Ela não tem nada do Itaú não?
Vando: tem
Fernando:  cartão também?
Vando: cartão também, tem tudo
Fernando: de quantos cartão ela tem?
Vando: sei não. Ela fez no nome dela e do irmão dela, todos dois juntos ta? Fizeram agora, 
não ta com trinta dias
Fernando: é conta conjunta é?
Vando: não, conta separada. O irmão dela tinha cartão de onze mil no Extra, Extra não é 
Itaú ne?
Fernando: é
Vando: tinha um bocado de cartão aqui. (...) ela fez junto com o do irmão dela
Fernando: mas como assim "quengo" ? me explica esse quengado
Vando: Quengo... ela já comprou e não vai mais pagar, macho, comprou e não vai mais 
pagar, entendeu não?
Fernando: Porra, mas se tu fosse de confiança, dava pro cara recuperar isso aí, da uma 
trabalhadinha a mais
Vando: quem fosse de confiança?
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Fernando: esse povo aí
Vando: ah, pensei que era eu... não,mas era de confiança
Fernando: mas ela e nem ninguém sabe
Vando: é irmão dela, não é macho dela não
Fernando: é, hum...
Vando: fez ela e o irmão dela
Fernando: (...) vê quando é que vence, que que vence, quanto é que vem, quanto ta 
devendo
Vando: um ta vencendo...
Fernando: ela deu cheque sem fundo por aí, ela?
Vando: acho que não. Com cheque ela não mexeu não, mas eu posso perguntar né?
Fernando: é, sonda isso aí, de rrepente da pra nós pegar esse bicho aí, macho. Nos dava 
só um dinheiro a mais, ela já usou, não vai pagar mesmo, pegava tudo e dava um dinheiro 
a ela
Vando: ei! Qual o cartão bom pra pedir do Itaú, pra mim fazer um teste aqui?
Fernando: só compensa o Fiat
Vando: Fiat?
Fernando: é. Compreende, trabalhar na coisa não é moral não, coisa fanta não vira. Tu viu 
aí o que que deu...
Vando: é, de vez em quando da esses problemas né? O dela é bom porque é bom
Fernando:  com chip né? Ou não é?
Vando: é! É o dela mesmo
Fernando: (...) (risos)
Vando: ela sabe aí, eu só vendo ori, quando eu vendo fanta eu digo, ora mais!
Fernando: beleza... da uma sondada aí Vando, que as vezes compensa, pra gente ganhar 
um dindo aí. To querendo tirar o precisando tirar um prejuízo macho, eu to furado
Vando: não, você não ta furado com nada não, tem nem (...)
Fernando: han?
Vando: ta furado com outra coisa, não é com isso aqui não né?
Fernando: também, junta esse pacote, até agora não saiu e eu agoniado hoje, fui 
confirmando. Taí, tu disse que não eu tinha mudado, ta sim confirmando lá, confirmar o 
endereço da pessoa que tava no cadastro. Confirmou aquele outro e não tava batendo, aí a 
menina foi e confirmou outro
Vando: sim, mas porque que a Andreia ta confirmando, se era de homem?
Fernando: por causa do estabelecimento (...) é a Soft
Vando: han? Como é?
Fernando: é a Soft, a Soft é da mulher
Vando: como o que?
Fernando: a Soft é de uma mulher... a Soft, a Soft
Vando: não entendi
Fernando:  não tem aqueles contrato que tu assinou? A dona é uma mulher, 
entendeu?
Vando: quais contratos macho?
Fernando: aqueles contratos que tu assinou, meu filho! Junto com os boletos que eu 
mandava pro teu email
Vando: ah, da loja?
Fernando: é
Vando: eaí? Ela se passou como mulher, lá?
Fernando: não, porque lá é a dona
Vando: ah, ela se passou como a dona do estabelecimento né?



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 148 de 520

Fernando: isso, ela que ta confirmando, entendeu? As coisas (...) tu não sabe agilizar 
nada não
Vando: há, to entendendo, entendendo
Fernando: entendeu né?
Vando: ah, entendi! Ei, me diz uma coisa, to no site do Itaú e quero fazer um teste 
aqui no nomezinho que tenho aqui, tu acha que eu decido qual?
Fernando: o Fiat
Vando: o Volkswagen, o múltiplo, Platinum
Fernando: Fiat gold
Vando: tem o Ford, tem o Itaucard Fiat né?
Fernando: é, gold
Vando: gold, certo. Ei, vou perguntar quanto é que ta o preço dela, da conta dela, vou 
deixar quieto (...) eu ligo pra ela e aí ligo pra tu, depois de ela me dizer quanto é o furo lá 
que ela deu
Fernando: seu eu fosse tu, tem os dado aí, consulta aí
Vando: não, o cartão consulta, mas to falando quero saber quais outras conta
Fernando: tu consulta o CPF dela rapaz, e do cara também, tu pega logo os dois
Vando: eu vou constar o dela então
Fernando: então ta beleza então(...)

Outra prova que liga a empresa da acusada à organização criminosa é o 
comprovante encaminhado através de e-mail por Alberto para uma imobiliária referente a 
parte de um pagamento. 

Conforme verifica-se às folhas 300/301 do apenso XXX, no dia 07.02.2011 Alberto 
encaminhou o mencionado comprovante referente a um depósito de R$ 125.000,00, onde 
figura como remetente a empresa SKV CORCINO ME, cujo nome fantasia é "SOFT RENT 
A CAR", de propriedade de Sheilla. Ora, qual seria o motivo da empresa da acusada 
realizar depósitos de altos valores em favor de Alberto? 

Não bastasse, o valor de apenas um depósito realizado em favor de Alberto 
ultrapassa o faturamento de um mês da empresa, pois, de acordo com a própria acusada, o 
faturamento mensal variava entre R$ 60.000,00 e R$ 120.000,00. 

Por todo o exposto, a autoria da acusada resta incontroversa, pois restou 
demonstrando que compactuou diretamente com a prática dos estelionatos que foram 
praticados no seu estabelecimento comercial, tudo em prol da organização criminosa. Por 
essas razões, sua condenação pelos setenta e oito estelionatos é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Sheilla Kelle 
Vieira Corcino da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.
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Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não registra antecedentes. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime 
se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade 
e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o 
patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes  a serem consideradas. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de setenta e oito crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 78 (setenta e oito) anos de reclusão, além do pagamento de 
3.900 (três mil e novecentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Carlos Alberto de Souza Franco: tem 48 anos, é comerciante, atuando no ramo de 
materiais de construção.

O acusado foi denunciado pela prática de quatro crimes de estelionato, pois teria 
participação em quatro transações sequenciais efetuadas com cartões de crédito no dia 
17.04.2012, no estabelecimento denominado "Piranha 3", nos valores de R$ 20.000,00, R$ 
29.000,00, R$ 23.000,00 e R$ 27.000,00.

Referidas transações teriam sido realizadas através dos cartões de titularidade da 
acusada Edina Maria, que eram controlados pelos réus Fernando e Alberto.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado negou a prática dos crimes de estelionato que lhes 
foram imputados. 

Declarou que conhece Alberto e vendeu uma casa para ele, no ano de 2002, pelo 
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valor de R$ 69.000,00. Segundo o acusado, a residência era localizada no bairro Areal. 
Disse que também conhece Fernando, sendo que este lhe foi apresentado por Alberto. 

O acusado informou que é proprietário da empresa "Piranha", cujo nome fantasia é 
Distribuidora São José, sediada em Guajará-Mirim, bem como possui uma filial em Porto 
Velho. Segundo o acusado, Alberto e Fernando eram clientes da sua loja situada em Porto 
Velho.

Questionado especificamente sobre as quatro transações sequenciais realizadas no 
estabelecimento "Piranha", localizado em Guajará-Mirim, e relatadas na denúncia, o réu 
explicou que foi referente a uma venda que realizou para uma cliente, porém, declarou que 
não a conhecia. 

Esclareceu que atendeu a cliente e o valor da compra foi no valor de R$ 99.000,00 
(noventa e nove mil reais), pago com cartão de crédito. Na ocasião, foram adquiridos 
cimentos, argamassas e tintas. 

Confirmou ter verificado todos os documentos pessoais da mencionada cliente no 
momento da negociação. Declarou que entregou todos os materiais adquiridos nessa 
oportunidade. Disse ter emitido nota fiscal de referida compra. 

Declarou que foram emitidas quatro notas fiscais em razão de que o material 
adquirido pela cliente acarretaria quatro transportes para Porto Velho e, por questão de 
fiscalização da receita, sugeriu à cliente que fossem emitidas quatro notas fiscais pela 
compra. 

Referidas notas fiscais foram juntadas às folhas 4.178/4.181. 

Alegou que o pagamento foi autorizado, não tendo recebido nenhuma reclamação do 
banco quanto a esta venda. 

Embora o acusado tenha declarado que não houve reclamação do banco quanto a 
estas transações, o correspondente do banco Itaú informou que a fatura dos cartões 
utilizados para esta compra foram pagos através de cheques sem fundo e que não foram 
compensados pelo banco emissor:

"(...) em relação ao produto Itaucard VISA Gold, de numero 4440 5491 3965 2163 (...) QUE 
posteriormente, no dia 17/04/2012, foram realizadas, utilizando o mesmo expediente, duas 
transações sequenciais no estabelecimento PIRANHA 3, nos valores de R$ 23.000,00 e R$ 
27.000,00; QUE na data de 18/04/2012, foi realizado o pagamento da respectiva fatura 
mediante cheque n° 000278, conta 0129344-4, Ag. 0021, Banco 033 (Santander), em nome 
de ANA EMÍLIA FARIAS PONTES, CPF n° 512.883.463-87, no valor de R$ 90.102,09, 
tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela alínea 25, na data de 18/04/2012; 
QUE inclusive consta no verso do cheque o número do produto (cartão) 4440 5491 3965 
2163;

(...) QUE em relação ao terceiro produto de EDINA, o Itaú Uniclass Mastercard Multiple- 
Internacional. numero 5256 6398 4342 6069 (...) no dia 17/04/2012 foram feitas duas 
transações no PIRANHA 3, nos valores de RS 20.000,00 e R$ 29.000,00; QUE 
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posteriormente as transações citadas acima, na data de 18/04/2012 foi realizado o 
pagamento da respectiva fatura mediante cheque n° 000277, conta 0129344-4, Ag.0021, 
Banco 033 (Santander), em nome de ANA EMÍLIA FARIAS PONTES, CPF n° 512.883.463-
87, no valor de R$ 80.336,15, tendo o cheque sido devolvido pelo banco emissor pela 
alínea 25, na data de 18/04/2012 (...);

Diante da forma como foram efetuadas essas transações, não restam dúvidas que 
foram fraudulentas. Resta analisar se o ora acusado tinha conhecimento e compactuava 
com os estelionatos praticados em seu estabelecimento comercial. 

Tal conluio fica evidenciado através das interceptações telefônicas em que o ora 
acusado aparece e também é citado pelos demais réus. 

Verifica-se que as quatro transações fraudulentas realizadas na empresa do acusado 
ocorreram no dia 17.04.2012. Curiosamente, nesta mesma data, o acusado, conhecido pelo 
apelido de "Carlão" foi citado em uma conversa suspeita entre o corréus Beto e Demir. (fl. 
424  apenso III). Vejamos:

Telefone: 6992911304        Data Início: 17/04/2012 10:07:46     Data Término: 17/04/2012  
10:14:21

Duração: 00:06:35 

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR -  FALA SOBRE PROMOTOR

RESUMO: BETO DIZ QUE CARLÃO ESTÁ LIGANDO PRA DEMIR E ELE NÃO ATENDE, 
DIZ QUE ELE IA  DEPOSITAR DINHEIRO PRA EMPRESA DE HNI. HNI DIZ QUE 
MANDOU TIRAR O DA CASA TAMBÉM. BETO DIZ QUE NÃO QUER SABER, É PRA 
DAR "TAPA NO DINHEIRO" LOGO. BETO PERGUNTA SE JÁ CAIU. HNI DIZ QUE É DE 
HOJE PRA AMANHA. BETO DIZ QUE CARLÃO ESTÁ MEIO SORRINDO HOJE. HNI DIZ 
QUE ELE TEM OU GANHOU 150 ML, DIZ QUE ELE DISSE QUE ANDERSON QUERIA 
MATAR ELE. HNI DIZ QUE CARLÃO FALOU QUE DEVE 2 MILHÕES E AINDA TEM 6 
AINDA. BETO DIZ QUE ELE TEM MUITA LOJA, DIZ QUE É 240 O CARA PRA IR PEGAR 
E NEM VEIO AQUI, E TEM MAIS O SEGURO DE 10 MIL, DIZ QUE O CARA LAVOU A 
ÉGUA, ATÉ O PROMOTOR, ERA PROFESSOR DA MEIRE. HNI DIZ QUE ERA 
PROMOTOR, PERGUNTA SE ESTÁ COM MUITO. BETO FALA É MUITO, A FAMÍLIA 
ÉRICA JÁ, ELE QUE ERA DONO DAQUELA CASA DO VALTER. HNI FALA SAN REMO. 
DEMIR PERGUNTA SE BETO FALOU COM JÚNIOR. BETO FALA PRA DEMIR FALAR 
EM GENTE. DEMIR FALA QUE ELE IA CONTRATAR A RAIMUNDA. BETO FALA QUE 
NÃO DÁ CERTO CONTRATAR A  MÃE, MAS A RAIMUNDA É PESSOA DIREITA E É LÁ 
MESMO NA ÁREA. DEMIR FALA QUE É BEM PERTINHO DA CASA DELA, É BEM NA 
FRENTE. DEMIR DIZ QUE VAI LEVAR O CARA PRA FALAR COM BETO. BETO 
PERGUNTA POR ANDERSON QUE QUERIA  MATAR CARLÃO. DEMIR DIZ QUE ELE 
FALOU QUE PERDEU 50 MIL. BETO DIZ QUE ELE PERDEU SÓ 35.

Dias antes das transações efetuadas na empresa de Carlos Alberto, Fernando e 
Alberto conversam e demonstram que pretendiam conseguir dinheiro com "Carlão"(fl. 423  
apenso III):
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Telefone: 6992911304    Data Início: 13/04/2012 13:41:32      Data Término: 13/04/2012 
13:50:12
Duração: 00:08:40

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CONTA BRADESCO MEIRE

RESUMO: BETO DIZ QUE NELSON ESTÁ TENTANDO LIGAR PRA FERNANDO. 
FERNANDO DIZ QUE DEMIR FICOU TROCAR UM CHEQUE DE 6 MIL, MAS SÓ 
SEGUNDA VAI DAR O DINHEIRO PRA ELE. DIZ QUE NÃO TEM DE ONDE TIRAR, 
MANDA. BETO PEGAR EMPRESTADO COM MEIRE. BETO DIZ QUE NÃO TEM, NÃO 
QUER OUVIR NINGUÉM FALAR MERDA, MAS O DELA JÁ ACABOU. BETO DIZ QUE VAI 
PEGAR COM ALGUM AGIOTA, VAI ENROLAR O NELSON, NÃO É POSSÍVEL QUE ATÉ 
AMANHÃ NÃO ARRANJE COM CARLÃO, COM A ALGUÉM. ..BETO DIZ QUE PELA 
HORA QUE JÁ É NÃO CONSEGUE TRANSFERIR MAIS, NEM DA MEIRE NÃO 
CONSEGUIRIA TRANSFERIR, QUE NÃO TRANSFERE DO BRADESCO.

O envolvimento de "Carlão" com os negócios da organização resta nítido a partir das 
análises das conversas interceptadas. Senão Vejamos:

À folha 302, apenso II:

Telefone: 6992696363    Data Início: 05/07/2012 18:21:10      Data Término: 05/07/2012 
18:23:43
Duração: 0 00:02:33 
Relevância: 1
COMENTÁRIO: FERNANDO/CARLÃO  ACERTANDO AS CONTAS
RESUMO: CARLÃO FALA DO ACERTO DE CONTAS ENTRE ELE E FERNANDO.

Telefone: 6992696363   Data Início: 05/07/2012   18:54:44    Data Término: 05/07/2012 
19:02:03
Duração: 0 00:07:19  

COMENTÁRIO: FERNANDO/CARLÃO - MAIS ACERTOS
RESUMO: FERNANDO FAZ MAIS UM ACERTO DE CONTAS COM CARLÃO. 
COMENTAM SOBRE CONTAS PAGAS DO BOCÃO E DO BETO. CARLÃO FALA QUE 
FERNANDO PAGOU 6 BOLETOS.

Às folhas 276/277, apenso II:

Telefone: 6992560489   Data Início: 26/06/2012 10:03:15 Data Término : 
26/06/201211:07:21
Duração: 0 01:04:06  

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PASSA O CÓDIGO DE BARRA
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RESUMO: BETO PERGUNTA SOBRE O BOLETO DO CARLÃO. FERNANDO DIZ QUE O 
BOLETO DE CARLÃO TÁ LÁ COM FERNANDO, VENCEU ONTEM, BETO PERGUNTA SE 
NÃO TEM COMO PAGAR, PRA ELE NÃO FALAR MERDA. FERNANDO DIZ SÓ BETO 
LIGANDO PRA ELE. BETO PERGUNTA SE NÃO QUER PAGAR, SE NÃO TEM ALGUM 
DA ANDRÉIA, ELE DEVE 11 MIL E  NÃO QUER PERDER TEMPO, DIZ QUE NÃO VAI 
FICAR ESPERANDO ...BETO FALA COM DEMIR, PERGUNTA SE CASTRO TEM 
BOLETO DO ITAÚ, DIZ QUE TEM QUE SER LIGEIRO ... DIZ QUE TEM QUE CORRER 
PRA LA AGORA PRA TESTAR, FALA EM MÁQUINA... PERGUNTA PRA DEMIR SE 
CARLÃO TEM ALGUM OU O ROGÉRIO, MAS TEM QUE SER AGORA (...)

Ainda, à folha 271 dos autos de interceptação telefônica:

Telefone: 6992560489     Data Início: 12/06/2012    14:52:15          Data Término: 
12/06/2012   14:57:17
Duração: 0 00:05:02

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PEDINDO CARTÃO

RESUMO: BETO DIZ QUE PEDIU O TAM, IA PEDIR OUTRO, MAS VAI ESPERAR. 
FERNANDO DIZ QUE NÃO SABE. BETO PERGUNTA QUAL MAIS QUE TEM, PÃO DE 
AÇÚCAR, FIAT...FERNANDO DIZ PÃO DE AÇÚCAR, FIAT E EXTRA. FERNANDO 
PERGUNTA SE NÃO É MELHOR ESPERAR O RESULTADO AO INVÉS DE PEDIR EM 
SEQUENCIA. BETO DIZ QUE É ISSO QUE ELE TÁ, COMO APROVOU UM ONTEM, ELE 
METEU FICHA PRA OUTRO, É IGUAL FINANCIAMENTO, ''TEM QUE METER UM NO 
RABO DO OUTRO", ANTES DE GERAR O CONTRATO. FERNANDO DIZ É. FERNANDO 
RECLAMA DE CARLÃO, DIZ QUE ELE ESTAVA COM CAO DIZENDO QUE ERA 20. 
BETO PERGUNTA QUANTO FOI. FERNANDO DIZ QUE PEGOU COM ELE 15. BETO 
DIZ QUE É SÓ LADRÃO. BETO DIZ QUE ESTÁ ZOADO COM VAGUINHO, MANDOU 
ELE IR AO ITAÚ, PEDIR CONSTISHOP, PEGAR UM TOQUINHO ...LIMITE, ELE VAI E 
SOLICITA AUMENTO PRA 7 MIL ...O OUTRO INTERNACIONAL, MANDOU ELE 
SOLICITAR OUTRO, NÃO AUMENTO, AI ELE FOI LÁ COM A MARTA, AGILIZOU TUDO, 
BETO MANDOU A MARTA INDICAR ELE NA PREFEITURA, MANDARAM FAZER 
SEGURO, TUDO ... FERNANDO FALA PRA BETO ANOTAR BILHETE DO TIO DELE: 
957.2449.054173. BETO FALA PRA FERNANDO VER O NEGÓCIO DO AMÉRICA DA 
MÃE DO VAGUINHO, DIZ QUE JÁ MANDOU ELE IR CORRENDO ATRÁS, DIZ QUE 
ARRUMOU MIL PRA ELE BOTAR NA CAIXA QUE A MARTA ABRIU, MANDOU ELE 
CORRER EM CIMA DELA PRA IR LÁ PRO SANTA.

Em outra oportunidade, ao tratar sobre cheques que estão sendo devolvidos, Alberto 
e Demir, citam o nome do acusado (fl. 561  Apenso IV):

Telefone: 6999722103    Dala Início: 03/04/2012   09:31:04    Dala Término: 03/04/2012 
09:33:05

Duração: 00:02:01 
COMENTÁRIO: BETO/DEMIR- FERNANDO FEZ TED
RESUMO: DEMIR FALA QUE NÃO TÁ CONSEGUINDO FALAR COM FERNANDO, ELE 
FEZ UM TED DE 13 MIL E TEM UM MONTE CHEQUE DO ROGÉRIO E DO CARLÃO 
TUDO VOLTANDO, O CARA NÃO PODE PEGAR A CONTA DOS OUTROS, OU DAR 
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PELO MENOS UM ALÓ ....DIZ QUE LIGA PRA ELE E ELE NÃO ATENDE. DEMIR FALA 
QUE ELE TEM UM ACORDO, TODA VEZ ELE FEZ ISSO, AVISA QUE PRECISA FAZER 
UM TED DE TANTO ...BETO DIZ QUE NÃO FALOU COM  ELE HOJE. DEMIR FALA QUE 
NINGUÉM CONSEGUIU FALAR COM ELE, AGORA A CONTA ESTÁ TODA "MELADA", 
OS CHEQUES ESTÃO VOLTANDO.

 

Ainda (fl. 277  apenso II):

Telefone: 6992560489     Data Início: 26/06/2012 12:49:50    Data Término: 26/06/2012 
12:52:26

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - SOBRE EDVALDO- AVALISTA BB

RESUMO: DEMIR FALA QUE EDVALDO NEM FOI NO BANCO DO BRASIL, IA SER 
AVALISTA. BETO PERGUNTA SE EDVALDO ESTÁ COM NOME SUJO. DEMIR DISSE 
QUE O NOME DELE TÁ SÓ A "TETÉIA". DEMIR FALA QUE A CONTA É INDIVIDUAL, 
SE A EMPRESA FOSSE LTDA UM SERIA AVALISTA DO OUTRO. BETO DIZ QUE ACHA 
QUE O CLÁUDIO TÁ OK. DEMIR DIZ QUE FERNANDO É FODA, É PRA EMPRESA 
MESMO ISSO AI. IA PEGAR DINHEIRO PRA PINTAR O PONTO. BETO FALA QUE 
QUER PAGAR DEMIR. DEMIR FALA QUE ELE (FALANDO DE UMA TERCEIRA PESSOA) 
MENTE MUITO. BETO CONFIRMA QUE ELE MENTE MUITO. DIZ QUE NÃO GOSTA 
DISSO. POR ISSO ELE CORREU PRA LÁ… FALA PRA DEMIR FAZER CONTA DE 
TUDO… BETO DIZ QUE ELE TEM QUE PAGAR UM BOLETO DO CARLÃO. DEMIR 
FALA QUE ELE PAGOU UM BOLETO HOJE DE 9 ML E POUCO PRO CARLÃO.

Neste outro áudio, constante à folha 269  apenso II, fica ainda mais evidente o 
envolvimento do acusado nas antecipações de crédito que eram retaliadas pelo grupo 
criminoso para a prática de crimes de estelionatos:

Telefone: 6992560489 Data Início: 08/06/2012  14:48:11   Data Término: 
08/06/201214:57:43
Duração: 0 00:09:32

COMENTÁRIO: BETO/CASTRO - FALA SOBRE CARLÃO

RESUMO: CASTRO FALA QUE CARLÃO FOI FALAR COM ELE, ELE FALOU QUE 
ESSE 3 MIL ELE PEGOU FOI EM DINHEIRO, PEGOU 3200. NÃO TEM NEGÓCIO DE 
PORCENTAGEM DE MÁQUINA. BETO FALA QUE ESSE CARA FAZ QUESTÃO POR 
TUDO. BETO FALA QUE VENCIA ONTEM ESSE NEGÓCIO. ELE PEGOU DINHEIRO 
ANTES, SÓ PORQUE BETO ATRASOU UM DIA MAS ANTECIPOU PRA ELE .. BETO 
FALA QUE ANTECIPOU PRA ELE MAIS DE 150 MIL. DEMIR DIZ QUE LEMBRA. BETO 
DIZ QUE FALOU PRA ELE DAR O DINHEIRO ENTÃO QUE ELE IA PAGAR NO DIA. 
CASTRO FALA ALGO SOBRE O ITA. BETO DIZ QUE SE FOR O CASO ELE DÁ. DIZ QUE 
FALOU PRA CARLÃO QUE ELE TAVA FAZENDO BRIGA POR CAUSA DE 200 REAIS. 
CASTRO DIZ QUE TEM A MESMA VISÃO. CASTRO FALA QUE O NEGÓCIO DELE COM 
BETO É UM, O NEGÓCIO DELE COM FERNANDO É OUTRO. 

Por todo o conjunto de provas amealhados e que restou suficientemente comprovado 
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durante a instrução criminal, não restam dúvidas sobre a autoria delitiva do acusado, que 
deve ser condenado.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Carlos Alberto de 
Souza Franco da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não registra antecedentes. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime 
se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade 
e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o 
patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de quatro crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 200 
(duzentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

José Luiz de Lima: tem 46 anos, casado, comerciante, atua na locação, compra e 
venda de veículos. É proprietário da empresa Time Rent a Car.
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O acusado é apontado pela prática de 70 estelionatos, parte deles praticados por ele 
diretamente, com o uso de seus cartões de crédito, que eram pagos de maneira fraudulenta 
e parte cometidos através do uso de sua empresa Time Rent a Car, onde outros envolvidos 
no esquema criminoso utilizaram seus cartões, dentre eles a corré Edina Maria de Lima.

Na fase policial o acusado optou por seu direito constitucional ao silêncio, 
pronunciando-se sobre as imputações apenas em juízo, quando alegou, quanto aos 
estelionatos, que conhecia os corréus Beto e Fernando, mas que não tinha ligação com 
eles. 

Necessário destacar que José Luiz, ao ser interrogado no dia 24.03.2015, ratificou as 
declarações prestadas na audiência realizada no dia 03.02.2014. Na mesma oportunidade, 
o acusado não quis se manifestar sobre os questionamentos feitos pelo membro do 
Ministério Público. 

O acusado acrescentou que está negociando suas dívidas com o banco no qual é 
correntista. Alegou que pagava as suas faturas com dinheiro, débito em conta e, as vezes, 
com cheques em nome de terceiros, uma vez frequentemente recebia cheques de clientes 
em sua empresa. 

Durante a audiência realizada no dia 03.02.2014, o acusado alegou que vendeu um 
veículo Land Rover para "Beto Baba", aduzindo que o carro estava em seu nome. Disse 
que não lembra por quanto vendeu o carro.

Negou que tivesse utilizado suas empresas para fraudar cartões de crédito. Declarou 
que não tinha conhecimento se os corréus participavam desses tipos de fraude.

Perguntado sobre as transações realizadas com seus cartões de crédito, o acusado 
esclareceu que ele mesmo fazia a aquisição dos veículos com seu cartão.

Questionado sobre a realização de transações sequenciais com seu cartão de crédito, 
o acusado justificou que assim procedia para receber milhas.

Alegou que o próprio banco lhe concedeu o limite no cartão de crédito. Confirmou que 
tinha um  limite alto no seu cartão, porém que nunca utilizou para realizar fraudes. 

Disse que declarava uma renda de 15 a 20 mil reais por mês. 

Destacou que recebia todos os produtos que comprava através do seu cartão de 
crédito. 

Negou que tivesse locado veículos para Beto ou Fernando, ou mesmo para 
campanha eleitoral. 

Ressaltou que a acusada Edina fez a locação de vários veículos na empresa do 
acusado e que os valores passados no cartão de crédito em nome da ré, eram referentes a 
locação de veículos. Alegou que Edina era atendida pelo gerente da sua empresa.

Justificou que a compra de vinte e nove mil realizada por Edina não foi passada de 
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uma vez, porque às vezes o banco não aceitava, e por isso as transações foram feitas de 
forma sequencial.

Perguntado quantos veículos a corré Edina alugou na empresa, o acusado informou 
que cerca de duas caminhonetes e outros carros pequenos, porém não soube precisar 
quantos. Reafirmou que todas as transações no cartão de Edina eram referente ao 
pagamento de locação de veículos.

Sobre as transações que ocorreram no feriado, o acusado declarou que costumava 
abrir a empresa m feriados.

Quanto ao corréu Edvaldo Braga da Silva, que também realizou transações no 
estabelecimento comercial do acusado, utilizando cartões de crédito de Josué, o acusado 
disse que as transações também eram referentes à locação de veículos, negando que 
tivessem sido fraudulentas. Alegou que não estava na empresa no dia e que não conhece 
Edvaldo. 

Declarou que conhece o corréu Thales, considerando que já realizaram negociações 
de veículos, ressaltando que nunca fez negócios com cartões de crédito com este.

Negou o fato de ter utilizado sua empresa para fazer empréstimos a terceiros, através 
de cartões de crédito.

Destacou que estão suspensas as atividades de sua empresa de veículos e, 
atualmente, atua com trocas de cheques e empréstimo de dinheiro para amigos em troca 
de juros. 

Em resumo, nega a participação nos estelionatos e a formação de quadrilha.

Não obstante as declarações prestadas pelo acusado em juízo, sua negativa 
demonstra-se fragilizada, principalmente quando comparada ao conjunto probatório trazido 
aos autos.

Com relação aos estelionatos apontados de terem sido praticados diretamente pelo 
acusado através de seu nome, com seus próprios cartões de créditos, foram descritos pelo 
correspondente bancário, o inspetor de Fraudes do Banco Itaú/SA, quando ouvido perante 
a autoridade policial no dia 30/01/2013. Vejamos:

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por José Luiz de Lima é ou foi 
correntista ou utiliza algum produto do Banco Itaú Unibanco, afirmou que sim, que o mesmo 
já foi cliente dos seguintes produtos dos Banco Itau: TAM Itaúcard VISA Platinum n° 4218 
4790 0097 6220, Itaucard Uniclass Visa Platinum n° 4590 8000 0790 9427, Itaucard 
Uniclass Mastercard Multiplo Gold n° 5445 4000 0105 3423, TAM Itaucard Mastercard 
Platinum nº 5448 8390 0276 2028, e o Itaucard Mastercard Business n° 5526 4090 2885 
4616"; 

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard VISA Platinum n° 4218 4790 0097 6220, o limite 
inicial de crédito era de R$ 6.000,00, passando para R$ 50.000,00 em 20/07/2012, 
apresentando como comprovante de renda uma fatura do Banco Santander com limite de 
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crédito de R$ 55.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este 
produto, o depoente esclarece que na data de 01/08/2012 foi realizada uma transação no 
valor de R$ 97.000,00 no estabelecimento denominado NISSEY MOTORS, localizado 
em Porto Velho/RO; QUE na data de 03/09/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um 
boleto do referido cartão de crédito através de cheque do Banco Real, banco 356, 
agência 0128, conta 1706156-7, cheque n° 010721, no valor de R$ 99.738,27, cujo titular 
é WASHINGTON ALMEIDA, sendo que referido pagamento foi realizado no Itaú Unibanco 
S/A; QUE o depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 
22 (divergência ou insuficiência de assinatura); QUE em relação a este produto o 
prejuízo foi 117.608,55"; 

Por essa transação o acusado praticou um estelionato, de modo que a fatura não foi 
paga em razão de tentativa de pagamento por meio fraudulento, utilizando-se do mesmo 
esquema criminoso perpetrado pelo bando do qual faz parte.

O correspondente bancário esclareceu, quanto ao segundo cartão pertencente ao 
acusado:

"QUE em relação ao produto Itaucard Uniclass Visa Platinum n° 4590 8000 0790 9427, seu 
limite de crédito inicial era de RS 25.000,00, sendo alterado no dia 20/05/2012 para R$ 
45.000,00, apresentando como comprovante de renda uma fatura do Banco Santander com 
limite de crédito de R$ 53.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com 
este produto, no dia 01/08/2012 foi realizada transação de R$ 100.000,00 junto ao 
estabelecimento denominado NISSEY MOTORS, localizado em Porto Velho/RO; QUE na 
data de 27/08/2012 houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 
136.288,26, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; 
QUE no dia 28/08/2012 foram realizadas quatro transações sequenciais junto ao 
estabelecimento no estabelecimento denominado SORANA, localizado em São 
Paulo/SP, nos valores respectivos de R$ 18.000,00, 22.000,00, 28.000,00 e 32.000,00; 
QUE na data de 29/08/2012 houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de 
R$ 136.288,26, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco 
emissor; QUE no dia 30/08/2012 foram realizadas cinco transações sequenciais junto 
ao estabelecimento denominado NOVA DISTR VEICUL, localizado em São Paulo/SP, 
nos valores respectivos de R$ 19.000,00, 30.000,00, 38.000,00, 29.000,00 e 18.000,00; 
QUE na data de 31/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido 
cartão de crédito através de cheque do Banco/Santander, banco 033, agência 4553-2, 
conta 00299-3, cheque n° 000187, no valor de RS 136.288,26, cujo titular é TOPOGRAFIA 
REIMBERG, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o 
depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 25 
(cancelamento de talonário pelo participante destinatário); QUE relação a este produto o 
prejuízo foi de R$ 451.860,58"; 

Aqui foram praticadas 10 transações e imputados na denúncia 10 estelionatos. 

"QUE em relação ao produto Itaucard Uniclass Mastercard Multiplo Gold n° 5445 4000 0105 
3423 seu limite de crédito inicial era de R$ 4.000,00, sendo alterado no dia 12/09/2011 para 
R$ 26.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este produto, no dia 
14/10/2011 foi realizada transação de R$ 26.000,00 junto ao estabelecimento 
denominado NISSEY MOTORS, localizado em Porto velho/RO; QUE na data de 
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31/07/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado SAGA 
AMAZONIA, localizado em Porto Velho/RO no valor de R$ 88.000,00; QUE na data de 
27/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de credito 
através de cheque do Banco Bradesco, banco 237, agência 3250 conta 164646-0, cheque 
n° 002313, no valor de R$ 122.455,57, cujo titular é FRANCISCO ITAMAR DA SILVA, 
sendo que referido pagamento foi realizado no Itaú Unibanco S/A; QUE o depoente 
esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 22 (divergência ou 
insuficiência de assinatura); QUE na data de 28/08/2012 foram realizadas três transações 
sequenciais no estabelecimento denominado SORANA, localizado em São Paulo/SP 
nos valores respectivos de R$ 17.000,00, 23.000,00 e 34.000,00; QUE na data de 
29/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito 
através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 1003-0 conta 16776-2, cheque 
n° 850209, no valor de R$ 122.455,57, cujo titular é RAQUEL DA BOA HORA 
WANDERLEY, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o 
depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 (cheque 
sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE na data de 30/08/2012 
foram realizadas duas transações sequenciais no estabelecimento denominado 
NOVA DISTR VEICULOS, localizada em São Paulo/SP, nos respectivos valores de 
38.000,00 e 28.000,00 e, ainda na mesma data nova transação foi realizada no 
estabelecimento denominado JET CRAZY, localizado em São Paulo/SP no valor de R$ 
28.500,00; QUE na data de 31/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do 
referido cartão de credito através de cheque do Banco Santander, banco 033, agência 4553-
2, conta 00299-3, cheque n° 000207, no valor de R$ 122.455,57, cujo titular é 
TOPOGRAFIA REIMBERG, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco 
S/A; QUE o depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 25 
(cancelamento de talonário pelo participante destinatário); QUE o depoente esclarece que 
houve tentativa de realizar novas transações no estabelecimento SAGA AMAZONIA no 
valor de R$ 88.000,00 no dia de 31/07/2012 não aprovada em virtude de ter excedido o 
limite, no estabelecimento denominado SORANA nos valores de RS 26.000,00, 20.000,00 e 
10.000,00 em 28/08/2012 não aprovada em virtude de ter excedido o limite e no 
estabelecimento denominado JET CRAZY nos valores de R$ 24.500,00, 20.000,00 e 
15.000,00, também 2012 não aprovada em virtude de ter excedido o limite; QUE relação a 
este produto o prejuízo foi de R$ 388.050,49"; 

Com este terceiro cartão foram praticadas ao todo 08 transações fraudulentas.

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard Mastercard Platinum n° 5448 8390 0276 2028, 
seu limite de crédito inicial era de RS 2.500,00, sendo alterado no dia 08/05/2012 para R$ 
15.000,00 e para tanto foi apresentada fatura do Banco Santander com limite compatível 
aquele almejado pelo cliente; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este 
produto, no dia 10/08/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado 
SABENAUTO, localizado em Porto Velho/RO no valor de R$ 34.295,00; QUE na data de 
03/09/2012 JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito 
através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 1003-0 conta 16776-2, cheque 
n° 850210, no valor de R$ 35.623,99, cujo titular é RAQUEL DA BOA HORA WANDERLEY, 
sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o depoente 
esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 (cheque sustado ou 
revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE para que o referido cheque fosse 
aceito pelo Instituição Bancaria onde foi realizado o suposto pagamento, o nome do titular 
do boleto, que era em nome de JOSE LUIZ DE LIMA foi adulterado para o nome de 
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RAQUEL DA BOA HORA WANDERLEY e assim coincidisse os nomes do titular do cheque 
e sacado do boleto bancário (fatura); QUE na data de 04/09/2012 foram realizadas três 
transações sequenciais no estabelecimento comercial denominado CALTABIANO 
TOYOTA - CM localizado na cidade de São Paulo/SP nos valores de RS 16.000,00, 
15.000,00 e 3.500,00; QUE na data de 05/09/2012 houve pagamento do boleto do cartão de 
crédito no valor de RS 35.623,99, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado 
pelo banco emissor; QUE ainda, em relação a este produto, foram realizadas tentativas de 
transações nos seguintes estabelecimentos e negadas ou por excesso de limite ou por 
cartão bloqueado: duas transações sequenciais em 02/08/2012 no estabelecimento 
denominado COFERPA, localizado em Porto Velho/RO nos Valores de R$ 5.000,00 e 
4.500,00, uma transação em 10/08/2012 no estabelecimento PCAS ACES SABENAUTO no 
valor de RS 34.300,00, duas transações sequenciais em 04/09/2012 no estabelecimento 
comercial denominado CALTABIANO TOYOTA - CM localizado na cidade de São Paulo/SP 
nos valores de RS 2.500,00 e 1.500,00 e uma transação no estabelecimento denominado 
TIME RENT A CAR em 01/10/2012 no valor de R$ 10,00; QUE relação a este produto o 
prejuízo foi de R$ 84.699,36"; 

Com o uso do quarto cartão de crédito vinculado ao acusado, foram realizadas 04 
estelionatos.

Por fim, em relação ao último produto bancário em nome do próprio acusado, foram 
cometidas 09 transações fraudulentas. Vejamos:

"QUE em relação ao produto Itaucard Mastercard Business n° 5526 4090 2885 4616 seu 
limite de crédito inicial era de R$ 2.500,00, sendo alterado no dia 08/05/2012 para R$ 
15.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este produto, no dia 
20/06/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado L F IMPORTS, 
localizado em Porto Velho/RO no valor de RS 1.300,00; QUE no dia 05/07/2012 foi 
realizada transação no estabelecimento denominado L F IMPORTS, localizado em 
Porto Velho/RO no valor de R$ 456,51; QUE na data de 08/08/2012 foram realizadas 
duas transações sequenciais no estabelecimento denominado E F MAGALHAES nos 
valores de R$ 3.000,00 e 4.600,00 e, na data de 20/08/2012 foi realizada transação no 
mesmo estabelecimento, no valor de RS 4.000,00; QUE na data de 27/08/2012 JOSE 
LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito através de cheque do 
BANRISUL, banco 041, agência 0001-6 conta 35.314652.0-3, cheque n° 461838, no valor 
de R$ 14.008,20, cujo titular é MARIA ISABEL DA SILVA DOS SANTOS, sendo que 
referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o depoente esclarece que 
referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 22 (divergência ou insuficiência de 
assinatura); QUE na data de 29/08/2012 JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do 
referido cartão de crédito através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 1003-
0 conta 16776-2, cheque n° 850208, no valor de R$ 14.008,20, cujo titular é RAQUEL DA 
BOA HORA WANDERLEY, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco 
S/A; QUE o depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 
(cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE o depoente 
esclarece que os pagamentos sucessivos acima (dias 27 e 29 de agosto) provavelmente 
ocorreram haja vista que após o dia 27, no dia 28/08/2012 houve tentativa de transação 
com alguns estabelecimentos, porém foram negadas em virtude da falta de limite; QUE, 
desta feita, dia 29/08/2012 foi realizada transação no estabelecimentos denominado E 
F MAGALHAES, situado em Porto Velho/RO no valor RS 90,00 reais e ainda nesta 
mesma data foram realizadas três transações sequenciais no estabelecimento 
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denominado PORTAL DA AMAZONIA nos respectivos valores de RS 5.000,00, 
2.500,00 e 1.000,00; QUE na data de 31/08/2012  JOSE LUIZ realizou pagamento de um 
boleto do referido cartão de crédito através de cheque do HSBC, banco 399, agência 0252-
6 conta 13212-0, cheque n° 858031, no valor de RS 14.008,20, cujo titular EUNICE 
MARINI, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o 
depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 (cheque 
sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE relação a este produto 
o prejuízo foi de R$ 30.464,54".

Ao todo, verifica-se que o acusado realizou 32 transações fraudulentas com os seus 
próprios cartões.

Com relação às transações realizadas por Edina Maria de Lima, no estabelecimento 
comercial do acusado, a empresa Time Rent a Car, ocorreram mais 32 transações 
fraudulentas, que a ele também estão relacionadas. Vejamos:

No dia 19/04/2012, foram realizadas 05 transações sequenciais na empresa do 
acusado, através do cartão Itau Uniclass Mastercard Multiplo Internacional nº 5256 6398 
4342 6069, em nome de Edina Maria de Lima.

No dia 21/04/2012, foram realizadas 27 transações sequenciais na empresa do 
acusado, através de três cartões de crédito em nome de Edina Maria de Lima. No Itau 
Uniclass Mastercard Multiplo Internacional nº 5256 6398 4342 6069, foram realizadas 09 
transações. No Itaucard Visa Gold nº 4440 5491 3965 2163, foram realizadas mais 11 
transações e no cartão Itaucard Visa Platinum nº 4393 5401 2675 0463, foram realizadas 
07 transações.

Igualmente, são imputadas ao acusado, as transações relacionadas a pessoa de 
Josué Garcia de Azevedo, nas empresas Time Rent a Car, da mesma forma como se dera 
em relação a Edina Maria de Lima.

As transações se deram todas com o cartão Volkswagen Itaucard Mastercard 
Platinum n. 5482 9500 0012 8018, nos dias 04 e 06 do mês de Julho de 2012, 
totalizando 06 transações fraudulentas.

Totalizam-se, portanto, as 70 transações relacionadas ao acusado. 

Todas as informações repassadas pelo correspondente bancário do Banco Itaú/SA, 
relacionadas ao acusado e sua empresa, foram confirmadas em juízo, quando da oitiva da 
referida testemunha.

Luiz Fernando Romero confirmou, inclusive, a estreita relação entre os acusados José 
Luiz de Lima e Edina Maria de Lima, na conivência de transações fraudulentas 
esclarecendo que os dois teriam feito juntos uma transação em um estabelecimento, onde 
foram adquirir um produto. A transação foi iniciada com o cartão de Edina e finalizada com 
cartão de José Luiz, referente a mesma compra em um estabelecimento de automóvel. Em 
relação a transação, entraram em contato com o adquirente (cielo), e este informou que a 
transação foi feita pelos dois.
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Confirma ainda a conduta delituosa praticada pelo acusado, a testemunha Isac Israel 
Portela, empresário no ramo de veículo, que quando ouvido na fase policial no dia 
19/08/2013 esclareceu quanto ao réu: 

"Que perguntado ao depoente se já recebeu alguma proposta para transacionar cartão 
de crédito de forma suspeita ou fraudulenta, afirmou que sim, que em certa ocasião, 
por apenas uma vez JOSÉ LUIZ DE LIMA ofereceu e perguntou ao depoente se 
poderia "calibrar" um cartão de crédito em sua loja ISAC VEÍCULOS, sendo que 
"calibrar" seria fazer uma transação ficta onde o depoente devolveria o dinheiro repassado 
pela operadora para JOSÉ LUIZ e este lhe pagaria a taxa da administração do cartão, tudo 
isso como forma de aumentar o limite";

Dessa forma, por todo o conjunto de provas amealhados e que restou suficientemente 
comprovado durante a instrução criminal, não restam dúvidas sobre a autoria delitiva do 
acusado, que deve ser condenado.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente José Luiz de Lima 
da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Registra antecedentes, pois condenado por crime de apropriação indébita nos autos 
do processo 0090300-98.2005.8.22.0501. Ressalto que referida condenação será 
considerada em momento oportuno, uma vez que fera reincidência.

 Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.
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Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Aumento a pena em 01 (um) mês de reclusão em razão da agravante da reincidência 
genérica. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de 
reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de setenta crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 75 (setenta e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 
além do pagamento de 3.500 (três mil e quinhentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Thales Prudencio Paulista de Lima: Tem 34 anos, casado, trabalha com compra e 
venda de veículos.

O acusado é apontado tanto de participação na organização criminosa, quanto de ter 
compactuado diretamente na prática de 10 transações fraudulentas, através de suas 
empresas, que, assim como grande parte dos réus neste processo, atua no comércio e 
locação de veículos.

São apontadas ao acusado as seguintes transações:

No dia 29/12/2011, com cartão de crédito de titularidade de Deuzimar Gadelha 
Lima (Volkswagen Itaucard nº 5482.95**.****.2369), foram realizadas 03 transações 
sequenciais, no valor total de R$ 119.000,00 referente a aquisição de um veículo Land 
Rover Discovery.

A fatura relacionada a essas transações não foi efetivamente paga, sendo que foi 
apresentado cheque fraudulento que não fora compensado pelo banco Itaú, conforme 
razões já expostas quando da análise das transações com cartão de Deuzimar.

O meio para o suposto pagamento das faturas com consequente liberação de crédito 
era o mesmo empregado por todos os acusados.

Assim, o estelionato imputado ao acusado não incide no fato da entrega ou não do 
bem adquirido em sua empresa, mas sim pelo fato de ter ciência de que as transações 
ocorriam de forma fraudulenta e com isso compactuado.

No caso das transações com cartões em nome de Deuzimar, tal fato fica evidente, 
pois, conforme restou demonstrado, Deuzimar foi um dos nomes utilizados em favor do 
bando criminoso, de modo que o titular de fato é pessoa residente na Comarca de 
Fortaleza/CE, sendo agricultor, sem ciência de qualquer fato apurado nestes autos.

Portanto, o acusado não foi diligente, como alega em sua defesa, ao aceitar aquisição 
de produto de alto valor numerário em uma de suas lojas, através de cartão de crédito em 
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nome de terceira pessoa diferente da que, de fato, adquiriu, pois, conforme também já 
demonstrado nos autos, o verdadeiro comprador do veículo Land Rover transacionado foi o 
corréu deste processo Carlos Eduardo Moraes de Brito, vulgo "x tudo", cuja autoria também 
restou comprovada conforme fundamentação já existente.

Outra transação relacionada ao acusado se deu no dia 30/08/2011 com cartão de 
titularidade da corré Valdirene Márcia de Castro Kemp (TAM Itaucard VISA Gold º 4218 
4402 0581 2603), que também foi utilizado de forma sequencial, em 02 transações, 
perante a empresa do acusado, Thales Veículos. 

Do mesmo modo, o pagamento das transações não foi efetivado perante a Instituição 
Bancária, com a suposta tentativa de pagamento, forjado através da apresentação de 
cheque de origem fraudulenta, pois estava em nome de terceiro e foi devolvido por ser 
cheque sem provisão de fundos, ação essa suficiente a induzir em erro a instituição 
bancária que liberava de forma imediata o limite de crédito do cartão, antes da 
compensação.

As últimas transações relacionadas ao acusado, no dia 30/08/2011, também se 
deram com cartão de titularidade da corré Valdirene Márcia de Castro Kemp 
(Americanas Mastercard Gold nº 5300 7300 1755 4433), utilizado em 05 transações 
sequenciais, perante a empresa do acusado, Thales Veículos. 

Provam ainda, que o acusado tinha pleno conhecimento das fraudes, incidindo em 
coautoria nas fraudes perpetradas pelo bando em seu estabelecimento comercial, o teor de 
alguns áudios interceptados. As conversas envolvem adiantamento de créditos, máquina de 
cartão de crédito bloqueada, pagamentos e outras transações que demonstram de forma 
evidente que não se trata de mera relação negocial de compra e venda de veículos, 
principalmente pelo fato dos contatos se darem entre os integrantes líderes do grupo 
criminoso, Alberto Siqueira e Fernando da Gata. 

Merece destaque a conversa entre Beto e Fernando realizada no dia anterior à 
transação realizada com o cartão de Deuzimar na empresa do réu - folha 360, apenso III:

Telefone: 6992911304    Data Início: 28/12/2011 13:23:43    Data Término: 28/12/2011 
13:30:36

Duração:0 00:06:53 

COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO -  CONTA DO CLÁUDIO

RESUMO: (...) FERNANDO FALA UMA SEQUENCIA DE NÚVlEROS0239 007-33 ... BETO 
DIZ QUE NELSON LIGOU, DIZ QUE ELES PRECISAM MANDAR 10 MIL REAIS PRA ELE 
AMANHÃ CEDO. BETO PERGUNTA AMANHÃ ELES VÃO DÁ-LHE AONDE. 
FERNANDO DIZ NO CLÁUDIO OU NO JAMES. FERNANDO DIZ É BOM NO TALES... 
DIZ QUE AMANHÃ NO TALES TÁ ABERTO... A RESPONSABILIDADE TÁ EM CIMA 
DELES, SE FALTAR ALGUMA PARTE.. ELES DÃO UM JEITO, OU PAGA NA EDNA, TEM 
QUE DAR JEITO DE PAGAR, VAI ATÉ PEGAR ELA JÁ PEDIU O CONTRATO DO ZECA, 
PEDIU A CHAVE TAMBÉM QUE VAI LEVAR PRA LÁ. BETO FALA O DO NELSON, VAI 
CAIR O VENTO E FERNANDO JÁ MANDA, PRA NÃO FICAREM SOB PRESSÃO DO 
CARA. FERNANDO DIZ TÁ BELEZA.
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Em outra conversa, realizada no seguinte das transações efetuadas com o cartão de 
Deuzimar na empresa do réu, constante às folhas 364/366 do apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ? 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/12/2011 09:33:37      30/12/2011 09:42:16        00:08:39 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE ELE ENTROU NO AMÉRICA PRA VER SE ESTÁ CONSTANDO. 
FERNANDO DIZ QUE NÃO ENTROU. BETO FALA PRA ELE CONSULTAR O AMÉRICA, 
BETO DIZ SE FOR PAGAR O TALES HOJE, NÃO PODE PASSAR O MESMO VALOR DE 
ONTEM. FERNANDO DIZ QUE SABE, DIZ QUE TEM O BOLETO, PASSA O VALOR X E 
O VALOR X. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM SOBRE UMA SÉRIE DE NEGÓCIOS 
E PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTES, PORÉM DE DIFÍCIL COMPREENSÃO PELO 
MODO COMO ELES SE EXPRESSAM. BETO DIZ QUE ESSES DIAS TINHA 18 MIL PRA 
PAGAR PRO REGINALDO, E NÃO DEU, DEPOIS QUE MANDOU, ELE FICOU BRAVO, 
DESCONFIADO. 

Diálogo 
BETO: "Oi!"; 
FERNANDO: "Bom dia!"; 
BETO: "Já tá com o alvará?"; 
FERNANDO: "Oi! To nada."; 
BETO: "Diabo é isso?"; 
FERNANDO: "Ah, tá! Tá, é... como é que é? Eu não to com o alvará não ainda, a mulher 
nem chegou ainda."; 
BETO: "Quem não chegou?"; 
FERNANDO: "A mulher lá... promotora."; 
(…)
BETO: "Depende...quem é que lá na portaria lá pra deixar entrar. Ei, consulta aí o América 
pra ver se...Tu consultou hoje algum? (...) ontem eu consultei."; 
FERNANDO: "Não, (...) não consultei não.";  
BETO: "Consultei ontem ele... apareceu o outro, tava negativa aí apareceu. Aí se for 
pagar aquele Tales hoje, não pode passar o mesmo valor de ontem não. Viu?"; 
FERNANDO: "Eu sei, eu sei. Eu tenho aqueles boletozinhos, aí fala passe o valor X e 
o valor X."; 
BETO: "É, então aí tu  veria isso só a tardezinha também, né?"; 
FERNANDO: "É, Ahãn! Deixa eu te falar outra coisa... Tu não já conversou com esse cara 
não? (...)"; 
BETO: "Com quem?"; 
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FERNANDO: "Com esse bixo: 'E ae, X-Tudo!? (...)' (...) o cara já manda pagar aí já e tal. Aí 
ele já vai os documentos dele vai querer passar logo pro X-Tudo."; 
BETO: "Mas pra que conversa é essa? Rum! Tá ficando louco é? Na hora com esse 
documento. Negócio de X-Tudo, rum! Tu é doido é? Tem nada a ver não! (...) nem o 
documento da branca ainda. (...) arrocha não. (...) ele dá na hora. O X-Tudo tinha falado 
pra ele, por isso que eu queria pagar, que eu que ia pagar, que tinha me passado o carro. 
Tá lá no Zeca o carro, eu vou já lá."; 
(…) 

Às folhas 250/253 do apenso VII:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291-1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - DIVERSOS ASSUNTOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/1/2012 14:35:29         10/1/2012 14:40:32           00:05:03 

RESUMO 
BETO DIZ QUE QUEM ESTÁ INDO LÁ É O CABO NAVA, FALOU QUE ELE PAGOU 1600 
FALTA 3000, BETO DISSE A ELE QUE ESTÁ LISO (FALA ALGO SOBRE MÃE DE 
FERNANDO). FERNANDO DIZ QUE NÃO TEM. FERNANDO FALA QUE IA PAGAR UM 
COM OUTRO, E OUTRO COM OUTRO, E SOBRA UM RECURSO PRA ELE PODER 
RESPIRAR. BETO DIZ QUE ELE PAGA O DE FERNANDO E FERNANDO PAGA O DELE, 
SÓ PRA GANHAR TEMPO. FERNANDO DIZ QUE SIM, PRA GANHAR TEMPO, POIS O 
CARTÃO QUE ELE TEM É UM DO ITAÚ E O ITAÚ NÃO PAGA CARTÃO DO ITAÚ. BETO 
DIZ QUE JÁ VAI LÁ GANHAR ESSE TEMPO. BETO DIZ QUE JÁ FALOU COM X-TUDO E 
COM TALES, DISSE QUE OS CARAS ESTÃO QUERENDO ARROCHAR O DINHEIRO. 
BETO DIZ QUE O TAL DE ADAELTO É O QUE ENGANOU A IRMÃ, ELE É VAGABUNDO. 
FERNANDO DIZ QUE O CARA MESMO FALOU PRO ALBERTO. BETO DIZ QUE ESTÁ 
INDO LÁ LEVAR A FATURA. FERNANDO DIZ TÁ. 

Diálogo: 
FERNANDO: "Oi!"; 
[...] 
BETO: "Quem tá indo aí é o cabo Nava."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Já chegou aí?"; 
FERNANDO: "Não, ainda não."; 
BETO: "Falou que tem cinco mil de fatura da tua mãe que ele pagou mil e seiscentos."; 
FERNANDO: "Ih, que que eu tenho a ver com isso?"; 
BETO: "Falta tres mil. Eu falei que eu to liso."; 
FERNANDO: "Eu também."; 
BETO: "(...) ficar do lado de fora"; 
FERNANDO: "Não, eu não tenho não. De jeito nenhum!"; 
BETO: "Pra não deixar quengar, mano. Nós vamos tirar o teu."; 
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FERNANDO: "Como é que eu vou fazer, quem vai tirar o meu?"; 
BETO: "(...)"; 
FERNANDO: "(...) Eu não tenho nenhum parente. Eu ia fazer aquele negócio lá eu tenho 
aqui uma conta, mas é do Mak pra mim pagar. Aí o quê que eu ia fazer? Eu ia pegar e fazer 
uma pinguelinha, jogar lá pra pegar com outra aqui pra mim ganhar tempo também, aí com 
o teu aí tu paga o meu aqui...(_paguei já, paguei). Aí sobra um recurso pra mim poder 
respirar. Tu entendeu?"; 
BETO: "Não (...) tu vai pagar o meu, eu pago o teu. Só pra ganhar tempo também”; 
FERNANDO: "Então...mas é justo, eu vou ganhar tempo também! Porque o cartão que eu 
tenho aqui é um do Itaú pra pagar e o Itaú não paga cartão do Itaú."; 
BETO: "É."; 
FERNANDO: "Entendeu? (risos) Aí eu vou ganhar um tempo também, pow!";
BETO: "Eu vou já aí pra mim ganhar esse tempo."; 
FERNANDO: "Se tivesse mais conta pra mim pagar, pra mim alevantar um dinheiro pra 
mim mandar pro boiadeiro, eu ia mandar."; 
BETO: "(...) eu preciso ganhar um tempo pra mim respirar. E já falei com o X-Tudo e 
já falei com o Tales já, viu?!"; 
FERNANDO: "E ae?"; 
BETO: "Aí ao X-Tudo eu falei: 'Óh, X-Tudo é só pressão, tão querendo arrochar!' - E 
eu já expliquei pro Tales: 'Tales o negócio é o seguinte, esses caras as vezes são 
covarde, tão querendo é arrochar o dinheiro!' - Aí ele falou: 'Ah, isso daí não pode!' - 
Eu já dei logo uma indireta nele, né? Aí eu falei: 'To mandando tudo aí pra você.' - ele 
falou: 'Não, (...) esse peido todo não.' - Ele foi sincero, né?!"; 
FERNANDO: "É."; 
BETO: "Pediram, ele falou que tá indo lá pegar o documento. Eu falei: 'Pode ficar 
despreocupado que só tem homem aqui. Ninguém quer prejuízo não.' - Aí o X-Tudo 
falou lá também, ele acalmou. Teatro que esse cara é vagabundo. Esse tal de Adaelton é 
o que enganou a irmã."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Safado! Não vale nada!"; 
FERNANDO: "Aí quer aplicar, né?!"; 
BETO: "Quer aplicar, vagabundo!"; 
FERNANDO: "Porque o cara mesmo falou pro Alberto. Entendeu?"; 
BETO: "Não, eu achei que tu falou que ligou direto lá e falou: 'Ei rapaz, não sou menino 
não, rapaz! Oras!' - É porque ele desligou o telefone, né?! ele perdeu, ele falou, não foi que 
ele desligou. Ele falou: 'Eu perdi'. Né?!"; 
FERNANDO: "Aí ele não comprou nenhum chip, né?!"; 
BETO: "Não, ele falou que ia tá com outro número né?!"; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Eu vou aí levar a fatura aí tá?!";
FERNANDO: "Tá".(…) 

Ainda, às folhas 390/391 do Apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 
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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/X - FIZERAM TRAMITE COM SENHA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 14:09:51      10/01/2012 14:12:35          00:02:44 

RESUMO 
BETO DIZ QUE LIGOU PRO ANDERSON DEIXAR NO TALES, DIZ QUE LIGOU PRO 
TALES, ELE FOI NA CASA DE BETO ONTEM E NÃO ESTÁ DANDO ESSE PROBLEMA 
TODO, ISSO É CAÓ DELE, É PRA EXPLICAR QUE FOI FEITO COM SENHA. X DIZ QUE 
JÁ LIGOU E PASSOU TUDO PRA ELE QUE É HOMEM.  BETO FALA SOBRE A SENHA, 
DIZ QUE FERNANDO MANDOU TODOS OS DOCUMENTOS, ENTÃO X DEVE MANDAR 
BOTAR LÁ E FALA....SENHA...FOI PASSADO NO ALBERTO E NO TALES, E NO 
ALBERTO SÓ DEU PROBLEMINHA PORQUE LÁ É VIA TELEFONE, ESTÃO DIZENDO 
QUE NÃO TEM COMO ESTORNAR PORQUE FOI FEITO COM SENHA. BETO FALA 
PRA X LIGAR PRO ANDERSON TIRAR A XEROX PRA LEVAR PRO TALES. X DIZ QUE 
VAI LIGAR AGORA.  X tem por nome Eduardo. 

DIÁLOGO 
X: "Alô!"; 
BETO: "Ei, X!"; 
X: "Fala!"; 
BETO: "Eu liguei pro Anderson pra deixar lá no Tales também."; 
X: "É, eu já mandei tirar cópia já."; 
BETO: "Eu liguei pro Tales agora, falei que tá lá e o Tales veio aqui em casa ontem e 
não tá dando esse peido todo lá não. Isso é caô daquele (...)!"; 
X: "É, né?!"; 
BETO: "Tem que ligar lá e dizer: _Meu amigo, foi com senha. Nós mandamos levar o 
documento aí, você pode ficar despreocupado. Se  o dinheiro não cair (...)"; 
X: "Já liguei, já passei tudinho isso aí pra ele que eu sou é homem, não sou 
vagabundo não. Pode ficar sossegado."; 
BETO: "Então. Ora, né?!"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "(...) se foi por senha, quem é que tem a senha da pessoa?"; 
X: "Pois é, o cara me deu... o cara tava me devendo dinheiro eu passei tudo aí ele me disse 
que não tinha como pagar e me deu isso aí. Vai dar tudo certo! O cara é certo, rapaz! (...) 
me pagou."; 
BETO: "O Fernando mandou xerox do cartão, da fatura, o telefone de contato, 
mandou identidade, cpf."; 
X: "Tudo, né?!"; 
BETO: "Mandou tudo, mandou tudo."; 
X: "Então pronto."; 
BETO: "Então tu manda botar lá e fala: '_Olha, (...)!' - Vendeu e pronto (...) é por 
senha. Porque a mesma coisa que foi passada no Alberto foi passada no Tales. E lá 
no Alberto só deu um probleminha porque lá é via telefone. Aí sabe o que o pessoal 
ainda falou pra ele? "; 
X: "Hum?"; 
BETO: "Que nos outros não tinha como estornar porque foi por senha, o único que foi por 
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telefone foi no Alberto. E lá aceitou do mesmo jeito, o dinheiro caiu e tudo!"; 
X: "Umhum! Então beleza!"; 
BETO: "Por isso que não pode fugir da raia. Se o cara desliga o telefone, o cara acha que 
tu tá fugindo dele. No pensamento dele ele pensa isso.";  
X: "Não, o meu telefone tá desligado desde quando eu saí daí, pow! Já liguei pra ele."; 
BETO: "É, mas no pensamento dele, ele pensa isso, né?!"; 
X: "Hum! Não, mas... não."; 
BETO: "Ah, ele pensa: o cara sumiu! - Por isso que ele tava doido, não conseguia falar 
contigo. (...)"; 
X: "Não, mas agora ele tá mais calmo."; 
BETO: "(...) pra não ter preocupão. não é por causa disso."; 
X: "É, as pessoas tão viajando. Não, não desliguei o telefone não. Fiz foi perder, pow... meu 
telefone mesmo! Perdi mesmo, perdi telefone."; 
BETO: "Então, aí o cara pensa... pow, o cara sumiu!? (...) nós viajemo o Carlinhos falou: 
'_pow, eu tava preocupado que o Eduardo não atendia o telefone!' - Que esses caras falam 
um com o outro. Que o Carlinhos não sabia nada disso... que tu tinha esquecido o telefone 
e que o cara tava te ligando. Né?"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "Mas aí agora resolveu..."; 
X: "Não, eu vou ligar e já vou mandar é pegar lá."; 
BETO: "Pega lá que já tá lá e manda o... liga pro Anderson, que tá na mão do 
Anderson, pra ele tirar..."; 
X: "A cópia."; 
BETO: "A xerox pra levar lá pro Tales."; 
X: "É, eu falei... eu vou ligar pra ele aqui a gora";
BETO: "Liga lá";
X: "Beleza então. Falow".

Vislumbra-se do contexto dos áudios que o acusado tinha plena ciência das 
transações fraudulentas que aconteciam em sua empresa, mas sempre estava preocupado 
em efetivamente receber o valor que lhe cabia referente aos créditos, compactuando de 
forma direta com os estelionatos praticados pelo grupo criminoso.

Às folhas 386, apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - DOCUMENTOS PRA TALES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/1/2012 10:14:05        10/1/2012 10:16:32          00:02:27 

RESUMO 
BETO DIZ QUE O X-TUDO PEDIU PRA LEVAR A XEROX DOS DOCUMENTOS DA 
PESSOA NO CANTONI, JÁ MANDOU ELE LEVAR NO TALES. FERNANDO PERGUNTA 
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E O ENDEREÇO. BETO DIZ QUE NÃO SABE, ELE LIGOU E BETO FALOU "AH, JÁ 
ACHOU O NÚMERO", ELE LIGOU DE NÚMERO DIFERENTE. FERNANDO DIZ QUE VAI 
IMPRIMIR IDENTIDADE, CPF, IMPRIMIR FATURA DO CARTÃO E FICHINHA COM OS 
DADOS E OS TELEFONES DE CONTATO, DO JEITO QUE ESTÁ NO CARTÃO, TEM 
QUE SER. BETO DIZ QUE O CERTO É ENTREGAR NO TALES, FALAR "ESTÁ AQUI 
MEU AMIGO, FOI FEITO COM SENHA ISSO". FERNANDO PERGUNTA QUEM VAI NO 
TALES. BETO DIZ DEIXAR PRO CANTONI...SE NÃO BRIGAR ELES PERDEM. 

Diálogo 
FERNANDO: "Oi!"; 
BETO: "X-Tudo pediu (...) a xerox do documento da pessoa lá no Cantoni, já mandou 
ele levar no Tales."; 
FERNANDO: "Pra entregar lá no Cantoni?"; 
BETO: "É."; 
FERNANDO: "E o endereço, né?! Também?"; 
BETO: "Eu não sei, rapaz! Ele me ligou aqui eu falei: 'Ah, já achou o número?' - Aí achou 
um número já. Eu falei: 'É... é bom, né?' - Eu não fazia nem questão de que me ligasse. (...) 
cada uma pro cara ver. Não faço nem questão, meu amigo!"; 
FERNANDO: "Eu vou imprimir a minha e vou mandar."; 
BETO: "(...) eu não tinha nem atendido. Que era de um número diferente. De onde ele 
arrumou um número já? Achei que não tinha."; 
FERNANDO: "Hum! Mercadoria, né velho?! (...)"; 
BETO: "Cada uma o cara vê na sua vida! Mas é assim mesmo, todo dia tem que matar um 
leão e deixar 2."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "É cheio de trairagem. (...) aonde que (...) vai é vagabundagem, então não pode 
(...)"; 
FERNANDO: "É."; 
BETO: "É (...) ele achou e tá doidinho!"; 
FERNANDO: "Eu vou imprimir aqui então, eu vou imprimir a identidade, o cpf, 
imprimir, vou imprimir a fatura do cartão e uma fichinha com os dados dele, tá aqui, 
endereço aqui pra fazer o cadastro dele aí e os telefones de contato do responsável, 
né?"; 
BETO: "É, eu não sei se isso vai ser preciso, né?! o endereço daqui (...)?"; 
FERNANDO: "Não, é o endereço da onde é a fatura, pow!"; 
BETO: "É."; 
FERNANDO: "Tudinho os dados, tudinho eu achei, deu tudinho (...) desse jeito que  tá 
lá no cartão. Tem que ser. Entendeu?"; 
BETO: "Então imprime tudo ou manda mandar aí e vê..."; 
FERNANDO: "Vou mandar entregar lá, tá?"; 
BETO: "É lá o certo é entregar lá no Tales e lá no... né?! Fala: 'Tá aqui, meu amigo. 
Foi feito por senha isso'. Né?"; 
FERNANDO: "Ah, lá no Tales... quem é que vai lá, macho? (...)"; 
BETO: "O Cantoni, já deixa lá, pow! Pro Cantoni no..."; 
FERNANDO: "Ah, tá! Então tá beleza!"; 
BETO: "Falow, tá?!"; 
FERNANDO: "Falow!"; (…)
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Neste outro áudio, Thales conversa diretamente com o corréu Alberto Siqueira, que 
lhe confirma o envio de documentos referentes às transações realizadas pelo grupo 
criminoso em sua loja (fl. 390, apenso III):

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/TALES - PROBLEMA COM A SENHA E DOC 
 
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:52:58      10/01/2012 13:54:42        00:01:44 

RESUMO 
BETO DIZ QUE FALOU COM EDUARDO ELE MANDOU DEIXAR NO CANTONY PRA 
LEVAR PRA TALES A XEROX DE TODA DOCUMENTAÇÃO, E PODE CONFIRMAR 
QUE FOI COM SENHA E NÃO TEM COMO NINGUÉM TER A SENHA DA PESSOA, O 
CARA ESTÁ FAZENDO TEATRO, NINGUÉM PODE FICAR NO PREJUÍZO...DIZ QUE 
TALES VENDEU, NÃO ESTÁ MENTINDO, NÃO ESTÁ FAZENDO NADA DE ERRADO, E 
É POR SENHA, COMO O CARA TEM A SENHA DELE...BETO PASSA NÚMERO DO 
EDUARDO 8436-0136. TALES DIZ TUDO BEM. 

Diálogo 
TALES: "Oi!"; 
BETO: "Ôh, Tales!"; 
TALES: "É."; 
BETO: "(...) já falei com o Eduardo. Ele mandou deixar lá no Cantoni pra levar pra ti 
xerox de toda a documentação."; 
TALES: "Ah, então tá beleza!"; 
BETO: "Então, e pode confirmar porque é... é por senha. Não tem na haver, não tem 
como ninguém ter a senha da pessoa."; 
TALES: "Então tá beleza, então!"; 
BETO: "Sabia? E o que o cabra lá tá fazendo... eu falei com o Eduardo hoje, ele me ligou 
eu atendi."; 
TALES: "Hãn?"; 
BETO: "Aí o cara tá fazendo é teatro. Tá querendo... acha que não tem como o cara 
saber."; 
TALES: "É lógico!"; 
BETO: "É, tá. Claro que tem. Não existe isso. E primeiro lugar: ninguém pode ficar no 
prejuízo. Se lá não recebesse era o primeiro a pagar o cara. Não existe isso."; 
TALES: "É lógico! É lógico!"; 
BETO: "Não existe isso."; 
TALES: "O cara também agiu de má fé é problema. Né?!"; 
BETO: "É, também o cara também não pode querer agir de má fé igual aí."; 
TALES: "Exatamente!"; 
BETO: "Vou ligar lá o cara vai dizer: vendi e pronto! E tu vendeu, tu não tá mentindo, não tá 
fazendo nada de errado."; 
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TALES: "Então pronto."; 
BETO: "E é por senha. Como é que o cara tem a senha tua?"; 
TALES: "Exato. Não, beleza então! Eu vou pegar lá."; 
BETO: "Então, e já mandou o RG... Não, ele falou que ia manda aí pra ti o... o..."; 
TALES: "Ah, então tá!"; 
BETO: "Tá? É só tu ligar pro Eduardo. Tu não tem o número dele?"; 
TALES: "Eu anotei naquela hora, mas acabei esquecendo. Me dá a caneta aí."; 
BETO: "é 8436-0136."; 
TALES: "8436..."; 
BETO: "É, 0136."; 
TALES: "0136."; 
BETO: "É, aí qualquer coisa tu pode ligar aí pra mim. Mas tá lá no Cantoni já toda a 
documentação, a xerox da (...), de tudo."; 
TALES: "Tudo? Beleza então!"; 
BETO: "Qualquer coisa tu liga pra mim?";
TALES: "Tá beleza".

Há outros áudio em que Thales conversa diretamente com Alberto referente sobre o 
bloqueio de máquina de cartão, relacionado ao fato das transações fraudulentas 
perpetradas pelo bando nas lojas do acusado. 

Vejamos (fl. 395, apenso III):

Telefone: 6992911304 Data Início: 11/01/2012 16:36:25 Data Término: 11/01/2012 16:37:31

Duração: 0 00:01:06 Interlocutor:
Relevância: 1
COMENTÁRIO: BETO/TALES  DOCUMENTOS, SENHA
RESUMO: BETO DIZ QUE EDUARDO LIGOU, A MENINA DA TOIOTA LIGOU LÁ, O 
CARA JÁ MANDOU TODOS OS COMPROVANTES PRA ELA, E ELA JÁ RECEBEU. 
TALES DIZ QUE O DELE BLOQUEOU A MÁQUINA. BETO DIZ QUE VAI 
DESBLOQUEAR TALES FALA PRA BETO PASSAR LÁ DEPOIS. BETO FALA PRA ELE 
PASSAR A XEROX PRA ELES VEREM, DIZ QUE O CARA NÃO PODE SAIR 
PREJUDICADO.

Em outra conversa interceptada há comprovação a respeito do bloqueio da máquina 
de cartão de Thales em razão das transações fraudulentas praticadas pelo grupo, que 
passavam os cartões nos estabelecimentos comerciais em nomes de terceiras pessoas. 
Para liberaram a máquina era necessário apresentar toda a documentação referente ao 
titular do cartão. Fernando era a pessoa que sempre providenciava essa documentação. 
Vejamos o resumo do áudio, constante às folhas 182/183, apenso II:

Telefone: 6992122121 Data Início: 18/01/2012 14:42:27 Data Término: 18/01/2012 14:46:34
Duração: 0 00:04:07 Interlocutor:

COMENTÁRIO: FERNANDO/HNI- COBRANDO FERNANDO
RESUMO: HNI PERGUNTA A FERNANDO SE AQUELE NEGÓCIO QUE O BETO 
COMBINOU COM ELE EM FORTALEZA NÃO ESTÁ CONSEGUINDO POR AI AGORA 
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ESSA SEMANA. FERNANDO PERGUNTA SE É O DOS VINTOLA . HNI DIZ É. 
FERNANDO DIZ QUE BETO JÁ FALOU COM ELE, ELES ESTÃO ESPERANDO FECHAR 
A FATURA DO VERI DA CRED, PRA ELES PASSAREM, DIZ QUE TINHA OUTRO MAS 
BERROU, DEU PROBLEMA ATÉ NO X-TUDO. HNI DIZ QUE ESTÁ SABENDO, ELE ATÉ 
LIGOU PRA HNI DEIXAR CÓPIA DO DOCUMENTO NO TALES. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO FIZERAM MAIS COM MEDO DE DAR PROBLEMA. HNI DIZ QUE ATÉ BLOQUEOU 
O NEGÓCIO LÁ, ATÉ AGORA NÃO VOLTOU. FERNANDO ACHA. QUE É CAÔ. É SÓ 
MANDAR ALGUÉM COMPRAR OUTRA COISA NO CARTÃO PRA VER. HNI DIZ PRA 
COMPRA DE OUTRO VEÍCULO... FERNANDO DIZ QUE ESSE VEIO DAR PROBLEMA 
DA TERCEIRA EM DIANTE. HNI PERGUNTA SE TALES BLOQUEOU. FERNANDO DIZ 
QUE JÁ DESBLOQUEOU, ELE NÃO QUIS ANTECIPAR O DINHEIRO, IA ESPERAR 
CAIR MESMO, NORMAL. FERNANDO DIZ QUE NA HORA QUE "BOIAR" ELE JÁ TEM, 
PODE CONTAR QUE ELE JÁ GANHOU. HNI DIZ QUE ESTÁ COBRANDO POIS ELE 
QUER PAGAR É CONTA, ELE SE SENTE É MAL EM FICAR COBRANDO. HNI DIZ QUE 
ZITO FICA COBRANDO BETO DE 5 EM 5 MINUTOS.

Perante a fase policial, o acusado negou sua autoria e disse que não conhecia 
ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA, vulgo "BETO BABA", afirmando que a relação que teve 
com ele envolveu apenas a negociação de um veículo, modelo Land Rover que o 
interrogando, através de sua garagem, vendeu para CARLLOS EDUARDO e, ao ser feito o 
pagamento do veículo, o interrogando estava viajando e por meio de um funcionário seu, 
cujo nome é JEFERSON, soube que o veículo tinha sido pago, não sabendo dizer o nome 
da pessoa que efetuou o pagamento.

Confirmou que CARLLOS EDUARDO é conhecido por "EDUARDO" e "X-TUDO" e 
esclareceu que o procurou para falar que a venda tinha dado problema junto à operadora 
de cartão de crédito. Explicou também a sua relação com Beto:

"EDUARDO pediu que o interrogado ligasse para "BETO" que assim, o interrogado ligou 
para BETO e pediu documentos da pessoa titular do cartão e assim BETO falou que ia 
mandar naquele momento e, de fato foi entregue e após contato com a CIELO, recebeu a 
quantia avençada; QUE o interrogando esclarece que parte do pagamento foi feita com 
veiculo Ford Fusion de EDUARDO; QUE perguntado se o mesmo conhece JAMILA 
QUÊNIA, afirmou que não e ao ser perguntado se sabia se o veículo Ford Fusion era de 
JAMILA, afirmou não saber; QUE perguntado ao interrogando se conhece que é o 
CANTONI, afirmou que conhece uma pessoa com o mesmo nome que é proprietário de 
uma loja de veículos de nome KM Veículos, na Av. Guanabara (…) QUE perguntado ao 
interrogando que assunto tratou com CANTONI, afirmou não se recordar ao certo, porém, 
acredita que seria relacionado à venda do Land Rover; (…) QUE perguntado ao 
interrogando se manteve relacionamento com BETO, posteriormente à negociação do carro 
de EDUARDO, afirmou que sim, somente uma vez quando o interrogando foi na Todeschini 
ver móveis planejados para sua casa e, na própria Todeschini soube através de uma 
funcionária, cujo nome não se recorda que BETO teria um crédito que acreditava ser de 
aproximadamente R$ 160.000,00, valores próximos ao orçamento que o interrogando havia 
feito; QUE assim, o interrogando afirma que ligou para BETO para saber sobre o crédito na 
Todeschini, sendo que acredita que BETO disse que outra pessoa já tinha utilizado ou 
repassado; QUE perguntado ao interrogando qual seria a vantagem de adquirir crédito de 
BETO, afirmou que pagaria um valos abaixo uma espécie de deságio, acreditando o 
interrogando ser em torno de 20% (vinte porcento); QUE perguntado ao interrogando se 
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referido crédito de fato foi negociado, respondeu que não, que mandou fazer seus móveis 
em outro lugar, uma marcenaria".

"QUE perguntado ao interrogando como o mesmo reagiu quando soube que BETO poderia 
está envolvido COM CARTÕES De crédito fraudulentos, afirmou que ouviu recentemente 
alguns boatos nesse sentido; QUE perguntado ao interrogando se a venda do carro para 
CARLLOS EDUARDO foi feita através de contrato, afirmou que sim e que assim que teve 
problema com a transação do cartão de crédito apresentado para pagamento, ligou para 
CARLOS e pediu que o mesmo levasse os documentos da transação, inclusive o contrato 
para o nome de cuja pessoa deveria ser transferido o veículo e ao ser perguntado se a 
pessoa constante do contrato é a mesma pessoa titular do cartão, afirmou acreditar que 
sim; QUE perguntado ao interrogando se o mesmo assinou o referido contrato, afirmou que 
não se recorda se foi o próprio interrogando ou algum funcionário seu, e ao ser perguntado 
se possui funcionários que assinam contratos em nome da THALES VEÍCULOS, afirmou 
que sim, que gerentes e vendedores podem assinar contratos de compra, venda e 
consignação de veículos com a sua autorização, sem necessidade de consultá-lo, porém, 
posteriormente o interrogando analisa os contratos; QUE perguntado ao interrogando se o 
mesmo conhece VALDIRENE MÁRCIA DE CASTRO KEMP, afirmou que sim e que a 
mesma é companheira de CARLOS EDUARDO e que em certa ocasião VALDIRENE foi 
junto de CARLLOS em sua loja da Av. Pinheiro Machado e assim VALDIRENE comprou um 
Ford Fusion com seu próprio cartão de crédito, sendo parte do pagamento dado em 
dinheiro ou cheque e o restante no cartão, salientando que a quantia paga em cartão ou 
cheque foi de R$15.000,00".

Vejamos que em relação as transações mencionadas pelo réu nos autos, todas elas 
já foram esclarecidas oportunamente e comprovado que se tratavam de transações 
fraudulentas.

Parte da compra do Ford Fusion, feito na empresa do acusado com cartões de crédito 
em nome de Valdirene, não foi paga em razão da fraude empregada na falta de pagamento 
da fatura. O referido veículo ficou na posse dos acusados Valdirene e Carlos Eduardo por 
cerca de 30 dias e foi aceitado como troca no veículo Land Rover, pelo mesmo valor da 
aquisição, ação essa incomum aos comerciantes que trabalham com veículos, pois é 
sabido que quando este sai de uma garagem de venda automaticamente sofre 
desvalorização comercial.

Além da compra ter se dado em parte com um veículo que não fora pago 
efetivamente, tendo sido utilizado para compra da Land Rover na mesma empresa do 
acusado, a outra parte da diferença foi paga com cartão de crédito de titularidade de 
terceira pessoa, constatada ser vítima das fraudes, Deuzimar Gadelha de Lima, cartão que 
fora apresentado pelo corréu Carlos Eduardo, e aceito livremente no estabelecimento 
bancário do réu Thales, mesmo sem apresentação de documentos, vistos que este foram 
apenas requeridos quando a máquina de seu cartão de crédito foi bloqueada e não houve 
liberação do pagamento, oportunidade em que Thales foi atrás de Alberto Siqueira para que 
fossem apresentadas os documentos referentes a Deuzimar Gadelha de Lima.

Ora, Alberto Siqueira até então era terceira pessoa não vinculada diretamente a 
nenhuma relação negocial praticada até o momento. Porém, os réus eram sabedores da 
sua posição de líder quanto a estas transações fraudulentas, pois que seria a pessoa que 
poderia apresentar os documentos referentes às pessoas cooptadas para atuar na fraude 
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ou mesmo utilizadas sem consciência, como no caso do referido Deuzimar Gadelha de 
Lima.

Assim, as justificativas do réu não merecem prosperar quando analisadas diante de 
todo o contexto probatório dos autos.

Ouvido na fase judicial, o acusado insistiu na negativa de autoria. Destaca-se que 
Thales, interrogado no dia 26.03.2015 ratificou as declarações prestadas na audiência 
realizada no dia 03.02.2014.

Na oportunidade foram lidos os nomes de todos os corréus, para que Thales 
informasse com quem comprara ou vendera. O acusado prestou as seguintes informações: 

Com relação ao corréu Carlos Eduardo Morais de Brito, esclareceu que já vendeu um 
Ford Fusion para ele e comprou um Strada e um corsa. Disse que os pagamentos referente 
aos veículos que comprou com Carllos foram à vista. O Ford Fusion foi comprado por 
Valdirene Kemp, esposa de Carlos Eduardo, sendo que parte do pagamento foi à vista e 
parte no cartão de crédito.

Alegou que sempre é verificado se a pessoa que passa o cartão é a mesma pessoa 
titular do cartão. Porém, não soube explicar o por quê de ter aceitado a negociação 
referente ao veículo Land Rover, se o cartão utilizado na compra era de titularidade da 
pessoa de Deuzimar Gadelha de Lima, e foi passado na loja do acusado pelo corréu Carlos 
Eduardo Morais de Brito.

Sobre o acusado James Façanha, informou que sua empresa comprou um Fusion do 
corréu, porém, não soube especificar os detalhes desta transação. Ressaltou que, pelo que 
recorda, James teria pego um veículo em troca.

Por oportuno, registre-se que este mesmo veículo Fusion foi vendido para Carlos 
Eduardo e Valdirene Kemp, o que comprova a forte vinculação entre os réus.

No que se refere ao corréu José Luiz de Lima, alegou que, por mais de uma vez este 
deixou veículo em sua loja para que fosse vendido, porém disse que não sabia ele era 
proprietário da empresa Time Rent a Car. Esclareceu que o veículo ficava consignado e a 
empresa recebia depois que o carro era vendido.

Quanto ao corréu Márcio César, declarou que este trocou uma sw4 2007, por uma de 
2013 em sua loja. Disse não se recordar do valor da transação, mas que o pagamento foi 
feito por meio de cheque. Alegou que não recorda se o cheque estava em nome de Márcio.

Ora, o fato de o acusado, que se diz ser sempre tão diligente nas transações 
realizadas em sua loja, conferindo a titularidade da forma de pagamento com o comprador, 
ter aceitado cheque que não sabia se pertencia de fato à pessoa que adquiriu o carro é um 
ato bastante contraditório.

No tocante ao corréu Railton, declarou que possuem relação comercial e que, por 
algumas vezes,  este teria deixado carros para revender na sua empresa. Destacou que 
Railton também atua no ramo de venda de veículos.
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Em seguida, o acusado foi indagado especificamente sobre as transações que lhe 
imputam e foram apresentadas em planilha referente ao uso de cartões de crédito, anexa à 
denúncia.

Sobre a transação realizada dia 29.12.2011, envolvendo Fernando, Beto, Jamila e 
James, onde foram efetuadas três transações sequenciais com um cartão de crédito em 
nome de Deuzimar no estabelecimento do acusado, alegou que esse pagamento seria 
referente à venda de uma Land Rover, que teve como parte do pagamento um Ford Fusion. 
Referida transação foi realizado pelo acusado Carlos Eduardo e sua mulher Valdirene. 

Alegou que estava viajando e que o contrato fora feito em nome da pessoa que 
estava pagando, no caso, Deuzimar Gadelha. Não soube explicar o porquê de terem sido 
passadas transações sequenciais com o mesmo cartão, na mesma empresa. Alegou que 
não estava na empresa no dia do pagamento e não soube dizer quem teria utilizado o nome 
de Deuzimar.

As justificativas do acusado quanto a esta transação, permanecem contraditórias.

Com relação à imputação da prática fraudulenta no comércio de veículos, o acusado 
negou a participação. Negou que veículos eram adquiridos em sua loja com cartões de 
crédito fraudados, bem como que esses veículos eram repassados para o réu vender.

Sobre a transação realizada no dia 30.08.2011, envolvendo Beto, Fernando, 
Valdirene, quando foram efetuadas duas transações sequenciais, alegou que seria 
referentes ao pagamento do Ford Fusion adquirido por Valdirene. 

Registre-se que este veículo Fusion foi o mesmo utilizado como parte do pagamento 
do veículo Land Rover.

O acusado não soube explicar o motivo pelo qual o pagamento foi efetuado através 
de pagamentos sequenciais. 

Com relação às cinco transações sequenciais realizadas no mês de novembro de 
2011 com o cartão de Valdirene, disse que também seriam referentes ao pagamento do 
veículo Ford fusion.

 
Nega, portanto, qualquer envolvimento com os crimes de estelionato. Disse que é 

cliente do banco Bradesco, possui cartão de crédito e nunca causou prejuízos à instituição 
financeira. 

Nega, pois, qualquer envolvimento com a organização criminosa.

Nega ter feito qualquer negociação para adiantar dinheiro para terceira pessoa, com 
cartão de crédito, através de sua empresa.

Perguntado sobre o porquê das imputações, o acusado disse não saber a razão, 
alegando ser vítima.
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Ao responder as perguntas feitas por sua defesa técnica, o acusado alegou que no 
contrato assinado com Deuzimar, foi juntada a cópia do RG e do cartão de crédito. 
Confirmou o recebimento dos valores referentes a transação, embora tenha sido bloqueado 
em princípio, alegando que fora enganado quanto a esta compra relacionada à pessoa de 
Deuzimar Gadelha de Lima.

Questionado pela defesa técnica de James e Jâmila sobre como teria se dado a 
venda do Fusion, o acusado esclareceu que comprou referido veículo de James à vista e, 
em seguida, revendeu. Alegou que foi realizada a transferência do documento do veículo. 
Nega que tenha feito negociações com Jamila. 

No entanto, a tese defensiva não merece prosperar. 

A imputação com os devidos fatos e todas as provas em desfavor do acusado estão 
constantes nos autos, de modo que se acusado se escusa da prática criminosa, deve 
comprovar suas alegações com a juntada de provas e não meramente com a mera 
negativa de autoria. Cabe à defesa se desvincilhar das provas que pesam em seu desfavor, 
o que não foi feito por parte do réu.

Por todo o exposto, vislumbra-se que o envolvimento do acusado com a Organização 
Criminosa não se tratava apenas de vínculo negocial, de modo que o fato de ter havido ou 
não entrega de veículo decorrente das transações, não afasta o liame subjetivo do acusado 
com o grupo, pois, de acordo com as provas produzidas, em especial as interceptações 
telefônicas, tinha plena consciência e participou de forma ativa do desiderato criminoso e 
todas as provas amealhadas concluem pela autoria do acusado, onde sua condenação é 
medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Thales Prudencio 
Paulista de Lima, da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
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elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e pagamento 
de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de dez crimes de estelionato, conforme 
fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a pena total e 
definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Izaias Alves Pereira Júnior: Tem 39 anos, casado, tem um filho, trabalha como 
empresário do ramo de indústria ggráfica, proprietário das empresas Grafinorte e Angular 
formulários. Já foi processado e condenado pelo crime de tortura.

O acusado é apontado pelo envolvimento em 13 estelionatos, todos relacionados às 
transações fraudulentas ocorridas em suas empresas Graffnorte Gráfica e Editora LTDA e 
Angular Comércio e Serviços Gráficos LTDA.

A autoria do acusado é relacionada do mesmo modo como a de Thales, ou seja, o 
acusado tinha ciência de todo liame criminoso envolvendo as transações com cartões de 
crédito e com isso compactuava, concedendo seu estabelecimento comercial para que 
envolvidos na organização criminosa utilizassem seus cartões. Lembre-se, 
independentemente da entrega de material gráfico.

As transações realizadas nas empresas do acusado guardavam relação com os réus 
Alberto Siqueira e Fernando Braga que conforme restou evidenciado nos autos atuavam 
também com o financiamento de campanhas políticas.

Porém, as transações fraudulentas realizadas nas empresas do acusado Izaias não 
foram diretamente praticadas por Alberto e Fernando, embora a eles estejam relacionadas 
de acordo com prova dos autos.

As transações foram realizadas com cartões de crédito de titularidade dos réus Mark 
Albernaz e Wolney Bueno. 

Portanto, caberia à defesa se desvincilhar das provas amealhadas e a defesa do 
acusado não apresentou documentos nem notas fiscais referentes a suposta venda de 
suposto material de campanha decorrente das transações fraudulentas que lhe são 
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imputadas em razão dos cartões de titularidade de Mark Albernaz e Wolney Bueno.

São imputadas ao acusado as seguintes transações:

Com os cartões de Mark Albernaz, foram realizadas sete transações na empresa 
Angular Formulários, todas no dia 06/11/2012, empregando-se de vários cartões de 
crédito. Pelo exposto, as 07 transações são consideradas estelionato. Também com os 
cartões de Mark Albernaz, foram realizadas três transações na empresa Graffinorte, 
também de propriedade do acusado, todas no dia 11/10/2012, com 03 cartões diversos, o 
que caracterizou também três crimes de estelionato.

Por fim, lhe são imputadas mais três transações sequenciais, realizadas em sua 
empresa  Angular Formulários, no dia 23/10/2012, com um único cartão de crédito de 
titularidade de Wolney Marcos Bueno, transações estas que caracterizam crime de 
estelionato.

Todas as transações apontadas como fraudulentas e que estão relacionadas ao 
acusado, se deram nos meses de outubro (a partir do dia 11) e novembro de 2012, ou seja, 
em período posterior ao final do período de campanha eleitoral, sendo que as eleições se 
dão sempre no primeiro domingo do mês de outubro.

A própria conversa existente nos autos entre o acusado e corréu Fernando da Gata, 
ocorreu em dezembro de 2012, portanto, também em período posterior ao eleitoral.

Ouvido na fase policial o acusado confirmou ser o proprietário de fato e de direito das 
empresas GRAFF NORTE e ANGULAR FORMULÁRIOS, sendo sócio majoritário de 
ambas. Perguntado se conhecia as pessoas FERNANDO BRAGA SERRÃO, vulgo 
FERNANDO DA GATA e ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA, vulgo BETO BABA, respondeu 
que sim, esclarecendo:

"Que conheço FERNANDO desde 2010 durante as eleição gerais, quando ele coordenava 
a campanha de alguns políticos, no qual ANA DA 8; QUE FERNANDO coordenava as 
atividades da referida campanha, inclusive dando ideias do material gráfico dos candidatos; 
Que FERNANDO autorizava a confecção de material gráfico, mas o pagamento era 
realizado pelo próprio candidato ou por pessoa determinado por este, mas sempre em seu 
nome; QUE BETO também estava envolvido na campanha das eleições de 2010, ajudando 
de diversas formas nas atividades desenvolvidas "pelo pessoal da campanha"; Que nas 
eleições de 2012, BETO e FERNANDO, assim como na eleição de 2010, atuaram na 
campanha de alguns candidatos, entre os quais JAIR MONTE, LINDOMAR GARÇON; QUE 
BETO em 2012, também coordenou a campanha de um tio seu, cujo nome não me recordo; 
QUE no caso da campanha de LINDOMAR GARÇON, ainda em 2012, quem era 
responsável pela arte final do material gráfico era HEBERT LINS, presidente do PHS (...)". 
"QUE perguntado se BETO, FERNANDO e JAIR já conversaram comigo sobre liberação de 
material para campanha eleitoral, respondo que sim; (…) Que quando os candidatos 
pagavam material, faziam com cheque "da campanha"; QUE quando tal pagamento era 
realizado por doadores, o pagamento era realizado em dinheiro ou cartão de credito; Que 
perguntado se MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ realizou o pagamento de alguns 
de materiais dos candidatos acima citados, respondo que sim, especificamente de 
LINDOMAR GARÇON. QUE tal pagamento foi realizado com cartão de credito do próprio 
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MARK; (…) Que apresentado ao áudio da interceptação realizada no dia 17/12/12, do 
terminal do telefone 69-92696363, afirmo que corresponde com a conversa minha com 
FERNANDO, na conversa são mencionados a deputada ANA DA 8 e o então candidato 
LINDOMAR GARÇON; QUE ao final da conversa FERNANDO autoriza a confecção do 
material solicitado pela deputada ANA DA 8; QUE os materiais que eram autorizados por 
FERNANDO eram pagos com cartão de credito dos doadores encaminhados à gráfica por 
ele, sendo que o próprio FERNANDO nunca foi pessoalmente passar qualquer cartão na 
gráfica (...)".

Em juízo o acusado negou as acusações. Disse que conhece Alberto, Fernando e 
Jair, porém não conhece Márcio.

Declarou que em 1998 comprou um carro de Beto, tendo o conhecido nessa 
condição. Conheceu Fernando e Jair durante campanha eleitoral de 2010.

Ressaltou que só mantém vínculo comercial com Fernando e Beto durante o período 
político.

Informou que fornecia material gráfico para candidatos e que em todas as transações 
apontadas como fraudulentas, o material foi devidamente entregue.

Esclareceu que sua função na empresa é de gerência e que também realiza 
orçamentos de materiais. Disse que após ser aprovada e acertada a forma de pagamento 
com o cliente, manda a material para execução.

Explicou que o setor financeiro da empresa recebe em boletos, cartões de crédito e, 
algumas vezes, em cheques. Salienta que na maioria das vezes os pagamentos eram 
realizados em dinheiro.

Confirmou conhecer Mark, pois ele participou da campanha eleitoral de 2012, 
coligando alguns candidatos e que ele frequentava a gráfica, cuidando dos materiais de 
campanha de candidatos.

Disse que Mark era a pessoa que ajudava na campanha, sendo que seus clientes 
eram os próprios candidatos, uma vez que eles que aprovam e contratam o serviço. 

Indagado, esclareceu que o próprio candidato Garçon contratava serviço e que Mark 
ia para pegar o material.

Ressaltou que, pelo que ficou sabendo, Mark era doador e pagava pelo material 
gráfico da campanha.

Afirmou que entregava o recibo para quem pagava pelo material, porém a nota fiscal 
era entregue em nome do candidato, para questão de prestação de contas.

Registro, por oportuno, que o acusado não apresentou nenhuma nota fiscal nos 
autos, seja em nome de Mark, seja em nome de algum candidato, nem o recibo, nem 
documentos que comprovem que as transações realizadas com os cartões de Mark 
Albernaz em sua empresa eram de fato referentes a material de campanha.
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Indagado sobre as três transações apontadas como fraudulentas, realizadas por 
Mark na empresa Grafinorte, o acusado disse que se referiam a pagamento de material 
gráfico e que este material foi entregue para a coligação do candidato Garçon.

Perguntado especialmente sobre o fato das transações terem se dado de forma 
sequencial, disse que tomou conhecimento com seu departamento financeiro que quando o 
valor da compra é alto, a maquineta do cartão não autoriza logo na primeira vez. O cliente 
tem que ligar na administradora e pedir para autorizar. Quando o cliente não quer ligar, o 
financeiro da sua empresa recomenda que passe a quantia picada.

Com relação as três transações na empresa Angular, pagas por Wolney, o acusado 
esclareceu que ficou sabendo que Wolney também seria doador, mas não o conhecia. Que 
ficou sabendo que Wolney foi pagar uma conta a mando do Beto, a fim de quitar uma dívida 
relacionada a campanha da coligação de Garçon.

Insistiu em dizer que nunca fez nenhuma antecipação de crédito nas suas empresas 
e que todas as transações apontadas teve material comprovadamente entregue.

Porém, essa comprovação não veio aos autos e, conforme já mencionado 
anteriormente, as transações efetuadas de outubro e novembro de 2012 ocorreram em 
momento posterior ao período de campanha eleitoral.

Perguntado sobre as imputações da testemunha Luciana, alegou que, de fato, tinha 
conhecimento  da modalidade de fraudes com cartão de crédito que estava sendo praticada 
em estabelecimentos comerciais da cidade, mas que nunca lhe ofereceram e na sua 
empresa não acontecia essas fraudes.

Ora, vislumbra-se relevante contradição na própria autodefesa do acusado, pois em 
momento anterior ele disse que não tinha nenhum conhecimento dos ilícitos que eram 
praticados por Fernando e Alberto. Depois, a fim de justificar as imputações feitas por 
Luciana Dermani de Aguiar, assumiu que, de fato, sabia do cometimento de fraudes com 
cartões, embora tenha negando que tal fato tivesse acorrido em sua empresa.

O acusado também disse que Fernando coordenava a confecção dos materiais de 
campanha da coligação do candidato Garçon e que indicava pessoas para realizarem o 
pagamento, bem como Beto, pois Wolney teria ido a mando de Beto.

Assim, tais fatos demonstram que o acusado tinha plena ciência de que os acusados, 
que eram envolvidos na fraude de cartões de crédito, manipulavam transações em sua 
empresa.                          

O acusado confirmou que mantinha contato com Fernando, pois o pessoal do partido 
da coligação de Garçon disse que Fernando era da coordenação, e assim falava com ele 
para que este desse autorização para liberar o material, para confecção e entrega, material 
este referente a campanha de Ana da 8, Jair e Garçon.

Indagado se costumava enviar boletos e faturas por e-mail para pagamento, o 
acusado disse que sim quando o cliente pedia, mas que Beto nunca fizera pedido nesse 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 182 de 520

sentido.

Porém, embora o acusado negue que tenha mandado boleto para Beto, através da 
medida judicial de quebra telemática de Beto Baba, foram identificados em sua caixa de e-
mail vários boletos bancários em que constava como cedente a empresa GRAFFINORTE e 
como sacado a empresa ANGULAR, fato este que se contradiz com a negativa do réu, 
inclusive quando ele disse, anteriormente, que Beto não fazia pagamentos de materiais de 
campanha.

Indagado em juízo sobre essa contradição, o acusado justificou que os documentos 
eram referentes a comprovação de balancetes de empresa, questão de estoque, visto que 
precisava pagar uma empresa para iniciar o serviço em outra empresa, quando o cliente 
optava por pagar depois, justificando que era referente a material para um tio de Beto que 
fora candidato, Júnior Siqueira.

Confirmou que Ana da 8, Lindomar Garçon e Jair Monte eram ajudados por Beto e 
Fernando, e eram ligados entre si em relação a alguns candidatos. Confirmou também que 
Fernando, inclusive, dava ideias e palpites sobre material gráfico.

Vislumbra-se, pois, que o acusado presta várias informações conflitantes, tudo com o 
intuito de tentar adequar sua fragilizada negativa.

Indagado por sua defesa, alegou que ligou para Fernando para saber quem pagaria 
determinado material, sendo que Mark foi que efetuou o pagamento material.

A ligação com Fernando se deu em julho de 2012, mas as transações fraudulentas 
apontadas ao réu, perpetradas com os cartões de crédito de Mark e Wolney se deram 
apenas em meados de outubro e novembro de 2012, portanto, posteriormente ao pleito 
eleitoral, fato este que não foi justificado pelo acusado.

Vejamos a referida ligação, confirmada pelo réu e constante no apenso referente às 
interceptações telefônicas:

Telefone: 6992696363 Data Início: 12/07/2012 17:40:29 Data Término: 12/07/201217:47:02
Duração: 0 00:06:33 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/JÚNIOR-SANTINHOS-CAMPANHA
RESUMO: JÚNIOR DIZ PRA FERNANDO QUE VEIO UM RAPAZ E DISSE PRA FAZER 
UMA COTAÇÃO PRA FERNANDO AUTORIZAR. FERNANDO PERGUNTA SE É O GATO. 
JÚNIOR DIZ É. FERNANDO DIZ É DO PMN, DO MAURO SÉRGIO, DIZ QUE MANDOU 
ALGUÉM LEVAR ELE LA PRA FAZER ORÇAMENTO ...JÚNIOR DIZ QUE SÃO 52 
CANDIDATOS, CADA UM VAI LEVAR 100 MIL SANTINHOS, CADA UM VAI LEVAR 30 
KITS, SOMANDO TUDO VAI DAR MIL E POUCOS KITS. FERNANDO PERGUNTA SE 
ELE JÁ ESTÁ COM AS ARTES. JÚNIOR DIZ QUE ELE MANDOU FAZER TUDO, JÁ 
ESTÃO FINALIZANDO AS ARTES, É O HERBERT QUE TA FAZENDO ISSO AI. 
FERNANDO PERGUNTA E A ARTE DO GARÇON. JÚNIOR DIZ QUE É A ARTE DO 
GARÇON... FERNANDO FALA QUE PODE METER FICHA NO DO MENINO, DOS CABRA 
TUDINHO.
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Verifica-se, portanto, que a ligação se deu em julho de 2012, enquanto os 
pagamentos fraudulentos imputados ao réu, ocorreram apenas em outubro e novembro, 
depois do período eleitoral, o que não se coaduna com a versão de que seria referente a 
material de campanha.

Indagado pela defesa de Wolney, confirmou que não o conhecia, mas que ele foi à 
sua empresa para fazer pagamento de campanha, como doador. Que ele fez pagamento 
na sua empresa, com cartão de crédito.

Além da fragilizada e contraditória defesa do acusado, pesam em seu desfavor as 
imputações de Luciana Dermani de Aguiar, a qual afirmou categoricamente que o acusado 
tinha conhecimento da fraude com cartões e que cedia suas empresas para serem 
perpetradas.

Vejamos o que ela esclareceu perante a autoridade policial, no dia 20/11/2012:

"QUE a declarante afirma que a forma com que FERNANDO DA GATA e BETO BABA 
trabalham com os cartões se dá de diversas formas, dentre as quais destaca que tem 
conhecimento de que pessoalmente ou através de laranjas, vão em lojas de empresas 
conhecidas e realizam compras fictícias sendo que dão parte do crédito da suposta compra 
ao dono do estabelecimento e pegam o restante em dinheiro, sendo a compra, como já 
dito, uma mera ficção, uma fraude; QUE perguntado à declarante se a mesma sabe de 
algum estabelecimento que FERNANDO DA GATA e BETO BABA realizam tais supostas 
compras com cartões, afirmou ter conhecimento de que a empresa GRAFFINORTE realiza 
tais transações fraudulentas, e que o dono do referido estabelecimento, Sr. ISAIAS 
JUNIOR, tem conhecimento e participação neste esquema";

Referida testemunha, ao ser ouvida em juízo no dia 04.03.2015, confirmou tais 
informações, bem como ratificou as declarações prestadas na audiência realizada no dia 
11.04.2014. 

Indagada especialmente sobre as compras fictícias, se podia imputar algum 
empresário envolvido na prática, esclarece que Izaías tinha contato com Fernando e Beto, 
e que as transações de cartão de crédito aconteciam na sua empresa.

Dessa forma, a participação de Izaias na Organização Criminosa seria na conivência 
das transações de cartão de crédito. Em que pese a negativa do acusado, todo o conjunto 
probatório amealhado comprova a autoria delitiva por parte do réu, tanto na conivência dos 
estelionatos praticados em seus estabelecimentos comerciais, como sendo membro 
integrante do grupo criminoso, de modo que sua condenação nos dois crimes é medida que 
sem impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Izaias Alves 
Pereira Júnior, da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
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decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Registra antecedentes, eis que foi condenado por crime de tortura nos autos do 
processo n, 0010461-19.2008.8.22.0501, com trânsito em julgado em 28.08.2012, data esta 
anterior aos fatos apurados nos autos. Registro que referida condenação será considerada 
em momento oportuno, uma vez que gera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Aumento a pena em 01 (um) mês de reclusão em razão da agravante da reincidência 
genérica. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de 
reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de treze crimes de estelionato, conforme 
fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a pena total e 
definitiva em 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Jair de Figueiredo Monte: Tem 48 anos, viúvo e exerce mandato político (vereador). 

O acusado foi denunciado, além da prática de outros crimes, pelo envolvimento em 
13 estelionatos ocorridos através de seu estabelecimento comercial (ZOOCRIA), com sua 
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ciência e envolvimento direto.

As transações fraudulentas realizadas no referido estabelecimento renderam ao grupo 
criminoso aproximadamente R$ 243.200,00.

O acusado ficou em silêncio perante a autoridade policial.

Registro que o interrogatório do acusado realizado na primeira audiência não será 
considerando.

Em seu interrogatório judicial, prestada na segunda audiência, no dia 23.04.2015, 
quando indagado especificamente sobre os estelionatos, negou ter participado de 
qualquer fraude com cartões de crédito, com qualquer dos acusados.

Alegou ter sido proprietário da empresa ZOOCRIA até 2009, no entanto, quando 
entrou para vida política repassou a empresa para sua falecida esposa e, antes do seu 
falecimento, a propriedade da empresa ficou com seu irmão João Bosco. 

Negou que tivesse feito qualquer transação fraudulenta na referida empresa.

Disse que conheceu a pessoa de Mark durante as campanhas eleitorais de 2012, pois 
este lhe ofereceu apoio político. 

Indagado especificamente sobre transações dos dias 09 e 13 de novembro de 2012 
em que foram utilizados cartões em nome de Mark Albernaz, em valores altos e 
sequenciais, o acusado alegou ter conhecimento delas, e que Mark teria lhe pedido um 
favor, como empréstimo, passando o cartão de crédito.

Esclareceu que nesta época já não era mais o proprietário da empresa ZOOCRIA e, 
por essa razão, entrou em contato com seu irmão João Bosco, para perguntar se era 
possível fazer o favor, tendo ele autorizado.

Informou que não estava no estabelecimento quando Mark realizou referidas 
transações e que não tinha conhecimento dos valores que foram passados nos cartões de 
crédito dele.

Explicou que o combinado era que Mark passaria o cartão na empresa e a empresa 
anteciparia o valor sem a entrega do material.  Segundo o acusado, Mark não chegou a 
receber o dinheiro porque a operadora não repassou o valor da transação, pois considerou 
que os valores passados no cartão não eram compatíveis com o perfil da loja. 

Disse que a operadora da máquina solicitou a nota fiscal da "compra" realizada por 
Mark, porém, como não tinha, o dinheiro não foi liberado. 

Consta que Mark realizou, com o cartão TAM Itaucard Mastercard Platinum, entre os 
dias 09.11 e 13.11.2012, quatro transações sequenciais de valores, sendo uma de R$ 
49.000,00, uma de R$45.000,00, uma de R$ 15.000,00, e outra de R$ 2.900,00, todas no 
estabelecimento ZOOCRIA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 186 de 520

Com o cartão Americanas Itaucard VISA Gold, Mark teria realizado, no dia 
10.11.2012, mais três transações sequenciais nos valores de nos valores de R$ 
14.000,00, R$ 17.000,00 e R$ 500,00, todas no estabelecimento ZOOCRIA.

Embora o acusado diga que não houve entrega do dinheiro, tal fato não é o que resta 
comprovado nos autos, pois o correspondente bancário do banco Itaú/SA, esclareceu de 
forma pormenorizada as transações fraudulentas que foram efetivadas e que não tiveram 
pagamento efetuado, dentre elas, as relacionadas com a empresa ZOOCRIA.

Além disso, embora o acusado alegue em sua defesa que não era mais proprietário 
de direito da Empresa ZOOCRIA, simplesmente por não constar seu nome no quadro 
societário, suas ações demonstram que assumia o perfil de um proprietário de fato, 
estabelecendo que tipos de transações ocorreriam no referido estabelecimento.

Sua autuação demonstra que possuía posição de ingerência no referido 
estabelecimento, de modo que confirmou que as transações de antecipação de créditos 
realizados por Mark, que se deram na loja, foram intermediadas diretamente por ele.

Há uma ligação interceptada que demonstra exatamente a posição de comando de 
Jair sobre a empresa ZOOCRIA. 

Destaco a ligação, constante à folha 162/163 do apenso VII, entre Jair e seu irmão 
Bosco, onde aquele questiona sobre o movimento e faturamento da loja, demonstrando o 
seu controle sobre a empresa, embora não fosse mais o proprietário de fato. 

FONE           ALVO
6993141991     69 9314 - 1991

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JAIR/BOSCO DA ZOOCRIA RAÇÕES - CHEQUE

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
03/02/2012 17:09:29           03/02/2012 17:10:12         00:00:43

RESUMO
JAIR liga pra ZOOCRIA RAÇÕES e pergunta pelo BOSCO. Pergunta do BOSCO quanto foi 
o movimento, ele responde que entre segunda-feira e ontem deu 2.500, mas hoje tá 
devagar, 260. JAIR diz que vai mandar pelo SIDNEY segunda-feira o cheque.

DIÁLOGO
Hni: "Zoo cria rações, boa tarde.";
Jair: "Cadê o Bosco?";
Hni: "Tá aqui.";
Jair: "Falar com ele aí.";
Bosco: "Oi.";
Jair: "Como é que tá aí?";
Bosco: "Hoje tá devagar.";
Jair: "Como é que foi ontem, esses dias aí?";
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Bosco: "Segunda foi bom e ontem foi bom, hoje acho que tá devagar.";
Jair: "Deu quanto esses dias?";
Bosco: "Dois mil e quinhentos, segunda e ontem.";
Jair: "E hoje tá quanto?";
Bosco: "Hoje tá duzentos e sessenta.";
Jair: "Então tá, eu vou mandar pelo Sidnei segunda-feira o cheque.";

Bosco: "Tá bom.".

Às folhas 171/172 do apendo VII, em outro diálogo, Jair conversa com uma pessoa 
não identificada sobre habilitação de máquina de cartão. Vejamos:

FONE           ALVO
6993293655     69 9329 - 3655

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JAIR/HNI/PAI HNI - SOBRE MAQUININHA

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
22/05/2012 16:09:11       22/05/2012 16:05:20      00:03:51

RESUMO
HNI DIZ QUE CHEGOU A MAQUININHA. HNI PASSA O FONE PRO PAI DE HNI. JAIR 
PERGUNTA SE JÁ VEM HABILITADA. PAI DE HNI DIZ QUE ELA ESTAVA 
CARREGANDO LÁ. JAIR DIZ PRA PASSAR UM CARTÃO PRA VER SE ESTÁ TUDO OK, 
SE ALGUÉM FOR COMPRAR LA. PAI DE HNI DIZ PRA JAIR MANDAR PEGAR LÁ 
AMANHÃ. JAIR DIZ QUE VAI PEGAR HOJE A NOITE, 7 HORAS.

Jair: "Oi, me ligou?";
Hni: "O papai que lhe ligou aqui."; 
Jair: "O que que era?";
Hni: "Chegou a maquininha."; 
Jair: "Já chegou?";
Hni: "Já.";
Jair: "Deixa eu falar com ele aí.";
Pai de hni: "Fala chibata.";
Jair: "Ela já vem habilitada já?";
Pai de hni: "Ela tá carregando aqui.";
Jair: "Ah, então tá. Passa depois um cartão nela pra ver se vai tá tudo ok, se alguém 
for comprar aí.";
Pai de hni: "Já manda pegar lá amanhã logo.";
Jair: "Não, pegar hoje a noite (...). Te ligo, umas 7 horas eu pego.";
Pai de hni: "Falou.". 

Ora, qual seria o motivo do acusado tratar sobre assuntos relacionados às máquinas 
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de cartão se não tivesse relação com a empresa ZOOCRIA? 

Resta claro, portanto, que, embora Jair não fosse mais o proprietário de direito da 
empresa onde foram realizadas a transações fraudulentas, era o responsável de fato pela 
referida empresa. Tanto é que Mark pediu a Jair que fizesse a antecipação de crédito na 
empresa, demonstrando o domínio que este tinha na loja em questão. 

Com relação às transações efetuadas por Beto com o cartão de crédito de Antônia de 
Souza Araújo, na empresa ZOOCRIA, Jair disse não ter conhecimento e que referidas 
transações teriam sido acertadas com o proprietário da empresa à época, no caso o seu 
irmão João Bosco. 

Disse que conhece Beto apenas em razão da política. No que se refere ao réu 
Fernando, disse que o conhecia apenas de vista, também em razão da política. 

Verifica-se que com o cartão de Antônia de Souza Araújo, no dia 05.12.2012, foram 
realizadas duas transações sequenciais na empresa ZOOCRIA, com valores de R$ 
20,000,00 e 29.000,00. 

Com relação a Edvaldo Braga, Jair alegou que o conheceu em uma reunião de bairro, 
e que este era motorista de Fernando, mas que não tinha muito contato. Perguntado sobre 
as transações do dia 10.07.12, realizadas por Edvaldo, com o cartão de Josué, o acusado 
também negou conhecimento.

Foram realizadas três transações sequenciais por Edvaldo Braga, com o cartão de 
crédito de Josué Garcia de Azevedo, nos valores de R$ 18.000,00, 19.500,00 e 12.500,00, 
todas no dia 10.07.2012, e mais uma transação no valor de R$ 800,00 no dia 14.07.2012 
na empresa ZOOCRIA.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado mantinha inúmeros contatos com o 
seu motorista e corréu Sidney, sempre repassando serviços a este e sempre tratando de 
assuntos que iam além da relação de motorista. Nos dois áudios destacados abaixo, o 
acusado manda Sidney entregar boletos para Fernando, sendo que no áudio seguinte o 
acusado informa diretamente a Fernando sobre os boletos que lhe serão entregues e pede 
uma "ajuda" de Fernando, justamente por saber que este forjava o pagamento de boletos e 
faturas, que embora lançadas, não eram efetivamente pagas às instituições bancárias 
credora.

À folha 480 do apenso III:

Telefone: 69 93141991 Data Início: 30/01/2012 09:07:04 Data Término: 30/01/2012 
09:08:26 
Duração: 0 00:01:22 

COMENTÁRIO Jair/Sidney. Levar 2 Boletos no Fernando 

RESUMO: Jair passa instruções a Sidnei para que ele leve boletos para Fernando, e 
solicita que ele vá na Assembleia e pegue com Natalie um papel para fazer nova 
documentação. 
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TRANSCRIÇÃO: 
Sidnei: "Oi."; 
Jair: ''Tá aonde meia?"; 
Sidnei: "Tô aqui, perto da Ameron aqui."; 
Jair: "Eu vou deixar aqui em casa, mas tu tem que passar aqui depois das 10, só. Eu vou 
deixar aqui o boleto do Azera pra pegar no Bosco o dinheiro pra pagar, tá?"; 
Sidnei: "Aham"; 
Jair: Dia 30. E vou deixar aqui pra ti dois boletos pra tu levar na casa do Fernando."; 
Sidnei: "Tá."; 
Jair: "E aí tu vai passar lá na Assembléia, vê lá com a Natalie pra pegar um papel daquele 
pra fazer nova documentação pra ti de novo. (...) pegar documentação, tem que começar a 
correr atrás disso aí, tá?"; 
Sidnei: "Tá."; 
Jair: "( ...) Esperar sair rescisão, vai sair só daqui uns 10 dias. 
Sidnei: "Tá bom"; 
Jair: ''Tá bom". 

Às folhas 485/486 do apenso IV:

FONE           ALVO 
6993141991     69 9314 - 1991 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
JAIR/SIDNEI - NOMEAÇÃO DE SIDNEI 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/01/2012 10:34:50      30/01/2012 10:36:02        00:01:12 

RESUMO 
JAIR ORIENTA SIDNEI ACERCA DAS PROVIDENCIAS QUANTO A SUA NOMEAÇÃO E A 
LEVAR BOLETOS PARA FERNANDO. SIDNEI DIZ QUE VAI LÁ AGORA, DEPOIS DE 
SAIR DO BOSCO. JAIR PERGUNTA SE SIDNEI PEGOU OS DOIS COM A LARISSA. 
SIDNEI DIZ QUE ESTÁ COM OS TRÊS BOLETOS. JAIR DIZ QUE SIDNEI VAI PAGAR O 
DELE E DEIXAR OS DOIS COM FERNANDO. SIDNEI DIZ OK, FALA QUE A NOMEAÇÃO 
ELE DEIXOU COM A LARISSA. JAIR DIZ QUE É PRA SIDNEI PREENCHER TUDO DE 
NOVO. SIDNEI DIZ QUE VAI PEGAR E PREENCHER TUDO DE NOVO. 

Sidnei: "Oi."; 
Jair: "Pegou o papel da Assembléia pra ver a nomeação?"; 
Sidnei: "Peguei."; 
Jair: "Ah, beleza. Já passou lá em casa ou não?"; 
Sidnei: "Já peguei, tô chegando aqui no Bosco."; 
Jair: "Então tá, não foi no Fernando ainda não, né?"; 
Sidnei: "Ahm?"; 
Jair: "Tu não foi na casa do Fernando ainda não, né?"; 
Sidnei: "Ainda não, vou lá agora, depois de sair do Bosco."; 
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Jair: "Mas pegou os dois com ele né? Com a Larissa?"; 
Sidnei: "Os três boletos estão comigo."; 
Jair: "Isso, aí tu vai pagar o meu, e os dois tu vai deixar com o Fernando lá, tá?"; 
Sidnei: "Tá, e a nomeação eu deixei com a Larissa guardada lá."; 
Jair: "Não, é pra ti preencher teus documentos, papel pow."; 
Sidnei: "Ah tá, então tá."; 
Jair: "É pra ti preencher tudo de novo, fazer tudo de novo."; 

Sidnei: "T 

Embora o acusado declare que apenas conhecia Fernando em razão de negócios 
relacionados à política, neste outro áudio, Fernando e Jair falam sobre documentos a 
serem preenchidos por Fernando. Jair avisa que Sidney está indo levar dois boletos para 
ele, para Fernando poder ajudá-lo a respeito dos negócios dos carros. 

FONE           ALVO 
6993141991     69 9314 - 1991 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
JAIR/FERNANDO - PREENCHEU DOCUMENTOS? 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/01/2012 10:36:18      30/01/2012 10:37:04       00:00:46 

RESUMO 
JAIR PERGUNTA SE FERNANDO JÁ PREENCHEU OS DOCUMENTOS. FERNANDO DIZ 
QUE JÁ PREENCHEU, PRECISA IR AO CARTÓRIO RECONHECER FIRMAS, TIRAR 
CÓPIAS DE UNS DOCUMENTOS, E DOCUMENTO DE ESCOLARIDADE. JAIR 
PERGUNTA SE ELE ENTREGA HOJE A TARDE. FERNANDO DIZ QUE NA HORA TIVER 
TUDO OK, AVISA. JAIR DIZ QUE MANDOU LEVAR DOIS BOLETOS PRA ELE, PEDE 
PRA AJUDAR NO NEGÓCIO DESSES CARROS. FERNANDO DIZ QUE AJUDA. 

Fernando: "Oi."; 
Jair: "E aí, bebê."; 
Fernando: "E aí bebezão."; 
Jair: "Tá acabando de preencher o documento?"; 
Fernando: "Já terminei de preencher já, só tá faltando ir no cartório, que tem documento pra 
reconhecer firma, e tirar cópia de uns documento autenticado e aquele documento de 
escolaridade."; 
Jair: "Beleza, tu me entrega hoje então, até a tarde né?"; 
Fernando: "Na hora que tiver tudo okzinho eu te aviso, eu te ligo."; 
Jair: "Eu tô mandando o menino levar os dois boletos pra ti aí tu me ajuda nesses 
negócios desses carro aí tá?"; 
Fernando: "Tá beleza então."; 

Em outra conversa Fernando e Alberto falam sobre pagamento, que deve ser feito na 
loja de Demir ou Jair, preferencialmente neste, sendo que neguinho (a pessoa que vai 
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passar cartão), já está com a máquina, só falta indicar se é pra passar na de Jair, pois na 
de Demir já tem muita coisa. Neguinho é Edvaldo Braga (folhas 284/285 do penso II). 

FONE           ALVO 
6992560489     69 9256 - 0489 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/BETO - pgto do Nelson no Jair 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/07/2012 08:41:41           10/07/2012 08:47:52          00:06:11 
RESUMO 
FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO PAGAMENTO 
DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A GERENTE BLOQUEOU. 
FEZ TAMBEM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBEM. FERNANDO FALA QUE O DO 
REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTAO IRÃO PASSAR NO JAIR 50, 
QUE É O PAGAMENTO DO NELSON. 

Fernando: "E aí."; 
Beto: "Hum?"; 
Fernando: "Liberou Zé?"; 
Beto: "Nada, nem consta."; 
Fernando: "Tu ligou lá?"; 
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta."; 
Fernando: "Hum."; 
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo."; 
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo."; 
Beto: "É mesmo?"; 
Fernando: "Foi."; 
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele."; 
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz."; 
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?"; 
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?"; 
Beto: "Dela tu não fez, não."; 
Fernando: "Fiz pow."; 
Beto: "O dela tava bloqueado."; 
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...)."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
entendeu? Da, da conta."; 
Beto: "Então."; 
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa aconteceu. 
Entendeu?"; 
Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)"; 
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Fernando: "Hum. Deixa eu te falar outra coisa e aquele outro do Reginaldo?"; 
Beto: "Que que tem?"; 
Fernando: "Eu mandei ele ir lá no Demir."; 
Beto: "É ruim que depois quenga lá, né?"; 
Fernando: "Ou então passa lá no Jair."; 
Beto: "Jair, melhor."; 
Fernando: "Ahm?"; 
Beto: "No Jair era melhor, né?"; 
Fernando: "Então vou mandar passar lá mesmo."; 
Beto: "É...no Demir né, tem outras coisas lá, vai ficar né? Melhor de que lá. Mas lá vai 
passar quanto, os vinte ou os cinquenta?"; 
Fernando: "É cinquenta né?"; 
Beto: "Então, mas só mais tarde, né?"; 
Fernando: "É, só mais tarde, lá pras duas horas, entendeu?"; 
Beto: "Hum. Liguei pra aquele bicho feio, tinha o número da TAM pra transferir o ponto, ele 
nem atendeu, (...) disse que vai lá no Bradesco hoje. (...) hoje?"; 
Fernando: "Ele vai lá, tem que ir, porque ele tem que pegar o boleto dele lá, né?"; 
Beto: "No pagamento né, mas a conta nOM-o tá estourada?"; 
Fernando: "Não, a conta tá mais do que estourada, venceu a parcela do empréstimo dele, 
dez mil, o cheque especial tá estourado, parcela do Seguro dele tá vencida também, tá 
estourada, entendeu?"; 
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?"; 
Fernando: "Oi?"; 
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?"; 
Fernando: "Pois é. E outra, era pra ele ter feito o empréstimo parcelado, em várias vezes, 
ele fez em uma parcela só, entendeu?"; 
Beto: "É meu amigo, é complicado que até a parcela do carro, mas não tinha como fazer 
fora de débito. Mandar ele ir lá tirar fora do débito, né?"; 
Fernando: "É, então, foi isso que eu mandei ele fazer, mandei ele pegar a parcela que está 
vencida e pedi pra emitir o carnê, entendeu?"; 
Beto: "A mulher daqui do lado, de um bicho feio daquele acordar liso. Hum, ontem eu tava 
só escutando ela do lado dele, ela que tava fazendo as coisas pra ele, que ele tá até cego. 
Menina nova, cabra que tá (...), cabra até ruim da vista tá. E liso, o cabra quando tá com 
dinheiro a mulher aguenta, e liso (...) a correia queimar? Complicado hein. Não é?"; 
Fernando: "É, bastante."; 
Beto: "Aí a mulher começa a zoar o cabra né? Aí o cabra quer ter menininha nova, né?"; 
Fernando: "(risos)."; 
Beto: "É foda, eu tenho tudo isso. É verdade, mas...E macho, deixa eu ver, como é que vai 
ficar esse pagamento do Nelson?"; 
Fernando: "Oi?"; 
Beto: "O pagamento do Nelson, mandar passar no Jair então."; 
Fernando: "É, mandar passar lá mesmo. Em um dos dois, ou Demir ou Jair. 
Entendeu? Aí tu acompanha isso aí Beto, que eu só vou tá lá de duas horas. Aí, mas 
eu acho que duas horas...."; 
Beto: "Mas duas horas é uma hora o horário daqui."; 
Fernando: "Ahm?"; 
Beto: "Duas horas é uma hora o horário daqui."; 
Fernando: "É, então dá tempo pra mim desenrolar, não é?"; 
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Beto: "É só pra tu ligar logo pro Jair, dizer que vai passar lá o Neguinho né?"; 
Fernando: "Não, o Neguinho tá lá com a máquina."; 
Beto: "Ah já tá?"; 
Fernando: "Já, foi com a máquina, é só ele ligar a máquina lá, botar pra carregar. Só 
vou avisar pra ele que é no Jair e não no Demir, entendeu?"; 
Beto: "É melhor no Jair que lá né..."; 

Fernando: "É, ent 

À folha 492 do apenso IV: 

FONE           ALVO 
6993141991     69 9314 - 1991 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
JAIR/FERNANDO - BETO FALA MUITO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
03/02/2012 12:15:11   03/02/2012 12:17:45   00:02:34 

RESUMO 
JAIR FALA PRA FERNANDO MANDAR BETO FALAR MENOS NO TELEFONE. 
FERNANDO DIZ QUE EVITA ATÉ FALAR COM ELE. JAIR DIZ QUE DEPOIS FALA UM 
NEGÓCIO COM FERNANDO PESSOALMENTE. FERNANDO DIZ QUE JAIR TEM QUE 
SE VALORIZAR. FERNANDO PERGUNTA SE JAIR PEGOU COM A DRICA. JAIR DIZ 
QUE ESTÁ ENCOSTANDO AGORA PRA RESOLVER. 

Neste áudio, já mencionado acima, Jair e HNI falam sobre máquina que chegou. Jair 
manda o homem testar e passar um cartão. repito o teor do áudio:

FONE           ALVO
6993293655     69 9329 - 3655

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
JAIR/HNI/PAI HNI - SOBRE MAQUININHA

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
22/05/2012 16:09:11      22/05/2012 16:05:20          00:03:51

RESUMO
HNI DIZ QUE CHEGOU A MAQUININHA. HNI PASSA O FONE PRO PAI DE HNI. JAIR 
PERGUNTA SE JÁ VEM HABILITADA. PAI DE HNI DIZ QUE ELA ESTAVA 
CARREGANDO LÁ. JAIR DIZ PRA PASSAR UM CARTÃO PRA VER SE ESTÁ TUDO OK, 
SE ALGUÉM FOR COMPRAR LA.PAI DE HNI DIZ PRA JAIR MANDAR PEGAR LÁ 
AMANHÃ. JAIR DIZ QUE VAI PEGAR HOJE A NOITE, 7 HORAS.

Jair: "Oi, me ligou?";
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Hni: "O papai que lhe ligou aqui."; 
Jair: "O que que era?";
Hni: "Chegou a maquininha."; 
Jair: "Já chegou?";
Hni: "Já.";
Jair: "Deixa eu falar com ele aí.";
Pai de hni: "Fala chibata.";
Jair: "Ela já vem habilitada já?";
Pai de hni: "Ela tá carregando aqui.";
Jair: "Ah, então tá. Passa depois um cartão nela pra ver se vai tá tudo ok, se alguém 
for comprar aí.";
Pai de hni: "Já manda pegar lá amanhã logo.";
Jair: "Não, pegar hoje a noite (...). Te ligo, umas 7 horas eu pego.";
Pai de hni: "Falou.". 

Importante frisar que, minutos após receber a informação de HNI sobre a chegada da 
máquina, Jair liga para Fernando para informá-lo, usando o termo "máquina de aparar 
grama" (fls. 170, apenso VII).

FONE           ALVO
6992178410     6992178410

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/JAIR - MÁQUINA DE APARAR GRAMA

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
22/05/2012 16:06:52      22/05/2012 16:07:19         00:00:27

RESUMO
JAIR AVISA QUE A MÁQUINA DELE DE APARAR GRAMA CHEGOU, DIZ QUE A NOITE 
LEVA PRA FERNANDO. FERNANDO DIZ QUE TEM QUE LEVAR O CARREGADOR.

DIÁLOGO

Fernando: "Oi.";
Jair: "A minha máquina de aparar grama chegou viu.";
Fernando: "Ah, beleza.";
Jair: "Aí eu vou carregar ela agora a tarde e a noite eu deixo ela aí pra ti.";
Fernando: "Não, tem que trazer o carregador.";
Jair: "Eu levo tudo meu patrão, até eu durmo aí, se você quiser.";
Fernando: (risos). Tá, falou.

A referida máquina trata-se, de fato, de máquina de cartão de crédito, utilizada pelos 
acusados nos estabelecimentos comerciais coniventes assim de passar os cartões de 
crédito de forma fraudulenta, inclusive, foi apreendida uma dessas máquinas na casa do 
acusado Mark Albernaz, membro ativo do esquema de cartões e interligado diretamente a 
Jair e Fernando.
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A máquina na empresa de Jair é constantemente citada nos áudios interceptados. 
vejamos:

À folha 308, apenso II:

Telefone: 6992696363 Data Início: 10/07/2012 09:15:14 Data Término: 10/07/2012 09:16:12

Duração: 0 00:00:58
Relevância: 3
COMENTARIO: FERNANDO/EDVALDO-MAQUINA DO JAIR
RESUMO: FERNANDO FALA PARA EDVALDO CARREGAR A MAQUINA DO JAIR E 
PASSAR O VALOR TOTAL NESSA MAQUINA.

Telefone: 6992696363 Data Início: 10/07/2012 14:41:51 Data Término: 10/07/2012 14:47:42
Duração: 0 00:05:51
Relevância: 3
COMENTARIO: FERNANDO/EDVALDO-MAQUINA DO JAIR
RESUMO: FERNANDO PERGUNTA PRA EDVALDO SE PEGOU OS COMPROVANTES 
DA MAQUINA DO JAIR. CONVERSAM SOBRE A LIBERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (3 MIL 
LITROS) PARA JAIR.

Frise-se que as duas ligações citadas foram realizadas no mesmo dia em que 
Edvaldo, utilizando o cartão de crédito de Josué Garcia de Azevedo, efetuou três 
transações sequenciais nos valores de R$ 18.000,00, 19.500,00 e 12.500,00 na empresa 
ZOOCRIA.

Dessa forma, pela análise das provas constantes nos autos, restou configurada a 
autoria delitiva de Jair quanto aos estelionatos, pois este confirmou ter participação nas 
transações efetuadas por Mark como forma de antecipação de crédito, sem entrega de 
qualquer material em favor do grupo criminoso. Além disso, embora tenha negado 
conhecimento das transações realizadas por Beto e Edvaldo em seu estabelecimento. As 
provas produzidas caminham em sentido contrário, em especial das interceptações 
telefônicas apontadas acima. Não bastasse, o acusado não apresentou provas que 
garantissem não ter conhecimento que as transações não seriam pagas, pois o dinheiro foi 
liberado à loja e assim assumiu os riscos de sua conduta de forma espontânea e 
consciente. 

Portanto, em que pese a negativa do acusado, todo o conjunto probatório amealhado 
comprova a autoria delitiva por parte do réu na conivência dos estelionatos praticados em 
seu estabelecimento comercial, de modo que sua condenação pelos crimes de estelionato 
é medida que sem impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Jair de Figueiredo 
Monte, da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
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serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não registra antecedentes. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de treze crimes de estelionato, conforme 
fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a pena total e 
definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e 
cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Eulógio Alencar Barroso: o acusado foi denunciado pela prática de 10 estelionatos, 
relacionados às transações de cartões em nome de alguns dos acusados deste processo, e 
todas elas ligadas aos líderes Alberto e Fernando.

O acusado é dono da empresa CAVALO materiais de construção, onde, segundo a 
denúncia, teriam sido realizadas transações fraudulentas com cartões de crédito.

São apontadas ao acusado as seguintes transações:

No dia 17/04/2012, com cartão de crédito de titularidade de Edina Maria de Lima 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 197 de 520

(Itaucard VISA Platinum), foram realizadas três transações sequenciais de valores elevados 
no estabelecimento CAVALO MATERIAL B, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 7.000,00, e 
R$ 25.000,00.  A fatura relacionada a essas transações não foi efetivamente paga, sendo 
que foi apresentado cheque fraudulento em nome de MARIANA CASTELLANI GRECO que 
não fora compensado pelo banco emissor. 

No dia 15/11/2011, com o cartão Itaucard VISA Internacional de titularidade e 
Valdirene Márcia de Castro Kemp, foram realizadas quatro transações sequenciais no 
estabelecimento denominado CAVALO MATERIAL B, nos valores de R$ 8.000,00, R$ 
7.000,00, R$ 12.600,00, e R$ 7.400,00. No dia 22/11/2011, com o cartão mesmo cartão, 
foram realizadas mais três transações sequenciais também no estabelecimento CAVALO 
MATERIAL B, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 8.000,00, e R$ 7.000,00, A fatura relaciona 
às transações realizadas no dia 15.11.2011 não foi efetivamente paga, pois o pagamento 
do boleto se deu através de cheque do Banco do Brasil, em nome de LUZIA ANTUNES DE 
SOUZA SOARES, o qual não foi compensado pelo banco emissor em razão de ser cheque 
fraudado. O mesmo ocorreu no pagamento da fatura referente às transações realizadas no 
dia 22.11.2011. 

Como se vê, três transações foram praticadas com o uso do cartão de crédito de 
Edina Maria de Lima, totalizando R$ 42.000,00, sendo que não foram juntados aos autos 
qualquer comprovante de recebimento de material na loja do acusado ou de qualquer nota 
fiscal que vinculasse o uso de fato no cartão para aquisição de produto, locação de material 
ou prestação de serviço pela empresa do acusado. As outras sete transações foram 
realizadas com o cartão de Valdirene Kemp, que totalizaram R$ 59.400,00.

O acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, negou a prática de 
estelionato.

Negou conhecer as pessoas de Edina Maria Lima e Valdirene Márcia de Castro 
Kemp. 

Disse que conhecia o corréu Alberto, vulgo "Beto", há mais de quinze anos e que este 
comumente adquiria materiais de construção em sua loja, uma vez que possuía várias 
construções e abros em andamento. 

Ressaltou que viu Fernando apenas em uma ocasião na sua loja, junto com Beto. 

Informou ter vendido um veículo Toyota para Beto e que, em suas atividades 
comerciais, costumava receber veículos como forma de pagamento e de crédito de mateais 
de construção. 

Em juízo, o réu manteve a negativa quanto à prática dos crimes de estelionatos em 
seu estabelecimento. 

Afirmou que todas as compras que foram feitas em sua empresa, os materiais foram 
devidamente entregues. 

Disse que Alberto era seu cliente há cerca de 10 anos e que este possuía obras na 
Jorge Teixeira, na Avenida Sete de Setembro, em Candeias e no Condomínio San Remo.
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Esclareceu que chegou a negociar um apartamento com Fernando, sendo que este 
lhe foi apresentado por Beto, porém não concluíram a venda do imóvel. 

Declarou que não recordava se havia fornecido material de construção para a pessoa 
de Edina, alegando não conhecê-la. Quanto a Valdirene, disse que também não a conhecia 
e que poderia ter sido umas das pessoas levadas por Beto para pagar alguma conta deste.

Sobre as transações realizadas no dia 17.04.12, sequenciais, em alto valor, declarou 
que quando Beto realizava compras na sua loja, mandava outras pessoas passarem o 
cartão, sendo que a ordem dada aos seus funcionários era de que recebesse cartão com 
identificação do proprietário.

Relatou que tinha conhecimento que Beto comprava materiais com cartões de outras 
pessoas, mas que ele sempre levava os proprietários dos cartões para efetuarem a 
transação. 

Confirmou que fazia antecipação de compras, de modo que as pessoas efetuavam o 
pagamento e ficavam com crédito na loja para irem pegando o material aos poucos, 
conforme a necessidade. 

Questionado sobre o motivo de serem realizadas transações sequenciais com os 
cartões de crédito, o acusado não soube explicar, alegando que eram seus funcionários 
que passavam os cartões de crédito. 

Declarou que havia compras de cinco anos atrás que ainda estavam pendentes da 
entrega do material. 

Perguntado se trabalhava nos feriados, o acusado disse que sim. Destaca-se que 
algumas das transações sequenciais foram efetuadas em um feriado nacional, dia 15 de 
novembro de 2011, sendo que no dia 22 do mesmo mês, também com cartão de Valdirene, 
foram realizadas novas compras no estabelecimento do acusado. 

Questionado sobre a movimentação mensal de sua loja, alegou ser de cerca de 250 a 
350 mil.

Alegou que em todas as operações, apontadas como fraudulentas, foram realizadas 
as entregas dos materiais adquiridos.

Negou que tivesse emprestado sua empresa para transações fraudulentas, ou até 
mesmo, antecipação de valores.

Os estelionatos imputados ao acusado não incidem no fato da entrega ou não do bem 
adquirido em sua empresa, mas sim pelo fato de ter ciência de que as transações ocorriam 
de forma fraudulenta e com isso compactuado.

Imperioso registrar que as transações efetuadas na empresa de Eulógio amoldam-se 
ao modus operandi perpetrado pela organização criminosa, onde parte dos integrantes 
realizavam transações sequenciais de altos valores com cartões de crédito em empresas 
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como forma de antecipação de dinheiro e efetuavam o pagamento das faturas com cheques 
fraudados ou sem fundo, causando prejuízos ao banco, que liberava o crédito para o 
proprietário do estabelecimento comercial. 

Frise-se que os cartões de Edina e Valdirene foram utilizados em diversas transações 
fraudulentas em outras empresas, conforme já demonstrado acima, da mesma forma como 
acorrera na empresa do ora acusado. 

Não há dúvidas de que as transações realizadas na empresa de Eulógio foram 
fraudulentas e causaram prejuízos ao banco. 

Inclusive, há conversas interceptadas entre Fernando e Alberto que demonstram que 
referidas transações eram realizadas sob suas orientações e que utilizavam a empresa 
CAVALO para antecipação de crédito. 

Vejamos à folha 209 do apenso II:

Telefone: 6992178410 Data Início: 25/04/2012 10:14:03 Data Término: 25.04.2012 10:17:40

Duração: 0 00:03:37
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/ALBERTO -PROBLEMAS CIELO

RESUMO: ALBERTO PERGUNTA SE FERNANDO ENTROU. FERNANDO DIZ QUE O 
COMPUTADOR NÃO ESTÁ CADASTRADO, ESTÁ ESCANEANDO AS COISAS, VAI TER 
QUE IR AO BANCO DO BRASIL, FERNANDO DIZ QUE FEZ CARTA DE 
RECONHECIMENTO DE DESPESAS, DIZ QUE ENTREGOU PRA ELA RECONHECER 
NO CARTÓRIO POR VERDADEIRA DIZENDO QUE ELA REALMENTE FEZ A 
UTILIZAÇÃO, FERNANDO DIZ QUE FEZ PRA ALBERTO E PRA MAIS DOIS CANTOS, 
POIS TEM UNS CANTOS QUE O DINHEIRO FOI ANTECIPADO PELA PRÓPRIA CIELO, 
POIS A PESSOA NÃO TEM ANTECIPAÇÃO EM BANCO, DIZ QUE JÁ MANDOU 
DEIXAR TUDO PRONTO; FERNANDO DIZ QUE A DO CAVALO E A DELE FOI A ÚNICA 
QUE DEU ESSE PROBLEMA.. ALBERTO DIZ QUE ELES CANCELARAM TUDO, A 
AGENDA ESTÁ NEGATIVA 350 ML REAIS. FERNANDO DIZ QUE ALBERTO VAI TER 
QUE IR LA NO BANCO DO BRASIL, SENÃO VÃO PENSAR QUE É FRAUDE. ALBERTO 
DIZ QUE PRECISA DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL. FERNANDO DIZ QUE ELE TEM 
QUE IMPRIMIR E LEVAR SÓ AS CÓPIAS. ALBERTO DIZ QUE PRECISA MONTAR OS 
CONTRATOS DELA, QUER SABER SE A DÍVIDA DELA É 350 MIL ... FERNANDO DIZ 
QUE A DÍVIDA DELA É O SEGUINTE: ELA BATEU E ACABOU COM O CARRO PRETO, 
COMO ELA NÃO QUIS CONTRATAR O SEGURO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE 
DELA, ELA PARCELOU EM CHEQUES, COMO ELA ESTAVA COM CARTÃO, FOI 
PAGANDO COM CARTÃO DELA MESMO. HNI DIZ QUE TEM QUE SER COISA 
REDONDA, TEM QUE TER NOTA FISCAL. ..TEM QUE BOTAR COMO SE FOSSE 
LOCAÇÃO. FERNANDO FICA DE PASSAR PLACAS PRA ALBERTO, FALA EM CÓDIGO, 
PARECE FALAR DE TRÊS TIPOS DE CARRO. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM 
SOBRE QUILOMETRAGEM DE CARROS E VALORES. ALBERTO FAZ CÁLCULOS E DIZ 
QUE MNI ESTÁ DEVENDO 378 MIL. FERNANDO DIZ QUE ELA AINDA ESTÁ DEVENDO, 
TEM CHEQUE DELA, SE ELA NÃO PAGAR ELES PROTESTAM ALBERTO FALA PRA 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 200 de 520

FERNANDO MANDAR DOCUMENTAÇÃO E A PLACA DA LAND. FERNANDO DIZ QUE 
VAI FAZER ISSO TUDO AGORA. ALBERTO FALA PRA ELE TAMBÉM MANDAR O 
PERÍODO QUE ELA PEGOU QUE ELE VAI VOLTAR 70 DIAS PRA TRÁS.

Nesta outra conversa, Alberto e Fernando falam sobre um dinheiro que já "caiu" para 
o Cavalo, fazendo referência a Eulógio (fl. 210 - apenso II). 

Telefone: 6992178410     Data Início: 26/04/2012 10:11:49   Data Término: 26/04/2012  
10:14

Duração: 0 00:02:16 

Relevância: 1 

COMENTÁRIO: FERNANDO/ALBERTO -  MANDAR MÁQUINA

RESUMO: ALBERTO PERGUNTA SE FERNANDO MANDOU TUDO, PASSOU A 
MÁQUINA. FERNANDO PERGUNTA SE HNI PEGOU OS COMPROVANTES HOJE. 
ALBERTO DIZ QUE ESTÁ INDO BUSCAR. FERNANDO DIZ QUE O NEGÓCIO DA 
MÁQUINA....ELES NÃO QUISERAM RECEBER, NÃO ACEITARAM MANDAR. BOTARAM 
NUMA CAIXINHA. NO DETECTOR DE METAIS AÍ NÃO ACEITARAM, MAS ESTÁ SAINDO 
UM VOO UMA HORA E UMA PESSOA VAI LEVAR, CHEGA A NOITE 11 HORAS, E O 
DOCUMENTO VAI JUNTO. ALBERTO DIZ QUANDO A PESSOA CHEGAR FERNANDO 
LIGA PRA ELE. FERNANDO DIZ QUE A DOCUMENTAÇÃO JÁ CHEGOU TÁ LÁ NO 
GUICHÊ, ESTÁ NO NOME DE ALBERTO. ALBERTO FALA DA CÓPIA DA HABILITAÇÃO 
E FATURA. FERNANDO DIZ QUE VAI MANDAR. ALBERTO FALA EM MOVER AÇÃO 
CONTRA ALGUÉM...FERNANDO DIZ QUE CAVALO TAMBÉM FALOU, ELE ESTÁ 
ATRÁS DA INDENIZAÇÃO, MAS O DINHEIRO DELE JÁ CAIU. ALBERTO DIZ AMANHÃ 
QUER ESTAR COM TUDO NA MÃO PRA AMANHÃ JÁ IR AO ADVOGADO E IR NA 
AGÊNCIA. FERNANDO PERGUNTA SE ALBERTO JÁ PENSOU ALGUMA COISA SOBRE 
O NEGÓCIO LÁ, ESTAVA PENSANDO EM USAR LOGO ANTES QUE ALBERTO FOSSE 
BRIGAR COM ELE. ALBERTO FALA MAS NÃO FICA COMPREENSÍVEL, MAS ELE FALA 
EM RODAR ALGO, MAIS 30, É 130 MIL. FERNANDO DIZ PRA ALBERTO PARCELAR OS 
30, FINAN, FINANCIA ...ALBERTO FALA PRA FERNANDO MANDAR UM CARTÃO ... 
FERNANDO DIZ QUE AGORA NÃO TEM. ALBERTO DIZ QUE VAI COMPRAR A  
DUCATO OU A ... DA PEGEOUT. FERNANDO FALA QUE A HILUX TAMBÉM PEGA. 
ALBERTO DIZ QUE NÃO TIRA HILUX PELO BNDS. FERNANDO DIZ QUE TIRA, POIS É 
CARRO UTILITÁRIO.

Destaca-se que referida conversa ocorreu alguns dias após terem sido realizadas três 
transações com o cartão de Edina de valores elevados (R$ 10.000,00, R$ 7.000,00, e R$ 
25.000,00) no estabelecimento comercial do ora acusado. 

Verifica-se que Alberto e Fernando estão com a autoria devidamente comprovada 
com relação a estes estelionatos, uma vez que eram os líderes de toda a organização 
criminosa e coordenavam todas as transações realizadas pelo grupo.

Vejamos outra conversa interceptada entre Alberto e Fernando que demonstra que 
ambos utilizavam a empresa do acusado Eulógio para realizar transações fraudulentas 
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como forma de antecipação de crédito (fl. 283, apenso II):

Telefone: 6992560489               Data Início: 04/07/2012 15:01:53          Data Término 
04/07/2012 15:04:42
Duração:0 00:02:45
Relevância: 3

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CRÉDITO NO CAVALO 

RESUMO: BETO PERGUNTA PRA FERNANDO SE REGINALDO FALOU COM ELE 
FERNANDO DIZ QUE FALOU, NEGUINHO JÁ ESTA COM ELE, DIZ QUE ESTA EM UM 
AMIGO DELE QUE FALOU UM GRANDÃO...DIZ QUE IA PASSAR LA COM ELE, MAS AÍ 
ELE FEZ UM NEGÓCIO COM FERNANDO E VAI PASSAR EM OUTRO CANTO. BETO 
PERGUNTA SE NÃO TEM ALGUM CARRO PRA VENDER PRA PEGAR UM CRÉDITO 
NO CAVALO DE 35 MIL. FERNANDO PERGUNTA DO AMIGO SE ELE TEM O CARRO, E 
DIZ QUE ELE NÃO QUER NÃO. BETO DIZ QUE TEM 35 MIL LÁ DOIDO PRA 
DESAMARRAR. BETO FALA PRA FERNANDO QUE ESTA COM ADRIANO PERTO DA 
CASA DELE, PERGUNTA SE ELE VAI VOLTAR PRA LÁ. FERNANDO DIZ QUE 
VAI...FALA PRA BETO IR LÁ ONDE ELE ESTA.

Fato é que não restam dúvidas de que foram realizadas transações fraudantes na 
empresa do ora acusado e que este tinha pleno conhecimento.  

Primeiro porque o acusado não apresentou nenhuma nota fiscal referente a essas 
transações apontadas como fraudulentas, o que evidenciam, pelo contexto das provas 
produzidas, que se tratavam de transações fictícias e que tinham como objetivo a 
antecipação de crédito. Outrossim, o acusado não soube justificar o fato de terem sido 
realizadas transações sequenciais em seu estabelecimento, o que é incomum. 

Além disso, todas as transações realizadas na empresa de Eulógio utilizaram o 
mesmo modus operandi do grupo.

Não bastasse, o acusado é citado em diversas conversas entre os líderes Alberto e 
Fernando de cunho duvidoso, em que tratam sobre a atuação do grupo, conforme 
demonstrado acima. 

Necessário frisar que tais conversas vão de encontro com a alegação de Eulógio de 
que conhecia Fernando apenas em razão de uma negociação referente a um apartamento, 
uma vez que foi citado em conversas realizadas entre Alberto e Fernando alheias a 
assuntos relacionados à compra e venda de imóvel. 

Por todo o exposto, a autoria do acusado resta incontroversa, pois que compactuou 
diretamente com a prática dos estelionatos que foram praticados no seu estabelecimento 
comercial, cuja propriedade lhe pertence de fato e de direito. Por essas razões, sua 
condenação pelos dez estelionatos é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Eulógio Alencar 
Barroso, da pena, passamos à dosimetria:
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Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não registra antecedentes. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de dez crimes de estelionato, conforme 
fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a pena total e 
definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Edivaldo Braga da Silva: Tem 44 anos, casado e trabalha como camelô. 

O acusado é apontado de ser um dos operacionalizadores dos cartões de créditos, 
utilizando o cartão em nome de Josué Garcia de Azevedo. Consta que o acusado 
trabalhava como motorista de um dos líderes do grupo, Fernando Braga. 

O correspondente do banco Itaú, senhor Luiz Fernando Romero, atua na função de 
inspetor de fraudes do referido banco e, ao ser ouvido perante a autoridade policial, 
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esclareceu as condutas relacionadas ao cartão de crédito pertencente à Josué Garcia de 
Azevedo. Vejamos: 

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por JOSUE GARCIA DE AZEVEDO 
é cliente do Banco Itau, possuindo algum cartão de crédito, afirmou que sim, que o mesmo 
possui apenas um produto, qual seja, Volksvagen Itaucard Master card Platinum {n° 5482 
9500 0012 8018); QUE perguntado ao depoente acerca da regularidade quanto ao serviço 
de crédito oferecido ao suposto cliente, afirmou que o mesmo inicialmente possuía um perfil 
de gasto padronizado e sem problemas no pagamento das faturas; Que em relação a este 
produto, o limite inicial era de RS 15.500,00, passando para o valor de R$ 20.000,00, em 
16/06/2012; QUE para o aumento do limite, JOSUE enviou um comprovante de renda do 
banco Caixa Econômica Federal, no valor do limite de crédito de RS 65.000,00, e também 
encaminhou uma fatura do Banco Santander, número do cartão 4198 8x 80xx, 
apresentando um limite de crédito de R$ 80.000,00 nessa fatura."

Quanto às transações imputadas como fraudulentas com referido cartão de crédito, 
esclareceu:

"QUE no dia 27/05/2011, foi feita uma transação no estabelecimento SOFT RENT A CAR, 
na cidade de Natal/RN, no valor de R$ 4.300,00, porém, em que pese referida compra ter 
ocorrido antes do aumento do limite, não havia até então nenhuma transação que 
ultrapassasse o valor de aproximadamente RS 2.000,00; QUE no dia 04/07/2012, foram 
feitas duas transações sequenciais no estabelecimento denominado TIME RENT A 
CAR, localizado em Porto Velho/RO, ambas nos valores de R$ 9.500,00; QUE no dia 
05/07/2012, JOSUÉ realizou o pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 
49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada pelo banco emissor, 
pelo motivo da alínea 35; QUE no dia 06/07/2012, ocorreram quatro transações 
sequenciais no estabelecimento TIME RENT A CAR, nos valores de RS 11.000,00, RS 
9.000,00, RS 10.500,00 e RS 9.500,00; QUE no dia 09/07/2012, JOSUE realizou o 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de RS 49.967,55, pago através de cheque, 
cuja compensação foi negada pelo banco emissor, pelo motivo da alínea 35; QUE na data 
de 10/07/2012, foram realizadas três transações sequenciais no estabelecimento ZOO 
CRIA, localizada em Porto Velho/RO, nos valores de R$ 18,000,00, R$ 19.500,00 e R$ 
12.500,00; QUE no dia 11/07/2012, JOSUÉ realizou o pagamento de seu cartão de crédito 
no valor de RS 49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada pelo 
banco emissor, pelo motivo da alínea 35; QUE no dia 12/07/2012, houve duas transações 
sequenciais no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de RS 20.000,00 e 
RS 19.500,00; QUE no dia 13/07/2012, JOSUE realizou o pagamento de seu cartão de 
crédito no valor de R$ 49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada 
pelo banco emissor, pelo motivo da alínea 35; QUE na data de 14/07/2012, foram 
realizadas quatro transações sequenciais no estabelecimento EDCIMENTOS, nos 
valores de R$ 100,00, R$ 19.000,00, RS 9.000,00, e R$ 21.000,00; QUE na mesma data 
de 14/07, houve transação comercial no estabelecimento ZOOCRIA, nesta capital, no 
valor de RS 800,00; QUE no dia 17/07/2012, JOSUÉ realizou o pagamento de seu cartão 
de crédito no valor de R$ 49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi 
negada pelo banco emissor; QUE neste produto, o prejuízo final foi de R$ 391.379,29 
(trezentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove 
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centavos)". 

Foram identificados 16 estelionatos com o cartão de crédito de Josué e que são 
imputados ao acusado Edvaldo. 

Ouvido na fase policial, o acusado não quis se manifestar sobre os fatos. 

O acusado foi interrogado em juízo em duas oportunidades, sendo que na segunda 
ratificou as declarações prestadas na primeira audiência. 

Edivaldo negou que tivesse utilizado o cartão de crédito da pessoa de Josué Garcia 
de Azevedo. 

Declarou que conhece "Beto Baba" há cerca de 10 anos, em razão deste vender e 
comprar carro. Quanto a Fernando, disse que já trabalharam juntos em uma loja de 
calçados entre os anos de 1993 e 1996. 

Esclareceu que trabalhou como motorista de Fernando entre os meses de junho e 
novembro de 2012 e, por isso, recebia cerca de duzentos e cinquenta reais por semana. 
Informou que no período noturo trabalhava em uma lanchonete. 

Afirmou que já teve uma conta no banco HSBC, porém já foi encerrada.

Disse que dirigira um veículo Polo Preto, de propriedade de Fernando. Além deste 
carro, alega que Fernando possuía uma SW4 e um outro. 

Relatou que trabalhava para Fernando de segunda a sábado, até o meio dia.

Declarou que nunca esteve nas empresas onde foram realizadas as transações que 
lhes são imputadas. 

Não soube justificar a razão das imputações que lhe recaem.

Afirmou que conheceu Jair Monte durante as eleições de 2010, mas que nunca 
trabalhou em nenhuma campanha política.

Negou que tivesse prestado serviços para mais algum dos corréus.

Fato é que as transações efetuas com os cartões de crédito de titularidade de Josué 
Garcia de Azevedo, utilizaram o mesmo modus operandi das demais transações realizadas 
pelo grupo criminoso e nos mesmos estabelecimentos das outras transações já analisadas, 
de modo que não restam dúvidas que se configuram no tipo penal do estelionato. 

A controvérsia gira em torno da autoria de Edvaldo, uma vez que este nega que tenha 
efetuados as transações utilizando-se do cartão de crédito de Josué. 

No entanto, em que pese a negativa sustentada por Edvaldo, as provas constantes 
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nos autos demonstram que as transações foram efetuadas por ele, a mando de Fernando. 

Nesta conversa interceptada, Fernando e Edvaldo falam sobre os dados pessoais de 
Josué. Vejamos(fl. 311, apenso II): 

Telefone: 6992696363             Data Início 12/07/2012 12:18:15          Data Término: 
12/07/2012 12:22:54

Duração: O00:04:39      
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  MANDOU NO EMAIL?

RESUMO: EDVALDO PASSA OS DADOS DA PESSOA PROPRIETÁRIA DO CARTÃO: 
JOSUÉ GARCIA AZEVEDO. RG 274.169.594SSP/CE; CPF: 300.988.153-34, 
ENDEREÇO: RUA SÃO MIGUEL 624 BAIRRO ITAMBÉ CAUCAIA-CE

Além disso, há conversas interceptadas em que demonstram que Edvaldo trabalhava 
para Fernando, realizando diversas tarefas a mando deste. Destacamos algumas abaixo:

À folha 313, apenso II:

Telefone: 6992696363     Data Início: 13/07/2012   10:17:37   Data Término: 13.07.2012       
10:19:52

Duração: 000:02:15
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - GASOLlNA COM CARTÃO

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA EDVALDO PEGAR O DA TAM E PASSAR 3 MIL  
LITROS EM VÁRIOS LUGARES DEFERENTES.

À folha 310, apenso II:

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   11:55:40   Data Término: 12/07/2012       
11:56:49

Duração: 000:01:09
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  PASSAR NO CHAPARRAL
RESUMO: FERNANDO PEDE PARA O EDVALDO IR NO CHAPARRAL PASSAR 
AQUELE NEGOCIO DE 39.900.00 MENOS 12 ("12%) E PEGAR O CHEQUE DELE!!

Em outra conversa, transcrita no apenso II, folha 221, Fernando faz referência a 
Edvaldo aduzindo que este seria um dos seus "soldados". Veja:

Telefone: 6992178410      Data Início: 22/05/2012 11:07:00        Data Término: 
22/05/2012     11:07:41
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Duração: 000:00:41
Relevância: 1
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - TÁ CHEIO DE SOLDADO
RESUMO: BETO PERGUNTA SE PRA FAZER O TED É PRECISO TER O CARTÃO DA 
CONTA. FERNANDO PERGUNTA DO ITAÚ. BETO DIZ DA CAIXA. FERNANDO DIZ QUE 
PRECISA, PERGUNTA SE QUER QUE ELE MANDE GUILHERME E DIZ QUE ESTÁ 
CHEIO DE SOLDADO
LÁ. BETO FALA PRA MANDAR UM NA CAIXA DA NAÇÕES UNIDAS.
TRANSCRIÇÃO:
Beto: "Pra fazer um ted é preciso do cartão da conta?";
Fernando: "Do Itaú?";
Beto: "Não, da Caixa.";
Fernando: "Precisa.";
Beto: "Então tem que ir aí pegar é?";
Fernando: "Tu que que eu mande o Guilherme, Guilherme tá aqui, tá Edvaldo, tá 
cheio de soldado aqui.";
Beto: "Tá cheio de soldado aí? Manda sair meno (sic) um dai e vir pra cá então.";
Fernando: "Aonde?"; .
Beto: "Aqui na Carlos Gomes, nos vamos ficar aqui por perto.";
Fernando: "Na Carlos Gomes, então tá.";
Beto: "A Caixa não é aqui, né?";
Fernando: "O Guilherme vai ai levar.";
Beto:"~ lá da Nações Unidas. Manda ele esperar lá na frente, nos vamos ficar aqui perto.";
Fernando: "Tá.".

Nesta outra conversa, Fernando orienta Edvaldo a passar um valor na máquina de 
Jair (folha 308, apenso II):

Telefone: 6992696363     Data Início: 10/07/2012 09:15:14       Data Término: 10/07/2012      
09:16:12

Duração: 0 00:00:58
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  MÁQUINA DO JAIR

RESUMO: FERNANDO FALA PARA EDVALDO CARREGAR A MÁQUINA DO JAIR E 
PASSAR O VALOR TOTAL NESSA MÁQUINA.

Curiosamente, no mesmo dia, foram realizadas três transações sequenciais no 
estabelecimento ZOOCRIA, de propriedade de Jair, nos valores de R$ 18,000,00, R$ 
19.500,00 e R$ 12.500,00;

À folha 310, apenso II, em outra conversa, Fernando diz para Edvaldo passar R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais):

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   11:55:40   Data Término: 12/07/2012       
11:56:49
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Duração: 000:01:09
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  PASSAR NO CHAPARRAL

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA O EDVALDO IR NO CHAPARRAL PASSAR 
AQUELE NEGOCIO DE 39.900.00 MENOS 12 ("12%) E PEGAR O CHEQUE DELE!!

No mesmo dia, minutos depois desta conversa, Edvaldo informa para Fernando que 
ligaram do cartão para confirmarem uma transação de R$ 39.000,00 realizada na empresa 
SOFT RENT A CAR (folha 311, apenso II): 

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   12:12:40   Data Término: 12/07/2012       
12:14:07

Duração: 000:01:27
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  CARTÃO SOFT

RESUMO: EDVALDO FALA QUE LIGARAM DO CARTÃO PRA CONFIRMAR O VALOR 
DE 39 MIL DA SOFT. 

Destaca-se que neste mesmo dia foram realizadas duas transações sequenciais com 
o cartão de titularidade de Josué Garcia no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos 
valores de RS 20.000,00 e RS 19.500,00, totalizando exatamente 39.500,00 (trinta e nove 
mil e quinhentos reais). 

Dessa forma, não restam dúvidas de que Edvaldo efetuou as transações fraudulentas 
utilizando o cartão de crédito pertencente a pessoa de Josué Garcia, tudo articulado pelo 
grupo liderado Fernando e Alberto. 

Por todo o exposto, a autoria do acusado resta incontroversa, pois que praticou 
diretamente as transações fraudulentas, utilizando cartão de crédito de terceira pessoa, 
causando prejuízos ao banco em proveito próprio e alheio, configurando a prática dos 
estelionatos imputados na denúncia. Por essas razões, sua condenação pelos dezesseis 
estelionatos é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Edivaldo Braga da 
Silva, da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.
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Não registra antecedentes. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de dezesseis crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, além do pagamento de 800 
(oitocentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Waldemir Castro de Oliveira: Tem 49 anos, solteiro e trabalha como empresário, 
sendo proprietário da empresa "EDCIMENTOS". 

O acusado é apontado pela prática de 18 estelionatos, cometidos através do uso de 
sua empresa EDCIMENTOS, onde outros envolvidos no esquema criminoso utilizaram 
cartões de crédito para realizarem transações fraudulentas causando prejuízos às 
instituições financeiras. 

Essas são as transações apontadas como sendo fraudulentas e relacionadas ao 
acusado:

Uma transação realizada com cartão de crédito de titularidade de Edina Maria de 
Lima no valor de R$ 94.000,00 no estabelecimento EDCIMENTOS, sediada em Guajará-
Mirim, no dia 21.03.2012. A fatura relacionada a essa transação não foi efetivamente paga, 
sendo que foi apresentado cheque fraudulento em nome de F.C.A. STUDIOS LTDA. ME, 
CNPJ n° 13.294.212/0001-70, que não fora compensado pelo banco emissor. 
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Quatro transações sequenciais com cartão de crédito de titularidade de Josué Garcia 
de Azevedo, nos valores de R$ 100,00, R$ 19.000,00, RS 9.000,00, e R$ 21.000,00, no 
estabelecimento EDCIMENTOS. A fatura relacionada a essa transação não foi efetivamente 
paga, uma vez que o cheque dado como forma de pagamento não fora compensado pelo 
banco emissor.

Duas transações sequenciais com cartão de crédito de titularidade de Cláudio 
Siqueira  (Itaucard VISA Gold, número 4440 5491 2818 9391), nos valores de R$ 3.000,00 
e R$ 2.000,00 no estabelecimento EDCIMENTOS, no dia 26.06.2012, sendo efetuado o 
pagamento da respectiva fatura com cheque que não foi compensado pelo banco emissor;

Uma transação com cartão de crédito de titularidade de Cláudio Siqueira  (Itaucard 
VISA Gold, número 4440 5491 2818 9391), no valor de R$ 1.000,00 no estabelecimento 
EDCIMENTOS, no dia 28.06.2012, sendo efetuado o pagamento da respectiva fatura com 
cheque que não foi compensado pelo banco emissor;

Duas transações sequenciais com cartão de crédito de titularidade de Cláudio 
Siqueira  (VISA Platinum, número 4218 4790 0088 5694), nos valores de R$ 15.000,00 e 
R$ 30.000,00, no estabelecimento EDCIMENTOS, no dia 26.06.2012, sendo efetuado o 
pagamento da respectiva fatura com cheque que não foi compensado pelo banco emissor;

Duas transações sequenciais com cartão de crédito de titularidade de Wolney Marcos 
Bueno  (Itaucard Visa Platinum, número 4705 9820 0215 0181), nos valores de R$ 
40.500,00 e R$ 4.000,00, no estabelecimento EDCIMENTOS, no dia 01.11.2012, sendo 
efetuado o pagamento da respectiva fatura com cheque que não foi compensado pelo 
banco emissor;

Quatro transações sequenciais com cartão de crédito de titularidade de Wolney 
Marcos Bueno  (Itaucard Visa Platinum, número 4705 9820 0215 0181,), nos valores de R$ 
1.00,00, R$ 30.000,00, R$ 29.000,00 e R$ 11.000,00, no estabelecimento EDCIMENTOS, 
no dia 27.10.2012, sendo efetuado o pagamento da respectiva fatura com cheque que não 
foi compensado pelo banco emissor;

Duas transações sequenciais com cartão de crédito de titularidade de Antônia de 
Souza Araújo (Itaucard Visa Platinum, número 4705 9800 6562 4424,), nos valores de R$ 
21.00,00 e R$ 9.000,00, no estabelecimento EDCIMENTOS, no dia 07.12.2012, sendo 
efetuado o pagamento da respectiva fatura com cheque que não foi compensado pelo 
banco emissor;

Totalizam, portanto, dezoito transações fraudulentas praticadas através do 
estabelecimento do acusado.

Não restam dúvidas quanto ao fato de que tais transações configuram o crime de 
estelionato praticado pelo grupo, uma vez que já fundamentado quando da análise de 
autoria dos acusados Edina Maria de Lima, Cláudio Siqueira, Wolney Marcos Bueno e 
Edivaldo Braga da Silva. 

Embora a acusada Antônia tenha falecido, também não restam dúvidas de que seu 
cartão de crédito era utilizado por Alberto para a realização de transações fraudulentas. 
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Nestes áudios Fernando e Beto conversam dentre outros assuntos, sobre fatura de 
Ita e sobre fatura de Antônia, que eles têm que pagar. Beto assume claramente que 
manuseia a conta de Antônia, sua sogra . Vejamos os áudios transcritos às folhas 408/409 
e 388/390 do apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - BANCOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
06/02/2012 09:59:35       06/02/2012 10:04:07       00:04:32 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992911304 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. (….) FERNANDO DIZ A DO ITA, QUALQUER COISA 
PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO FALA QUE SEXTA-
FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, DEPOIS PAGA DE 
VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO SANTA. BETO DIZ 
QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. FERNANDO DIZ QUE ELA 
TEM UNS 5  CARTÕES. 

(…)
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em atraso 
no nome dele."; 
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?"; 
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te falado."; 
Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora."; 
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só uma vez, 
só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)"; 
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí. 
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?"; 
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia."; 
Beto: "E hoje tem a fatura ainda."; 
Fernando: " Do... do... do Ita."; 
Beto: "É, nove mil e pouco."; 
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, 
não dá não?"; 
Beto: "Dá (...) do pedreiro."; 
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Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, 
entendeu?"; 
Beto: "Onde é que eu vou pagar?
Fernando: "No Santa."; 
Beto: "Tem que pagar o dela hoje e pagar o dele amanhã, então."; 
Fernando: "Não, mas o dele é hoje."; 
Beto: "Então, como é que paga?"; 
Fernando: "Ahn?"; 
Beto: "Como é que vai pagar?"; 
Fernando: "Não tem limite não?"; 
Beto: "Aonde é que tem?"; 
Fernando: "Tu usou ela tem bem uns cinco cartão, macho, Santander, nenhum tem limite 
aí? Só pra usar e depois repõe de volta." 
Beto: "Eu acho que não, vou olhar direitinho aqui, ou já entrar na conta dela, mas acho que 
não";
Fernando: "Olha ai e vê quanto que tem de limite";
Beto: "Tá. Falou".

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31    10/01/2012 13:49:26         00:11:55 

(…)
Beto: "Eu tô cheio de conta, vagabundo, pra pagar. Uma fatura. Tu não tem nada pra 
pagar, pra pagar uma fatura e ganhar um prazo."; 
Fernando: "Zé, o cartão da Andréia tá usado todinho. E o limite de paga..."; 
Beto: "Tú pagava o da minha sogra só pra mim ganhar um prazo, e eu pagava a dela 
de novo pra ti."; 
Fernando: "Não entendi, como é que é?"; 
Beto: "Ia pagar a conta dela no cartão da minha sogra e tu pagava o da minha 
sogra."; 
Fernando: "Hum, é do Mark oh cara, tinha. Quanto é a fatura dela?"; 
Beto: "cinco e seiscentos."; 
Fernando: "Eu tenho uma aqui de oito mil e pouco pra pagar."; 
Beto: "Então, eu queria que tu pagasse cinco e seiscentos só pra mim ganhar um 
prazo."; 
Fernando: "Então faz assim, tu paga a do Mark que eu pago o cartão dela. Que é o 
dinheiro que eu ia pagar o do Mark."; 
Beto: "Acho que só tem o limite se primeiro eu pagar. Não tem não o limite porra o limite, tá 
tudo usado. Aí tem que pagar e liberar de volta, só pra mim ganhar uns dias."; 
Fernando: " Traz a fatura que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "É, aí só pra mim ganhar uns dias, eu não tenho mesmo não, não é caô, tão as 
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contas tudinho aqui, eu não tenho dinheiro não."; 
Fernando: "Mas então tú traz a fatura aí que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "Eu tava achando que o James me encuelou."; 
Fernando: "Mas é por isso que eu tô te falando. (...)"; 
(...) 

Os áudios demonstram que o acusado Beto, em prol do grupo criminoso, usava 
cartões pertencentes à Antônia, possuindo irrestrito acesso e movimentação dos referidos 
cartões. 

Dessa forma, deve-se analisar se o acusado Waldemir Castro teve participação nas 
transações fraudulentas praticadas em seu estabelecimento. 

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou os crimes de estelionato que foram 
imputados na exordial acusatória. 

Alegou que a sua renda mensal era de aproximadamente oito salários-mínimos. Disse 
ter ficado afastado da empresa por cerca de sessenta e nove dias, uma vez que estava 
foragido em razão deste processo.

Informou que conhece Alberto do Bairro Areal. Quanto a Fernando, declarou que o 
conhecia de vista, também do bairro Areal. Esclareceu que conheceu Jair Monte na época 
de campanha eleitoral, porém negou que tivesse lhe prestado algum serviço. Quanto a 
Mário, disse que o conhecia apenas de vista. 

Declarou que Beto e Fernando eram clientes frequentes da sua loja. 

Explicou que era responsável pela parte financeira da empresa e que as vezes 
realizava o atendimento de alguns clientes, ressaltando que já havia atendido Beto 
anteriormente. Disse que quando realizada a venda para os clientes, ele mesmo finalizava 
a transação. 

Destacou que Beto realizava compras de várias formas, ou seja, em dinheiro, cartão e 
cheque. Disse que a maioria das compras na sua empresa são pagas com cheque.

Negou conhecimento sobre fraudes praticadas com cartões de crédito e declarou que 
não usava sua empresa realizar fraudes. 

Afirmou que em todas as compras executadas em sua empresa, o material era 
efetivamente entregue ao cliente. Destacou que as vezes demorava alguns dias para 
efetuar a entrega do material, porém, todos eram devidamente repassados aos clientes 
após a compra. Disse que os produtos eram entregues em no máximo um mês. 

Ressaltou que não conhecia Edina Maria de Lima, o qual realizou transações 
fraudulentas em sua empresa em valores que totalizaram noventa e quatro mil reais. 

Questionado sobre o fato de Beto utilizar cartões de crédito de terceiras pessoas nas 
compras que realizava em sua empresa, declarou que das vezes em que Beto utilizou 
cartão de outra pessoa, o titular do referido cartão estava com ele. 
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Alegou que Beto também indicava outras pessoas para comprarem na sua loja.

Disse que encaminhava os mateiras adquiridos por Beto para um endereço localizado 
na Avenida Sete de Setembro com Elias Gorayebe.

Informou que conhecia Cláudio Siqueira do bairro Areal, porém não se recorda de ter 
o atendido. 

Indagado sobre o fato de terem sido realizadas transações sequenciais com o mesmo 
cartão, o acusado justificou que as vezes o cliente resolvia realizar uma nova compra 
depois que já havia finalizado a anterior, alegando que tal fato não teria relação com os 
limites dos cartões.

Disse que nunca seguiu orientações de operadoras para aumentar limite de cartão do 
cliente. 

Alegou não se recordar de Wolney Marcos Bueno e tampouco das transações 
efetuadas por ele. 

Afirmou que vendia cerca de quinhentos mil reais em materiais de construção por 
mês.

Ressaltou que a empresa possuía entre cinco a seis cartões de créditos, com limites 
de 100 mil reais e que pagava as respectivas faturas em dinheiro. Alegou que realizava 
compras com fornecedores para a empresa com referidos cartões de crédito.

Disse que conhecia Antônia de Souza Araújo, do bairro areal, pois esta era sogra de 
Beto, porém não se recorda se Beto foi com ela em sua loja para realizar alguma compra. 

Explicou que possui outra empresa de material de construção sediada em Guajará-
Mirim, que possui o mesmo nome (EDCIMENTOS). Disse que Beto não adquiriu materiais 
na empresa sediada em Guajará-Mirim. 

No que se refere a Edvaldo Braga da Silva, alegou que também o conhecia do bairro, 
mas que não recordava se ele havia realizado compras em sua loja, considerando que nem 
sempre atendia seus clientes e tinha funcionários que realizam esse serviço. Não recorda 
se Edvaldo foi alguma vez na loja acompanhando o Beto. 

Quanto ao acusado Mark, disse que o conhece, uma vez que ele é casado com 
Adriana, a qual é sobrinha de seu cunhado João. Disse ter conhecimento de que Adriana é 
cunhada de Fernando. 

Informou que a empresa sediada em Guajará-Mirim é sua, porém está registrada em 
nome de Everton Tiago da Conceição, o qual é seu amigo. Justificou que colocou a 
empresa em nome de Everton porque queria ajudá-lo. 

Esclareceu que Everton não trabalhava na empresa, muito embora estivesse 
registrada em seu nome. 
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Confirmou que adquiria carros, em nome da empresa registrada em nome Everton e 
revendia referidos veículos com o intuito de obter lucro, considerando que as empresas 
localizadas em Guajará-Mirim possuem incentivo fiscal. 

Disse que, pelo que recorda, teria revendido um carro para Beto uma vez, negando 
que Beto tivesse lhe pagando com cartão de crédito. 

Esclareceu que fazia procuração e vendia o veículo, sendo que este continuava em 
nome da empresa. 

Sobre as interceptações em que alguns acusados alegam que não seria mais 
possível passar o cartão de crédito no "Demir" e que teriam que passar no "Jair", o acusado 
disse não ter conhecimento sobre tais fatos. 

Negou que tivesse realizado qualquer tipo de antecipação de crédito em transações 
com cartão em sua loja. 

Questionado sobre a busca e apreensão realizada no endereço indicado como sendo 
de sua residência, onde foram apreendidos cadernos de anotações sobre pagamento de 
faturas de cartão de créditos em nome de Beto, bem como cartões de crédito em nome de 
Wolney, o acusado disse não ter conhecimento, alegando que os policias sequer chegaram 
ir em sua casa quando da deflagração da operação. 

 
Esclareceu que seu filho se chama Vagner de Oliveira, vulgo "Vaguinho", o qual 

trabalha na sua empresa sediada nesta Capital como gerente. Não soube explicar que 
relação Vaguinho mantinha com Beto, porém, sabe que eram amigos.

Informou que sempre que precisava viajar, Vaguinho assumia a empresa. 

Destacou que a parte financeira e administrativa da empresa era dividida com seu 
filho. Disse que atualmente vende cerca de cem mil reais em sua loja. 

Ao responder perguntas realizadas pela defesa de Eulógio, o acusado declarou que 
os mateiras iam sendo entregues conforme a disponibilidade do estoque da loja, sendo que 
a maior parte da venda em realizada em cheque. Contrariamente ao que havia declarado 
anteriormente, disse que era comum os clientes irem deixando cheques como forma de 
crédito para adquirirem os materiais posteriormente. 

Portanto, como se vê, o acusado nega todas as imputações que foram feitas na peça 
acusatória. 

No entanto, pesa-lhe em contrário as provas produzidas nos autos. 

Primeiramente, importante destacar que o acusado apresentou contradições em seu 
depoimento, visto que, de início, disse que os materiais que eram adquiridos em sua loja 
eram sempre entregues, sendo que as vezes a entrega demorava no máximo cerca de um 
mês. Depois, passou a sustentar que comumente alguns clientes deixavam cheques em 
sua empresa como crédito e para iram adquirindo os materiais aos poucos. 
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Além disso, embora o acusado tenha alegado que conhecia Fernando apenas de 
vista, foi interceptada uma conversa telefônica em que o acusado pede para que Fernando 
pague um boleto no valor de R$ 14.300,00, o que demonstra que a relação dos acusados 
não era apenas superficial. (fls. 215/216, apenso II)

Vejamos: 

FONE           ALVO
6992178410     6992178410

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/DEMIR - PAGAMENTO BOLETO DE 14.

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
16/05/2012 09:26:08     16/05/2012 09:27:00        00:00:52

RESUMO
DEMIR PERGUNTA SE TEM COMO PAGAR UM BOLETO DE 14.300. FERNANDO DIZ 
QUE TEM.

DIÁLOGO

FERNANDO: "(...)";
DEMIR: "Fernando?";
FERNANDO: "Hum!";
DEMIR: "Tem como pagar um boleto de catorze mil e trezentos até amanhã eu 
acho?";
FERNANDO: "Acho que tem, negão.";
DEMIR: "Mas é... é... se pagar hoje, libera amanhã?";
FERNANDO: "Libera.";
DEMIR: "(...) já caiu no dia (...)";
FERNANDO: "Tem que ser antes do horário bancário.";
DEMIR: "Antes do horário bancário. Pois não é isso que eu queria fazer? Porque 
amanhã já cai o dinheiro, né?! Como não caiu hoje, cai amanhã. Tu já dá o tapa, mas 
isso é catorze e trezentos que é a vista.";
FERNANDO: "É, é.";
DEMIR: "Hum?";
FERNANDO: "Tá, tá beleza! Eu pago.";
DEMIR: "Paga? Então vou já passar pra tu aí, tá?";
FERNANDO: "Tá beleza então!";
DEMIR: "Valeu!";
FERNANDO: "Tá, Falow! Ei!".

Alguns dias depois, Fernando pede para que Demir deposite certa quantia em 
dinheiro em um conta de Andréia, esposa de Fernando (fls. 219/220, apenso II):
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Telefone: 6992178410          Data Início: 21/05/2012  12:35:58             Data Término: 
21/05/2012    12:38:26

Duração: 00:02:28
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMlR-DEPOSITAR10 ML.

RESUMO: Fernando pede para Demir depositar 10 mil na ag:0891 conta 00424-3 Bradesco 
no nome de Andrea.

TRANSCRIÇÃO: 
Fernando: "Ei Demir.";
Demir: "Tô ouvindo.";
Fernando: "Deixa eu te falar, o Vaguinho lá aí contigo, tá não, né?";
Demir: "Quem?";
Fernando: "O Vaguinho?";
Demir: "Não, o Vaguinho tá aí em Porto Velho.";
Fernando: "É né, tem como tu fazer um depósito não Demir de um cheque aí pra min 
não, do... dum dinheiro aí.";
Demir: "Como assim, quanto é que é o cheque?";
Fernando: "Um cheque de dez.";
Demir: "Um cheque de dez mil, é?";
Fernando: "É";
Demir: "E o homem usou tudo oh, como é que tu vai fazer, ( ) tá pronto aqui. Tem quanto 
na conta?";
Fernando: "Tem setenta e seis, ia passar meia meia pra ele ";

Demir: "Mas tem líquido lá?";

Fernando: "Tem, tá líquido, ainda fora o limite.";

Demir: "Não, o limite tá coberto. Setenta e seis líquido tem lá na conta, não é isso?";
Fernando: "É.";
Demir: "Entendeu? Aí é dez nil é?";
Fernando: "É.";
Demir: "Não tem como pagar um título não?";
Fernando: "Mas aí é que tá, não é pra pagar título não, é pra pagar gente.";
Demir: "E pagar um título depois ?";
Fernando: "Tem pow , tem.";
Demir: "Então tá bom.";
Fernando: "Paga.";
Demir: "Então como é que o número da conta, agência e conta ai?";
Fernando: "Anota ai, mas tem que ser antes de o Banco fechar Demir ...";
Demir: "Eu tá indo pra lá agora.";
Fernando: "Anota aí agência 0891.";
Demir: "Agência 0891.";
Fernando: "Conta 2600424-3.";
Demir: "Peraí 00424-3. Dez nil né, em nome de quem?";
Fernando: "Andrei.";
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Demir: "Andrei.";
Fernando: "Andréia.";
Demir: "Ah tá, da Andréia, tá certo. Deixou meno nil pra nim, que eu não to comendo 
nada desse negócio.";
Fernando: "(risos )";
Demir: "(risos)";
Fernando: "( ...) caneta aí (...) conta.";
Demir: "Você é gente boa, o cabra bacana.";
Fernando: "( ...) sessenta e seis conto no bolso, em plena segunda-feira, eu liso aqui e o 
Carlão com sessenta e seis nil, é foda.";
Demir: "Vou fazer lá pra ti, tá, Bradesco tá?";
Fernando: "Tá, falou.";
Demir: "Tem setenta e seis, né, vou nem consultar então, tá?";
Fernando: "meia meia pra ele e dez pra nim";

Demir: "Tá bom, valeu.".

Nesta outra conversa, Demir e Fernando tratam sobre liberação de um cartão de 
crédito de terceira pessoa (fl. 188, apenso II):

Telefone: 6992178410 Data Início: 14/03/2012 11:02:00 Data Término: 14/03/2012 11:05:28

Duração: 0 00:03:28

COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMIR. VER NÚM. L1BERAR CARTÃO

RESUMO: DEMIR DIZ QUE VALMIR ESTÁ COM ELE, PERGUNTA SE PRA LIBERAR A 
PRIMEIRA VEZ TEM QUE LIGAR LÁ. FERNANDO DIZ QUE TEM QUE LIGAR PRA 
DESBLOQUEAR PRA CONFIRMAR QUE ERA ELE QUEM ESTAVA UTILIZANDO. 
DEMIR DIZ QUE QUALQUER COISA O VAGUINHO RESOLVE COM ELE. FERNANDO 
DIZ QUE TEM QUE LIGAR DO TELEFONE DELE MESMO. DEMIR DIZ QUE QUER 
PASSAR UM CÓDIGO PRA FERNANDO PAGAR UMA CARRETA PRA ELE, ENTÃO ELE 
DÁ O DINHEIRO PRA ELE AMANHÃ.. FERNANDO DISSE QUE ESTÁ LONGE, NÃO DA 
PRA IR AGORA. DEMIR DIZ QUE VAI ESPERAR ELE.

O teor dos diálogos demonstra que os acusados tratam sobre assuntos relacionados 
com o modus operandi do grupo criminoso, ou seja, pagamento de faturas, liberação de 
crédito com o intuito de obter lucro e movimentação bancária, conforme já demonstrado 
exaustivamente durante o processo. 

Em oura conversa, Beto e Fernando tratam sobre o pagamento de faturas e aumento 
de cartões de crédito, destacando sobre a habilitação de um cartão de crédito de Demir, 
demonstrando que este tem relação direta com as transações fraudulentas praticadas pelo 
grupo (fls. 383/384, apenso III). 

Telefone: 6992911304 Data início: 08/01/2012  00:10:23 Data Término: 08/01/201200:24:27
Duração: 000:14:04    
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Relevância: 3
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO- ALUGUEL DE UM PONTO-CART

RESUMO: FERNANDO FALA SOBRE UMA MULHER E ALUGUEL DE UM PONTO. BETO 
DIZ QUE É A SARA. FERNANDO DIZ QUE NÃO SABE O NOME. ELA DISSE QUE 
AMANHÃ IA ESTAR POR LÁ, PODERIA MOSTRAR PRA FERNANDO. BETO DIZ QUE 
ALI É DIFÍCIL FICAR DESALUGADO, ALUGA. BETO PERGUNTA SE FERNANDO NÃO A 
INDAGOU SE ELA VENDE. FERNANDO DIZ QUE NÃO, NÃO VIRA. BETO DIZ QUE UM 
CARA PEDIU EM UMA SALA 400 MIL. BETO DIZ QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO 
ENTRAR NO CADASTRO DO VERIDA CREDICARD. FERNANDO PERGUNTA DO 
DINERS. BETO DIZ DO DINERS NÃO, DO OUTRO. FERNANDO PERGUNTA SE BETO 
VIU SE AUMENTOU ALGUM. BETO DIZ NÃO. FERNANDO DIZ ESSES FAX DESSES 
BICHOS....O CARA TEM QUE ESTAR MONITORANDO, QUE DEU 5 DIAS NÃO 
AUMENTOU TEM QUE LIGAR ..FERNANDO DIZ QUE FALOU PRA ELABORAR OS 
PROTOCOLOS DE TODOS E FICAR ACOMPANHANDO. BETO DIZ QUE TEM QUE DAR 
UM JEITO DE DAR UM TAPA NAQUELE VENTO, MANDAR O ALEX HABILITAR O DO 
DEMIR. FERNANDO FALA QUE TEM QUE BOTAR O GORDINHO PRA ATIVAR, PRA 
CORRER...QUER VER COMO ELE VAI FAZER ESSE NEGÓCIO DA MÃE DELES. A 
MÃE DELES JÁ GASTOU 6 CONTOS DE FATURA. BETO FALA QUE SE ELA GASTOU 
ELE TEM PRA PAGAR. FERNANDO DIZ QUE ELA NÃO TEM COMO PAGAR ..ELE 
DEIXA NA RESPONSABILIDADE DELA PRA IR PAGANDO...CARTÃO QUE A FATURA 
É 1500 ELA  PAGA 200, 300, AI FICA PAGANDO DESSE JEITO, AI VAI ACUMULANDO. 
DIZ QUE DAQUELA VEZ PAGOU 6 MIL, DEPOIS MAIS 2 MIL, SÓ DE FATURA PRA ELA; 
FERNANDO DIZ QUE ELA USA UM, USA O OUTRO, USA TUDINHO, NÃO TA FICANDO 
UM SEM USAR, COMPROU UNS BRINQUEDOS PRO CARA TRABALHAR.  FERNANDO 
DIZ QUE CLÁUDIO VAI TRAZER O MR CATRA. BETO PERGUNTA SE O DÍNERS DO 
VERI NÃO ESTÁ MAIS ENTRANDO. FERNANDO DIZ QUE O DÍNERS DELE TENTOU 
ENTRAR. NÃO DÁ NÃO DA NÃO. FERNANDO DIZ QUE SÓ TEM UM QUE TÁ 
ATRASADO O QUE FALOU PRA BETO LIGAR.. TEM QUE LIGAR LÁ PRA PEDIR 
FATURA, PELO MENOS O CÓDIGO DE BARRA. BETO DIZ QUE DÁ 20 CONTO, DIZ 
QUE NÃO TEM ESSE DINHEIRO TODO. 

O ora acusado também é citado em outras conversas realizadas entre os líderes do 
grupo Beto e Fernando, onde resta clara a sua participação nas movimentações financeiras 
do grupo (fl. 295   apenso II):

Telefone: 6992696363          Data Início: 04/07/2012 12:45:06    Data Término: 04/07/2012 
14:47:19
Duração: 000:02:13
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO - ADRIANO COBRIR CHEQUE

RESUMO: BETO DIZ QUE O ADRIANO QUER COBRIR UM CHEQUE DE 6.500 DO 
BANCO DO BRASIL. FERNANDO FALA QUE PARCEIRO É PARCEIRO, ELES DÃO UM 
JEITO. BETO DIZ QUE NÃO TEM COMO FAZER, NA CONTA NEM EXISTE. FERNANDO 
DIZ QUE ELES DÃO UM JEITO. BETO FALA QUE NA CONTA DA MULHER DE DEMIR 
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TEM. FERNANDO DIZ QUE NO BANCO DO BRASIL TEM DA MENINA…DO… DAVA 
PARA MANDAR. BETO DIZ QUE ACHA QUE NA DO DEMIR TEM 5 MIL NO BANCO DO 
BRASIL. ELE ARRUMA SE PEDIR. BETO DIZ QUE VAI LIGAR PRA ADRIANO E VAI 
PEGAR A AGÊNCIA E CONTA. 

Logo em seguida, minutos após a conversa acima, Beto e Demir conversam sobre o 
depósito que deveria ser feito em uma conta do Banco do Brasil (fl. 296, apenso II):

Telefone: 6992696363 Data Início: 04/07/2012 13:34:35 Data Término: 04/07/2012 13:41:06

Duração: 000:06:31

TRANSCRIÇÃO: (…) DEMIR FALA QUE O CARA FALOU QUE SAIU LÁ, AGÊNCIA DA 
CAIXA. FERNANDO DIZ AGÊNCIA É AQUELA DA MENINA. DEMIR FALA DA ANDREIA. 
FERNANDO FALOU QUE ELA TÁ PRA LÁ, ESTÁ NA CAIXA. DEMlR PEDE O NÚMERO 
DA AGÊNCIA E DA CONTA, VAI MANDAR O CARA PROCURAR FERNANDO DIZ SE 
NÃO BOTOU, MANDA BOTAR NO BANCO CO BRASIL. DEMIR DIZ QUE ELE QUER 
SABER, POIS O CARA FEZ UM MONTE DE DEPÓSITO. FERNANDO FALA PRA ELE 
LIGAR NO 9211-7507, É A ANDREIA.

Por oportuno, destaca-se outras conversas em que o nome do ora acusado é 
mencionado, confirmando claramente o seu envolvimento nos negócios ilícitos do grupo: 

À folha 276, apenso II:

Telefone: 6992560489 Data Início: 25/06/201211:18:58 Data Término : 25/06/2012 11:27:50

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO- SOBRE PASSAGEM ´P ADRIANO

RESUMO: BETO PEDE PRA FERNANDO VER QUANTO SAI 3 PASSAGENS SÓ IDA PRA 
BRASÍLIA, A PEDIDO DE ADRIANO. BETO PERGUNTA SE JÁ CAIU O DP ALBERTO. 
FERNANDO DIZ QUE AINDA. NÃO. BETO DIZ QUE NELSON QUER 2 MIL PRA PAGAR 
O SERRALHEIRO, PEDE PRA FERNANDO ARRUMAR ESSES DOIS MIL. DIZ QUE ESTÁ 
LISO. FERNANDO DIZ QUE ATÉ TEM O DINHEIRO PARA ARRUMAR, MAS PERDER 
PRA BOCÃO ESSE FINAL DE SEMANA.. DIZ QUE ESTÁ JUNTANDO DINHEIRO. BETO 
DIZ QUE O BOCÃO ESTÁ LIGANDO DESDE ONTEM, CHEIRANDO PÓ, O DEMIR 
FALOU...FERNANDO DIZ QUE TINHA 1500 COM DEMIR MAS O VAGABUNDO COMEU 
1940 DA CONTA E NÃO CONSEGUIU CANCELAR. ELE DISSEQUE IA FALAR COM A 
GERENTE HOJE. BETO DIZ QUE VAI ESTORNAR. O DA MEIRE ESTORNOU, 
CREDITARAM TUDO. BETO DIZ QUE DEMIR FALOU QUE BOCÃO NÃO TINHA 100 
REAIS ONTEM. 115 MIL ELE  BOTOU NA CONTA DO DEMIR,FEZ DEMIR SACAR ATÉ 
NA SEXTA. BETO FALA PRA FERNANDO TENTAR ARRUMAR ESSES 2, POIS ELE NÃO 
TEM DE ONDE TIRAR, FALA PRA ELE PEGAR DO ALBERTO, JÁ CAIU O "VENTO" DA 
OBRA.

À folha 277, apenso II:
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Telefone: 6992560489     Data Início: 26/06/2012 12:49:50    Data Término: 26/06/2012 
12:52:26

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - SOBRE EDVA LDO- AVALISTA BB

RESUMO: DEMIR FALA QUE EDVALDO NEM FOI NO BANCO DO BRASIL, IA SER 
AVALISTA. BETO PERGUNTA SE EDVALDO ESTÁ COM NOME SUJO. DEMIR DISSE 
QUE O NOME DELE TÁ SÓ A "TETÉIA". DEMIR FALA QUE A CONTA É INDIVIDUAL, 
SE A EMPRESA FOSSE LTDA UM SERIA AVALISTA DO OUTRO. BETO DIZ QUE ACHA 
QUE O CLÁUDIO TÁ OK. DEMIR DIZ QUE FERNANDO É FODA, É PRA EMPRESA 
MESMO ISSO AI. IA PEGAR DINHEIRO PRA PINTAR O PONTO. BETO FALA QUE 
QUER PAGAR DEMIR. DEMIR FALA QUE ELE (FALANDO DE UMA TERCEIRA PESSOA) 
MENTE MUITO. BETO CONFIRMA QUE ELE MENTE MUITO. DIZ QUE NÃO GOSTA 
DISSO. POR ISSO ELE CORREU PRA LÁ… FALA PRA DEMIR FAZER CONTA DE 
TUDO… BETO DIZ QUE ELE TEM QUE PAGAR UM BOLETO DO CARLÃO. DEMIR 
FALA QUE ELE PAGOU UM BOLETO HOJE DE 9 ML E POUCO PRO CARLÃO.

Folha 279, apenso II:

Telefone:6992560489  Data Início: 28/06/2012 14:23:53 Data Término: 28/06/2012 14:36:17

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - FRAUDE LEILÃO PACAAS

RESUMO: (...) BETO DIZ QUE PRECISA ARRUMAR OS 20 OU 30 MIL PRA ARRUMAR 
PRA ADRIANO. FERNANDO DIZ QUE TEM UM CHEQUE PRO DIA 5, MAS O CHEQUE 
É BOM. BETO DIZ QUE VAI MANDAR ELE PARTICIPAR DA CONVENÇÃO SÁBADO EM 
ARIQUEMES QUE  GOVERNADOR VAI ESTAR LÁ. ELE FICA SÁBADO E DOMINGO EM 
ARIQUEMES E QUALQUER COISA ELES VÃO POR LÁ. FERNANDO FALA PRA DAR O 
CHEQUE PRA ELE E ELE DÁ PROS CARAS; OU ENTÃO EMITE UNS 3 OU 4 BOLETOS 
PRA 90 OU 120 DIAS NA CONTA DO DEMIR, BAIXA ESSE DINHEIRO, NA DATA FICA 
COM OS BOLETOS EM MÃOS. DAI PAGA OS BOLETOS E USA. BETO PERGUNTA SE 
DÁ. PRA FAZER BOLETO EM NOME DE QUEM. FERNANDO DIZ QUE NÃO PRECISA 
SE PREOCUPAR COM ISSO, POIS ISSO TEM…BETO DIZ QUE VAI MANDAR ELE 
LIGAR PRO CARA E DIZER QUE TEM UM CHEQUE DE 21 PRA ARRUMAR. 
FERNANDO DIZ QUE PRIMEIRO ELE TEM QUE TER CERTEZA, POIS ELE NÃO SABE, 
DEMIR FALOU QUE TEM 130 CONTO...DE DUPLICATA. BETO FALA QUE ELE QUER 
20 OU 30 MIL. JÁ TEM 21 PRO DIA 5. FERNANDO DIZ QUE PODE DAR O CHEQUE 
PRA DEMIR. DEMIR TROCA(...)

Nesta outra conversa, Waldemir conversa diretamente com Beto acerca de 
pagamentos de cartões com cheques e movimentações bancárias de contas de terceiras 
pessoas, ações típicas do grupo criminoso em questão (folha 286, apenso II):

Telefone:6992560489 Data Início:16/07/2012 13:00:48 DataTérmino:16/07/2012 13:05:25

Duração:  00:04:37

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR- CARTÕES VAGUINHO/CONTA MARG
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RESUMO: BETO DIZ QUE FALOU PRA FERNANDO QUE ESTAVA LISO E VENCEU O 
CARTÃO DA SOGRA DELE, ELE FEZ UM BALAIO DE GATO E DEU UM CHEQUE DE 5, 
DIZ QUE FALOU PRA ELE QUE DEPOSITOU NA CONTA DA MARGARET E PAGOU 
UMA FATURA DE 5. É PRA DEMIR DIZER DIZER QUE DEU PRA BETO; DIZ QUE 
PAGOU DOIS CARTÕES DO VAGUINHO… DEMIR PERGUNTA SE ELE TÁ MEXENDO 
NA CONTA, TEM UM DINHEIRO LÁ, MAS VAI CAIR CHEQUE. BETO DIZ QUE DO 
BRADESCO ACHA QUE NÃO, PORQUE ELE TÁ VIAJANDO. BETO FALA SOBRE 
VENDA DA CASA, DIZ QUE O CARA TÁ COM UM MILHÃO E QUINHENTOS PRA DAR 
NA CASA. DEMIR DIZ QUE ELE FALOU PRO CARLÃO QUE VENDEU.

Ainda, à folha 268, apenso II: 

Telefone:6992560489 Data Início:04/06/2012 16:02:54 Data Término:04/06/2012        
16:04:40

Duração: 000:01 :46 
COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - DINHEIRO CAIU? 

RESUMO: DEMIR QUER SABER SE DINHEIRO CAIU. BETO DIZ QUE VAI MANDAR 
ELE ENTRAR PRA VER. DEMIR DIZ QUE CARLÃO FOI PRA LÁ. NEGÓCIO DO LEILÃO 
TEM QUE DEPOSITAR EM PORTO VELHO. BETO PERGUNTA SE FOI ELE E O BOCÃO. 
DEMIR DIZ QUE BOCÃO FOI NA FRENTE MAIS O VAVÁ. DEMIR DIZ QUE CARLÃO JÁ 
VEIO, PERGUNTA QUANTO TEM QUE DEPOSITAR. DEMIR DIZ QUE NÃO SABE 
QUANTO. SE É 200 MIL OU É 100. BETO PERGUNTA SE ELE VAI ARRUMAR O 
DINHEIRO AINDA. DEMIR DIZ QUE ELE ESTÁ COM DINHEIRO NA MÃO. BETO 
PERGUNTA SE É O CARLÃO. DEMIR DIZ É.

À folha 223, apenso II:

Telefone: 6992178410       Data Início: 01/06/2012    14:35:41       Data Término: 
01/06/2012  14:36:56

Duração: 000:01:15

COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMIR CASTRO - PAGAMENTO DECON

RESUMO: DEMIR CASTRO PERGUNTA SE A DE4 MIL FERNANDO PAGOU, DIZ QUE IA 
DAR DINHEIRO SEGUNDA-FEIRA. FERNANDO DIZ QUE NÃO ESTÁ NO E-MAIL ESSA 
FATURA, SÓ TINHA UMA.DE10 MIL E POUCO E OUTRA DO CARLÃO, DIZ QUE PAGOU 
A DO CARLÃO, ERA A ÚNICA QUE FALTAVA PAGAR. DEMIR PERGUNTA SE ELE NÃO 
VAI PAGAR A DELE. FERNANDO DIZ PRA MANDAR QUE ELE PAGA. DEMIR DIZ QUE 
SEGUNDA-FEIRA VAI TROCAR O CHEQUE E DÁ DINHEIRO PRA FERNANDO.

Além do contato direto com os líderes acerca de assuntos relacionados a atuação do 
grupo criminoso, também restou evidenciado que a empresa pertencente ao acusado 
Waldemir foi utilizada para aquisição de veículos para os membros da organização (folha 
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273, apenso II). 

Telefone: 6992560489        Data Início:18/06/2012 14:04:50         Data Término: 18/06/2012 
14:10:52

Duração: 00:06:02 

COMENTÁRIO:  BETO/DEMIR - COMPRA DOS FUSIONS.

RESUMO: DEMIR FALA QUE O FERNANDO TAVA QUERENDO SABER SOBRE A 
COMPRA DE 02 FUSION QUE FORAM COMPRADOS NO NOME DA EMPRESA DO 
DEMIR. DEMIR FALA QUE TA TODO MUNDO USANDO A EMPRESA. TODO MUNDO 
BACANINNHA. TODO MUNDO SE DANDO BEM. DEMIR EXPLICA PRA BETO QUE 
FERNANDO LIGOU QUERENDO SABER O PREÇO DO FUSION, JÁ QUE O DEMIR 
TINHA COMPRADO ESSES DIAS. DEMIR EXPLICA PRA BETO QUE VAI TER QUE 
REVOGAR A PROCURAÇÃO DE ALEX, POIS, PELO QUE SE AUFERE DO ÁUDIO, 
ALEX COMPROU 2 FUSIONS SEM O CONHECIMENTO DE DEMIR.

Não bastasse, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência 
do acusado, foram apreendidos cadernos de anotações relacionadas ao pagamento de 
faturas de cartões de crédito, onde o nome do corréu Beto é citado por diversas vezes. 
Também foram apreendidos três cartões de crédito em nome do corréu Wolney Marcos 
Bueno. 

Por todo o exposto, a autoria do acusado resta incontroversa, pois que compactuou 
diretamente com a prática dos estelionatos que foram praticados no seu estabelecimento 
comercial, cuja propriedade lhe pertence de fato e de direito e onde foram realizadas 
dezoito transações fraudulentas pelo grupo criminoso. 

Por essas razões, sua condenação pelos dezoito estelionatos é medida que se impõe.

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Waldemir Castro 
de Oliveira, vulgo Demir, da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

Não registra antecedentes. Poucas informações foram coletadas a respeito da sua 
conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
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punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de dezoito crimes de estelionato, 
conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a 
pena total e definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, além do pagamento de 900 
(novecentos) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

James Façanha de Silva: Tem 36 anos, trabalha como empresário, sendo 
proprietário da empresa de informática JQdeASilvaME, a qual está registrada em nome de 
sua ex-esposa Jâmila Quênia. 

O acusado é apontado pela prática de três estelionatos, uma vez que teria 
participação na negociação do veículo Land Rover na empresa Thales Veículos, adquirido 
por Carlos Eduardo Morais, o qual, conforme já esclarecido alhures, fez uso do cratão de 
crédito de titularidade de Deuzimar Gadelha. 

Segundo consta nos autos, parte do pagamento do veículo adquirido por Carllos 
Eduardo foi efetuado por James com a entrega de um Ford Fuison, que estava em nome de 
sua esposa Jâmila Quênia. 

As fraudes apontadas ao acusado, relacionam-se ao produto bancário em nome de 
Deuzimar Gadelha, nome este utilizado pelo bando criminoso para praticar fraudes e que foi 
o primeiro que levantou suspeitas na Instituição Bancária, culminando com as 
investigações.

Portanto, relacionados ao acusado, incidem a prática de três estelionatos, 
consubstanciados em 03 transações com o cartão de Deuzimar Gadelha Lima, no dia 
29/12/2011 na loja Thales Veículos, nos valores de R$ 50.000,00, R$ 49.000,00 e R$ 
20.000,00 referente a transação do Fusion pelo veículo Land Rover.
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De acordo com o inspetor bancário de fraudes do banco Itaú/SA, Luiz Fernando 
Romero, ouvido perante a autoridade policial no dia 09.10.2012, a transação de troca do 
Fusion pela Land Rover foi feita com o cartão de Deuzimar Gadelha, de forma fraudulenta. 
Veja: 

"Que o depoente afirma que na data de 29.12.2011, o titular do cartão realizou transação 
na Empresa Talles Veículos, situada nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir 
um veículo Land Rover Discovery, em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA 
LIMA, bem como foi informado de que foi dado também como parte do pagamento um 
veículo Ford Fusion, ano 2011/2012, placa OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no 
valor de R$ 71.000,00".

Referida testemunha, ao ser ouvida em juízo, ratificou as informações prestadas na 
fase inquisitorial. 

O acusado não quis se manifestar sobre os fatos quando interrogado pela autoridade 
policial. Em Juízo, negou a prática dos crimes imputados na denúncia. 

Declarou ser empresário, atuando no ramo de informática, auferindo uma renda 
mensal entre cinco a seis mil reais. Esclareceu que sua empresa, além de comercializar 
produtos de informática, também funciona como Lan House. 

Ressaltou que investiu cinquenta mil reais na empresa, dinheiro este que, segundo 
alegou, teria recebido de seus pais. 

Afirmou que é primo do corréu Alberto. Quanto ao corréu Fernando, alegou que o 
conhece há mais de cinco anos. Disse não ter conhecimento se Alberto e Fernando 
possuem negócios em comum e que nunca trabalhou para eles. 

O acusado negou o fato de ter adquirido um veículo com o cartão de crédito 
pertencente a Deuzimar. Esclareceu que vendeu um carro Fuison para o Thales, carro este 
que havia comprado do seu primo Railton pelo valor de setenta mil reais à vista. Disse ter 
feito um financiamento em nome de Jamilâ para efetuar o pagamento do veículo com 
Railton.

Declarou ter ficado cerca de cinco meses com o veículo antes de vendê-lo para 
Thales, o qual pagou sessenta e cinco mil pelo Fuison, também à vista. 

Ressaltou que não acompanhou a revenda do veículo Fusion realizada por Thales e 
negou ter realizado transações com o cartão de crédito para simular uma venda. 

Afirmou que sua esposa à época, a corré Jâmila, não teve participação nas 
negociações do mencionado veículo. Alegou que nunca teve um veículo Land Rover. 

Informou que tinha cerca de cinco ou seis cartões de crédito, porém não soube dizer 
os valores dos respectivos limites. 

Declarou que não conhecia a pessoa de Deuzimar, bem como que não conhecia 
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Valdirene Kemp, muito embora tenham sido realizadas quatro transações sequenciais com 
o cartão de crédito de Valdirene em sua empresa no dia 29.11.2011, tendo esta, inclusive, 
sido condenada por referidos fatos em fundamentação exposta acima. 

Questionado sobre as transações sequências com o mesmo cartão de crédito, o 
acusado não soube explicar, alegando que foram feitas por algum funcionário. Destacou 
que sua empresa possuía três ou quatro funcionários e que a maioria das vendas eram 
finalizadas por eles. 

Disse que nunca realizou antecipação de crédito em sua empresa

Negou o exercício de cargo político, bem como negou qualquer financiamento para 
campanhas políticas. 

No entanto, não obstante o acusado negue ter conhecimento de qualquer fraude 
praticada pelos líderes Beto e Fernando, seu nome é citado em diversas conversas 
mantidas entres estes, demonstrando que utilizavam a empresa de James para realizarem 
transações fraudulentas relacionadas aos estelionatos que eram cometidos pela 
organização criminosa. Vejamos à folha 360, apenso III:

Telefone: 6992911304       Data Início: 28/12/2011 13:23:43            Data Término: 
28/12/2011 13:30:36

Duração: 00:06:53

Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO- CONTA DO CLÁUDIO

RESUMO: FERNANDO PERGUNTA QUAL A SENHA DO CLÁUDIO DO HSBC. BETO DIZ 
CHM. BETO FALA QUE AINDA CONSTA O BRADESCO NO NOME DELE. FERNANDO 
DIZ QUE BRADESCO NÃO TAVA NO SERASA. BETO DIZ QUE ELE FALOU QUE FOI 
TENTAR IMPLANTAR UM LIMITE E CONSTOU. FERNANDO DIZ QUE O NOME DELE 
ESTÁ NO SERASA, COMO ELE VAI ATRÁS ASSIM, TEM CAIXA ECONÔMICA, DOIS 
SANTANDER NO SERASA, CREDICARD COMO ELE QUER IR ATRÁS … FERNANDO 
PEDE AGÊNCIA E CONTA DELE. BETO FALA PRA ENTRAR PELO CPF. FERNANDO 
DIZ QUE PRECISADO NÚMERO DA CONTA. BETO DIZ AGÊNCIA 0239…FERNANDO 
FALA CONTA 207 FINAL 33. BETO PASSA NÚMERO DA CLARO DO CLÁUDIO 9288-
3439.(…) FERNANDO FALA UMA SEQUENCIA DE NÚMEROS 0239 007-33… BETO DIZ 
QUE NELSON LIGOU, DIZ QUE ELES PRECISAM MANDAR 10 MIL REAIS PRA ELE 
AMANHÃ CEDO. BETO PERGUNTA AMANHÃ ELES VÃO DÁ-LHE AONDE. 
FERNANDO DIZ NO CLÁUDIO OU NO JAMES. FERNANDO DIZ É BOM NO 
TALES…DIZ QUE AMANHÃ NO TALES TÁ ABERTO.... A RESPONSABILIDADE TÁ EM 
CIMA DELES, SE FALTAR ALGUMA PARTE...ELES DÃO UM JEITO OU PAGA NA 
EDNA, TEM QUE DAR UM JEITO DE PAGAR, VAI ATÉ PEGAR. ELA JÁ PEDIU O 
CONTRATO DO ZECA, PEDIU A CHAVE TAMBÉM QUE VAI LEVAR PRA LÁ. BETO FALA 
O DO NELSON, VAI CAIR O VENTO E FERNANDO JÁ MANDA, PRA NÃO FICAREM SOB 
PRESSÃO DO CARA. FERNANDO DIZ TÁ BELEZA.
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Consta no apenso III, folha 373:

Telefone: 6992911304         Data Início: 02/01/2012   20:58:56                 Data Término: 
02/01/2012 21:16:21

Duração: 000:17:25

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - AUMENTAR (L1MTE)

RESUMO: FERNANDO FALA SOBRE SITUAÇÃO DOS 6 ML QUE TAVA NA CONTA DO 
CLÁUDIO ...2800. BETO DIZ QUE ELES VÃO PEGAR NA MANHÃ.. BETO DIZ QUE VAI 
NO NEI ANTES DE VIAJAR, PERGUNTA SE CABO NAVA FOI PRA LÁ. FERNANDO DIZ 
QUE ELE TÁ LÁ COZINHANDO, DIZ QUE MANDOU ELE DAR UMA. CONVERSADINHA. 
BETO DIZ ESTÁ SEM DINHEIRO, TEM QUE PAGAR UM CHEQUE DE 50 MIl DO 
DOUTOR, VOLTOU UM CHEQUE DO CARA, O JAMES DEU PRA ELE 37500, DIZ QUE 8 
MIL TEM QUE DAR PRO CONTADOR, FICA 29500 ...0 CARA PENSA QUE ALEX NÃO 
DÁ PORQUE NÃO QUER, POIS ELE SÓ CONTA VANTAGEM. ..O CARA QUESTIONOU 
SE ELE TEM UMA RETIRADA. DA EMPRESA ...BETO DIZ O CARA QUE TEM UMA 
EMPRESA QUE VENDE POR MÊS 500 MIL ELE TEM QUE TER UMA RETIRADA. 
...BETO PERGUNTA SE FERNANDO LIGOU PRO VANDO. FERNANDO DIZ QUE LIGOU 
...FALA PRA BETO NÃO SE PREOCUPAR QUE TÁ NA MÃO. BETO DIZ QUE NÃO 
CONFIA EM REGIS, ELES ESTÃO APRENDENDO MUITO ...FERNANDO DIZ QUE ELE 
TINHA UM BOM NA MÃO E NÃO CONSEGUIU BOTAR, ELE DISSE QUE CONSEGUIU 
BOTAR PRA 35 MAS FOI MENTIRA. BETO DIZ QUE NÃO PODE SUBESTIMAR, É 
MUITA FACILIDADE UM NEGÓCIO DESSE, NÃO TEM MISTÉRIO NENHUM, O VANDO 
MESMO CANTOU A PEDRA TODINHA. É SÓ PEGAR E PASSAR, O CARA TEM QUE 
DAR PRESSÃO... FERNANDO PERGUNTA SE BETO LIGOU NO DlNERS PRA VER SE 
AUMENTOU O DA CRED. BETO PERGUNTA SE ELE NÃO OLHOU. FERNANDO DIZ 
QUE VAI ENTRAR. FERNANDO DIZ 19845. BETO DIZ 1984 SIM.

Não bastasse, o correspondente do Banco Santander, Sr. Alladin Nunes Rosa, ao ser 
ouvido na fase policial, prestou as seguintes informações sobre o ora acusado:

"QUE perguntado ao depoente se o mesmo sabe se JAMES FAÇANHA DA SILVA já foi 
correntista do Banco Santander, afirmou que sim, que o mesmo, além da conta-corrente, 
o mesmo possuía cartões de crédito e, em determinado momento, supostamente 
realizou pagamento das respectivas faturas com cheques supostamente sem 
provisão de fundos, e/ou extraviado; QUE em virtude desta suposta fraude praticada por 
JAMES, o depoente entrou em contato com o Banco do Brasil, e nessa instituição bancaria 
soube que JAMES também teve problemas inclusive relacionados a uma empresa 
denominada KAUFFMAN, provavelmente sediada em Cuiabá/MT;"

Verifica-se, portanto, que os cartões de crédito do ora acusado eram utilizados para a 
prática de transações fraudulentas, uma vez que eram pagos através de cheques sem 
fundo, conduta esta que se compatibiliza com a forma de agir da organização especializada 
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na prática de estelionatos com cartões de crédito e cheques. 

Assim, resta evidente a relação direta do acusado com os líderes da organização e a 
utilização do mesmo modus operandi utilizado pelo grupo. 

Nessa linha, a alegação de que o acusado não tinha conhecimento das transações 
fraudulentas perpetradas pelo grupo não encontra respaldo nas provas colhidas durante 
toda a investigação e instrução processual. As transações fraudulentas imputadas ao 
acusado, ou seja, três transações sequenciais de valores de R$ 50.000,00, R$ 49.000,00 e 
R$ 20.000,00, dizem respeito à negociação de um veículo Land Rover na empresa do 
corréu Thalles.

O acusado alegou que apenas vendeu o veículo Fusion para Thalles. Disse ainda que 
não acompanhou a venda do veículo Fusion realizada por Thales, não sabendo quem o 
adquiriu. 

Das provas dos autos, verificou-se que a transação referente à troca do Fusion pela 
Land Rover foi feita com cartão de Deuzimar Gadelha Lima, de forma fraudulenta, conforme 
destacou o inspetor bancário de fraudes do banco Itaú/SA, quando ouvido no dia 
09/10/2012: 

"Que o depoente afirma que na data de 29.12.2011, o titular do cartão realizou transação 
na Empresa Talles Veículos, situada nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir 
um veiculo Land Rover Discovery, em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA 
LIMA, bem como foi informado de que foi dado também como parte do pagamento um 
veiculo Ford Fusion, ano 2011/2012, placa OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no 
valor de R$ 71.000,00".

Inclusive, os acusados Valdirene e Carllos Eduardo foram condenados pelos 
estelionatos relacionados a esta transação, conforme fundamentação acima, uma vez que 
teriam utilizado o cartão pertencente a Deuzimar para a negociação de veículos na 
empresa de Thalles. 

Dessa forma, um ciclo de cometimento de ilícitos se opera com a participação 
imprescindível de James, seja pelo vínculo firme que tem com os líderes Fernando e Beto; 
seja, pelo modo explícito que se deu o negócio referente a venda do veículo Ford Fuison, 
que comprova ser James um  "soldado" do grupo criminoso. 

Portanto, a compatibilização de sua conduta com o modus operandi voltado ao 
cometimento de estelionatos através de fraudes com cartões de crédito e cheques, bem 
assim os áudios aqui destacados, são aptos a sustentar que o acusado tinha conhecimento 
e teve participação direta nas transações fraudulentas praticadas durante a negociação do 
seu veículo Fusion pelo veículo Land Rover com o cartão de Deuzimar. 

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente James Façanha da 
Silva da pena, passamos à dosimetria:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
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serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que 
extrapole os limites do tipo.

O acusado já foi condenado definitivamente por crime de uso de documento falso e 
falsificação de documento público, conforme informação obtida nos autos 0002688-
78.2012.8.22.0501. No entanto, referida condenação será analisada em momento oportuno, 
uma vez que gera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, considerando que a culpabilidade não recomenda que a pena-base se 
afaste do mínimo legal, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial 
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Aumento a pena em 01 (um) mês de reclusão em razão da agravante da reincidência 
genérica. 

Torno a pena de cada estelionato definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de 
reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de três crimes de estelionato, conforme 
fundamentação exposta, em razão do concurso material entre eles, fixo a pena total e 
definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 150 
(cento e cinquenta) dias-multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Jamila Quenia de Araujo Silva: tem 34 anos, é fonoaudióloga e não registra 
antecedentes. 

A acusada foi denunciada pela prática de três crimes de estelionatos, pois, segundo 
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consta na denúncia, teria participação na transação refente ao veículo Land Rover na 
empresa Thales Veículos, o qual foi adquirido pelo corréu Carlos Eduardo Morais.

As fraudes apontadas a acusada relacionam-se ao cartão de crédito de titularidade de 
Deuzimar Gadelha, nome este utilizado pelo bando criminoso para praticar fraudes e que foi 
o primeiro que levantou suspeitas na Instituição Bancária, culminando com as 
investigações.

Dessa forma, relacionados à acusada, incidem a prática de três estelionatos, 
consubstanciados em 03 transações com o cartão de Deuzimar Gadelha Lima, no dia 
29/12/2011 na loja Thales Veículos, nos valores de R$ 50.000,00, R$ 49.000,00 e R$ 
20.000,00 referente a transação do Fusion pelo veículo Land Rover.

Anote-se que o veículo Fusion encontrava-se registrado em nome da ora acusada, 
que, à época dos fatos, era esposa do corréu James Façanha, o qual foi condenado acima 
pela prática três crimes de  estelionato, também referentes à transação dos veículos acima 
na empresa do corréu Thalles. 

Conforme já verificado e fundamentado alhures, a transação de troca do Fusion pela 
Land Rover foi feita com o cartão de Deuzimar Gadelha, de forma fraudulenta.

Segundo o Ministério Público, a acusada tinha conhecimentos dos crimes praticado 
por seu marido James, tendo, inclusive, cedido seu nome para que os membros do grupo 
criminoso registrassem veículos e empresas. 

Ainda de acordo com o órgão acusador, a acusada teria sido nomeada como 
Assessora na Assembleia Legislativa de Rondônia em razão de troca de favores financeiros 
realizados por seu marido com outros membros do grupo criminoso, tendo pleno 
conhecimento e beneficiando-se das condutas criminosas. 

Ao ser ouvida em juízo, a acusada negou a prática dos crimes de estelionato que lhe 
foram imputados na peça acusatória. 

Alegou que o Fusion que estava registrado em seu nome foi vendido na empresa 
Thales. Informou que seu ex-marido James comprou referido veículo de Railton e depois 
vendeu para a empresa Thales, não sabendo para quem o carro foi revendido 
posteriormente. 

Declarou que a compra do veículo Fusion foi financiada, junto à Caixa Econômica, o 
que era pago com a renda do casal. 

Negou qualquer relacionamento com Fernando e Alberto. Afirmou que James é primo 
de Alberto e de Railton.

Esclareceu que James administrava a empresa JQ, da qual erá sócia.

Negou participação nas transações apontadas como fraudulentas que foram 
realizadas na empresa Thales Veículos com o cartão de Deuzimar Gadelha. 
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Disse que não conhece a pessoa de Deuzimar e desconhece o fato de que James 
tenha utilizado o nome de mencionada pessoa para fazer negociação fraudulentas.

Confirmou ter ocupado um cargo político na Assembleia Legislativa de Rondônia para 
a Deputada Ana da 8, negando que sua nomeação tenha decorrido em razão de troca de 
favores entre a deputada e os acusados Alberto e Fernando.

Informou ter conhecido a deputada Ana da 8 em razão de reuniões que esta fazia em 
bairros da cidade. 

Alegou que trabalhou na ALE/RO por apenas dois ou três meses, tendo saído por 
razões de não conseguir conciliar o trabalho com a sua profissão como Fonoaudióloga. 

Esclareceu que seu trabalho era externo, uma vez que realizada levantamento junto 
com a população e repassava as informações para a Deputada. 

Disse que trabalha em uma clínica, recebendo aproximadamente sete ou oito mil reais 
por mês. 

Não soube dizer a renda mensal de seu ex-marido James. 

Dessa forma, analisando as provas dos autos, há indícios de que a ora acusada 
possivelmente tivesse conhecimento dos crimes praticados por seu marido e disso se 
beneficiasse. No entanto, durante a instrução, não foram produzidas provas que 
confirmassem tal conduta por parte da acusada.

O fato do veículo Fuison estar registrado em nome de Jamila, por si só, não é prova 
capaz de, isoladamente, sustentar a condenação da ora acusada pelos crimes de 
estelionatos a ela imputados. 

Fato é que a negociação do mencionado veículo pelo veículo Land Rover foi realizada 
de forma fraudulenta, tendo participação dos réus James Façanha, Thalles Prudencio, 
Carllos Eduardo, Valdirene, Alberto e Fernando. 

Todavia, não há outras provas que demonstrem a efetiva participação da acusada 
Jamila na referida negociação, a não ser o fato de o veículo estar registrado em seu nome, 
o que, por si só, não pode sustentar um decreto condenatório, considerando que era 
casada com James e este realizou a venda para Thalles.

Não há provas de que a acusada tenha participado desta negociação, bem como não 
foram identificadas interceptações que indiquem seu conhecimento e participação nas 
atividades ilícitas do grupo. 

Dessa forma, embora haja indícios, concluo não ter restado demonstrada 
suficientemente a efetiva participação da Jamila na prática dos três crimes de estelionato 
imputados na exordial, de modo que deve ser absolvida, com fundamento no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Possesso Penal, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo". 

Alberto Ferreira de Siqueira e Fernando Braga Serrão: 
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Os acusados são apontados como responsáveis pela prática de 381 crimes de 
estelionatos. 

Os acusados Alberto Ferreira Siqueira e Fernando Braga Serrão são apontados como 
líderes da organização criminosa, possuindo função de comando em relação aos demais 
réus e articuladores de todas as transações criminosas realizadas por eles. Assim, 
considerando que, aos acusados são imputados os mesmos crimes de estelionato, a 
análise das condutadas será realizada conjuntamente. 

Pois bem. Na posição de liderança Fernando e Beto articulavam todo o esquema 
criminoso, porque ao mesmo tempo que instruem os demais membros do grupo a atuarem 
nas fraudes, tinham controle de praticamente todas as operações fraudulentas.

Este fato se constata através de várias ligações entre os dois que foram 
interceptadas. Vejamos algumas:

Ligação à folha 373 dos áudios transcritos no sistema Guardião:

Telefone: 6992911304   Data Início: 02/01/2012 20:58:56    Data Término: 02/01/2012 
21:16:21

Duração: 0 00:17:25 Interlocutor:

Relevância: 3
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - AUMENTAR (LIMITE)

RESUMO: FERNANDO FALA SOBRE SITUAÇÃO DOS 6 MIL QUE TAVA NA CONTA DO 
CLÁUDIO ...2800. BETO DIZ QUE ELES VÃO PEGAR NA MANHÃ. BETO DIZ QUE VAI 
NO NEI ANTES DE VIAJAR, PERGUNTA SE CABO NAVA FOI PRA LÁ. FERNANDO DIZ 
QUE ELE TÁ LÁ COZINHANDO, DIZ QUE MANDOU ELE DAR UMA CONVERSADINHA. 
BETO DIZ ESTÁ SEM DINHEIRO, TEM QUE PAGAR UM CHEQUE DE 50 MIL DO 
DOUTOR, VOLTOU UM CHEQUE DO CARA, O JAMES DEU PRA ELE 37500, DIZ QUE 8 
MIL TEM QUE DAR PRO CONTADOR, FICA 29500 ...O CARA PENSA QUE ALEX NÃO 
DÁ PORQUE NÃO QUER, POIS ELE SÓ CONTA VANTAGEM. ..O CARA QUESTIONOU 
SE ELE TEM UMA RETIRADA DA EMPRESA ...BETO DIZ O CARA QUE TEM UMA 
EMPRESA QUE VENDE POR MÊS 500 MIL ELE TEM QUE TER UMA RETIRADA...                                                                                                                            
BETO PERGUNTA SE FERNANDO LIGOU PRO VANDO. FERNANDO DIZ QUE LIGOU 
...FALA PRA BETO NÃO SE PREOCUPAR QUE TÁ NA MÃO. BETO DIZ QUE NÃO 
CONFIA EM REGIS, ELES ESTÃO APRENDENDO MUITO ...FERNANDO DIZ QUE ELE 
TINHA UM  BOM NA MÃO E NÃO CONSEGUIU BOTAR, ELE DISSE QUE CONSEGUIU 
BOTAR PRA 35 MAS FOI MENTIRA. BETO DIZ QUE NÃO PODE SUBESTIMAR, É MUITA 
FACILIDADE UM NEGÓCIO DESSE, NÃO TEM MISTÉRIO NENHUM, O VANDO MESMO 
CANTOU A PEDRA TODINHA,É SÓ PEGAR E PASSAR, O CARA TEM QUE DAR 
PRESSÃO... FERNANDO PERGUNTA SE BETO LIGOU NO DINERS PRA VER SE 
AUMENTOU O DA CRED. BETO PERGUNTA SE ELE NÃO OLHOU. FERNANDO DIZ 
QUE VAI ENTRAR FERNANDO DIZ 19845. BETO DIZ 1984 SIM. 

Fernando e Alberto, embora não tenham nenhum cartão de crédito cadastrado em 
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seus nomes e vinculados na prática das fraudes, possuem sua autoria ligada aquilo que se 
chama "Teoria do Domínio do fato", uma vez que comandavam toda a execução criminosa 
praticada pelos demais réus. De acordo com referida teoria, o autor não pode ser 
compreendido apenas ao sujeito que executa o crime, de modo que também se considera 
autor aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do crime, utilizando-se, para 
tanto, de outras pessoas para executarem a conduta ilícita. 

Vejamos então as declarações prestadas por cada um dos réus em juízo para, em 
seguida, analisarmos as condutas relacionadas aos crimes de estelionato imputadas a 
ambos os acusados.

Na fase policial, o acusado Alberto esclareceu que possuía uma renda mensal em 
torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), proveniente do cargo que ocupava no Gabinete do 
Deputado Adriano Boiadeiro como Assessor Parlamentar, bem como, da compra e venda 
de veículos. Já quando ouvido em juízo, alegou que sua renda mensal era de 
aproximadamente vinte mil reais.

Além da contradição no valor de sua renda, contradição esta bastante considerável, o 
acusado não fez comprovação do recebimento lícito deste dinheiro.

Disse que já chegou a perder em uma noite de "jogo" aproximadamente R$ 
100.000,00 (cem mil reais).

Negou ter praticado qualquer crime de estelionato; 

Esclareceu que, desde o ano de 2011, algumas pessoas o procuravam e para quitar 
dívidas, oriundas da venda de veículos, razão pela qual passavam cartões de crédito em 
vários estabelecimentos comerciais. Aqui, portanto, o próprio acusado confessa a prática de 
antecipação de crédito, realizada por terceiras pessoas, em estabelecimentos comerciais, 
em seu favor. 

Questionado pela autoridade policial sobre a empresa SOFT RENT A CAR, onde 
foram realizadas várias transações fraudulentas, Alberto declarou que esta pertencia a 
Fernando Braga Serrão. 

O próprio acusado, amigo de Fernando, afirma que tinha conhecimento que a 
empresa Soft Rent a Car, pertencia a ele, e não a pessoa de Sheila Kely.

Afirmou que desconhece o esquema de estelionato do qual é apontado de ser um dos 
líderes.  

Disse já ter adquirido um veículo Dodge Ram na cidade de São Paulo/SP, na 
empresa CAUTABIANO, pagando pelo mesmo a importância de R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais) em espécie, tendo a nota fiscal saído em nome de Francisco, o qual reside 
em Fortaleza/CE; Sobre essa transação, o acusado não prestou maiores detalhes, e não 
apresenta comprovantes de sua regularidade.

Alegou que não conhece Edina Maria de Lima e Valdirene Márcia de Castro Kemp; 
Quanto ao réu Cláudio Siqueira de Oliveira, informou que o conhece desde o ano de 1995, 
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sendo que o mesmo é empresário no ramo de eventos. No que se refere ao réu Wolney 
Marcos Bueno, disse que o conhece desde 2010, sendo o mesmo empresário do ramo de 
confecção. Ressaltou que conhece Carllos Eduardo Moraes de Brito, uma vez que este 
também comercializa veículos, alegando que já ouviu falar que este tem envolvimento com 
práticas de estelionatos com cartões de crédito. Informou que tinha conhecimento que 
Carllos negociava veículos com Thalles, mas não soube dizer se este também estava 
envolvido em fraudes com cartões de crédito. 

Esclareceu que já realizou negócios com Wolney, tendo comprado um crédito que 
este possuía junto a empresa TODESCHINI, na importância de R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais)  sobre esse crédito na Todeschini, há controvérsia, pois, Márcio disse que 
pertencia a ele e que usou para mobiliar sua casa. 

Quanto a Izaías Alves Pereira Júnior, informou que o conhece desde 1997, época em 
que vendeu um veículo para ele, sendo que, atualmente, Izaías é proprietário da empresa 
GRAFF NORTE; Não soube informar se Izaías utilizava sua empresa para fraudes de 
cartão de crédito, porém, tem conhecimento que "Fernando da Gata" estava devendo a 
Izaías uma importância que não sabe mensurar, mas sabe que é oriunda de material de 
campanha do Candidato Garçon.

Quando ouvido em juízo, o acusado negou que tivesse participado de qualquer fraude 
a cartões de crédito. Negou qualquer participação nas transações, inclusive, o auxílio a 
outras pessoas para que fizessem transações fraudulentas.

Disse ser proprietário da empresa DEVILLE, no ramo de compra e venda de veículos, 
sendo sócio de Adriana Argemiro, cunhada de Fernando. 

Quanto aos demais réus prestou os seguintes esclarecimentos: Tinha relação com o 
réu Carllos Eduardo relacionada a compra e venda de carros. Quanto ao réu Carlos Alberto 
alegou que já realizou compras na loja de materiais de construção deste. Disse que o réu 
Cláudio Siqueira é seu concunhado e que mantinham apenas relação de amizade familiar. 
O réu Edvaldo conhecia apenas do bairro Areal. Elias Barbosa trabalhava como contador 
da sua empresa. No que se refere ao réu Eulógio, alegou que já comprou materiais de 
construção na loja dele. Disse ter apenas amizade com o réu Fernando. Sobre sua relação 
com Izaias Alves, informou que uma vez vendeu um carro para ele e já adquiriu produtos 
gráficos na empresa dele. Confirmou que já trabalhou como voluntário na campanha 
eleitoral de Jair Monte. Disse que James Façanha é seu primo, mas nunca trabalharam 
juntos. Conhecia Márcio César em razão de jogos e que realizou compras na empresa dele 
de materiais de construção. Disse que Marissol é madrasta de Adriana, sua sócia. Mark é 
marido de Adriana e o conheceu no período em que ele trabalhava na empresa RECOL. 
Com relação a Thales, disse que já negociaram veículos. Disse que conhece Valdirene 
Kemp, mas não tem contato. Waldemir é seu amigo. Wolney conhece porque ele é 
empresário.

Disse ser casado com Francimeire, a qual trabalha como advogada e já trabalhou 
como assessora parlamentar. 

Esclareceu que não usava nomes de terceiras pessoas para a prática de fraudes. 
Confirmou já ter usado cartão de crédito de sua sogra, do marido de sua sócia e do seu 
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concunhado, mas que em nenhum momento, os ensinou a realizar transações fraudulentas. 

Negou que tivesse orientado Márcio a realizar fraudes com cartões de crédito. Disse 
que seu contato com este era apenas em relação a jogos de baralho. 

Confirmou que já viu Fernando passando um boleto para Márcio pagar em razão de 
uma dívida contraída por este nos jogos de baralho. 

Disse que já perdeu valores altos em razão dos jogos e, inclusive, chegou a perder 
uma casa.  Alegou que, em razão dos jogos, estava devendo para dinheiro Hermínio, o qual 
mandou Márcio lhe cobrar essa dívida. 

Explicou que já usou o cartão da sogra, Antônia de Souza Araújo, em várias 
transações, e que pagaria todas as faturas referentes a essas transações. 

Alegou ter comprado produtos e recebido todos, e que sua sogra sabia que fazia uso 
do cartão de crédito dela.

Ao serem enumeradas as transações realizadas com o cartão de Antônia de Souza, o 
acusado reconheceu todas, alegando que pagaria tudo. Afirmou que não pagou algumas 
faturas em razão de o dinheiro não ter caído. 

Disse ter adquirido matérias para sua residência. 

Sobre as transações realizadas na empresa ZOOCRIA, cerca de vinte mil reais, 
informou que  seriam decorrentes de um empréstimo, uma vez que pediu para Jair que 
antecipasse o valor que passou no cartão de créedito e este lhe fez esse favor. Alegou que 
não comprou produtos na loja. Disse que essa empresa era de propriedade da esposa de 
Jair, mas que tinha feito a negociação de antecipação de crédito com ele. 

Procedeu da mesma forma na empresa Santos Domingues, que era propriedade de 
Márcio ou do Alessandro, porém negociou a antecipação de crédito com Márcio.

Quanto às demais transações, confirmou que foram refentes à compras de produtos, 
tendo recebido tudo que adquiriu. 

Com exceção a essas transações realizadas com o cartão de crédito de sua sogra, o 
acusado negou todas as outras que lhes são imputadas. 

Negou que tivesse cartão de crédito, bem como sua esposa e que, por isso, utilizava 
do cartão de sua sogra.

Frise-se que Antônia, ao ser ouvida em juízo, informou que o seu cartão de crédito, 
inicialmente  tinha limite de nove mil reais. Porém, verifica-se que foram realizadas comprar 
em valores incompatíveis com referido limite. 

Vejamos: com o cartão de Antônia foram realizadas as dez transações apontadas 
como sendo fraudulentas:  Em 29/11/2012, houve uma transação no estabelecimento 
TEMPOS MODERNOS, no valor de RS 60.000,00, e outra compra no valor de RS 
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30.000,00, no estabelecimento VERSATILE MOVEIS. Em 05/12/2012 foram realizadas 
duas compras, ambas no estabelecimento ZOOCRIA, uma no valor de R$ 20.000,00 e 
outra no valor de RS 29.000,00.  No dia 07/12/2012 houve seis transações, sendo uma no 
valor de R$ 28.000,00 no estabelecimento SANTOS DOMINGUES LTDA., outra no valor de 
R$ 10.000,00 no mesmo estabelecimento, outra no valor de R$ 20.788,00 no 
estabelecimento PORTO VELHO MAT D, outra no valor de R$ 10.000,00 no 
estabelecimento DISMONZA TINTAS, outra no valor de R$ 21.000,00 no estabelecimento 
ED CIMENTOS, e outra no valor de RS 9.000,00 neste mesmo estabelecimento.

Questionado sobre as outras transações apontadas como fraudulentas, o acusado 
negou que tivesse participação.

O acusado Alberto declarou que estava construindo uma casa e uma garagem de 
veículos a fim de justificar os altos valores gastos em lojas de materiais de construção. 

Explicou que um parente teria lhe emprestado dinheiro para construir uma casa no 
condomínio San Remo, a qual pretendia vender depois por, aproximadamente, um milhão 
de reais, sendo que devolveria o dinheiro que lhe fora emprestado pelo parente, cerca de 
quinhentos mil reais. 

O acusado, nesse momento, contradisse as alegações de sua esposa, a qual, ao ser 
ouvida em juízo, disse que tal parente teria emprestado cerca de trezentos mil reais para a 
construção da casa mencionada. 

O acusado não quis indicar o nome do referido parente. Afirmou ter adquirido 
materiais de construção na empresa pertencente a Eulógio e que em todas as vezes 
recebera os produtos, negando qualquer tipo de fraude em relação a estas transações. 

Disse que também trabalhava com compra e venda de imóveis. Questionado sobre a 
origem do dinheiro para comprar imóveis, disse que tinha dinheiro guardado. 

Alegou desconhecer o fato de Edvaldo utilizar cartões de terceiras pessoas, aduzindo 
que este trabalhava como motorista de Fernando. 

Com relação aos réus que são empresários e são apontados de cederem suas 
empresas para a realização antecipação de crédito com o intuído de causar prejuízos às 
instituições financeiras, o acusado negou que tivesse relação com esses fatos, 
esclarecendo que apenas realizou antecipação de crédito na empresa de Jair. 

Disse que não conhece a ré Sheila Kelle e que nunca locou carro na empresa dela. Já 
teve negociação referente a compra e venda de veículos com Thales, mas não com relação 
a cartões de crédito e pagamento de faturas. Disse já ter adquirido materiais gráficos na 
empresa de Izaias. Disse que conhecia a ré Marissol apenas de vista. 

Pesa em desfavor do acusado, o depoimento do Policial Civil NELIO DA COSTA 
NUNES, que já teria investigado o acusado em momento anterior, sabendo que o acusado 
atuava no estelionato junto a Fernando, desde o ano de 2001, aproximadamente. Vejamos:

"Que já ouviu dizer de FERNANDO DA GATA desde 2001, o qual era tido como 
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estelionatário, usando para fraude cartão de crédito; Que FERNANDO DA GATA era 
conhecido como comparsa de BETO BABA, todavia FERNANDO atuava no nordeste ao 
passo que BETO tinha como sua área de atuação esta capital; Que também conhece BETO 
BABA desde o ano de 2001, sendo que naquele ano, bem como em 2003, o depoente se 
recorda ter cumprido mandado de busca e apreensão na residência de BETO BABA, uma 
vez que havia indícios que BETO estaria praticando estelionato; Que no cumprimento das 
referidas buscas, o depoente se recorda de ter apreendido vários cartões de créditos, 
pertencentes a várias pessoas físicas e jurídicas, sendo que BETO sempre alegava que 
essas pessoas eram suas amigas e as empresas lhe pertenciam; Que BETO BABA já foi 
conduzido até o 1o DP para prestar esclarecimentos dos objetos apreendidos em sua 
residência, não sabendo informar se BETO foi submetido a indiciamento; Que o depoente 
afirma que jamais recebeu qualquer vantagem econômica de BETO BABA e FERNANDO 
DA GATA, acreditando que tais acusações tenham sido feitas ante o fato de o depoente já 
ter investigado BETO BABA; Que o depoente esclarece não ter investigado FERNANDO DA 
GATA".

Além deste depoimento, temos as declarações prestadas no dia 09.08.2013 pela 
testemunha RUZINEY QUEIROZ MENDONÇA, dono de casa de jogos, nesta capital: "Que 
perguntado ao depoente a quanto tempo tem conhecimento que BETO atua de forma 
fraudulenta com cartão de crédito, afirmou que desde 2006."

Ademais, é comum nos termos de depoimentos, as testemunhas afirmarem que 
teriam ouvido falar, que o acusado Alberto Siqueira, atuava na fraude de cartões, o que 
demonstra que dera de conhecimento público e notório, a atividade delitiva, perpetrada pelo 
réu. Relatam essa situação, por exemplo, as testemunhas "Ney Cabeção", João Carlos 
Batista de Souza.

O acusado Fernando, por sua vez, ao ser ouvido perante a autoridade policial, 
confirmou que atuava com cartões de crédito, junto com Alberto. Disse que conhecer 
Alberto dede o ano 2000, sendo que em 2010 começaram a mexer com cartões de crédito. 

Esclareceu que trabalhavam com o aumento de limite de cartões de crédito através 
da demonstração de outras faturas, bem como utilizavam o limite do cartão para ganharem 
maiores limites com o banco, de modo que os titulares utilizavam os cartões e repassavam 
parte para ele. 

Com relação às investigações envolvendo cartões de crédito, fraudes bancárias, o 
acusado não quis se manifestar, alegando receio da integridade física sua e de sua família.

Em juízo, o acusado passou a negar a prática dos crimes de estelionato. 

Disse que trabalhava como empresário no ramo de confecções e que transferiu sua 
empresa para o estado do Rio Grande do Norte. 

Indagado sobre os demais réus, Fernando declarou que: Alberto Ferreira é seu amigo 
de infância e que já realizaram vários negócios referentes a compra de veículos e terrenos, 
mas nada relacionado à sociedade e empresa; Carlos Eduardo Morais de Brito, alegou que 
o conhecia apenas de vista; Cláudio Siqueira, conhece do bairro Areal e sabe que ele tem 
uma empresa de eventos; Não conhece Edina Maria de Lima; Que trabalhou junto com 
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Edvaldo Braga por muitos anos; Eulogio Alencar, conhecia de vista, pois uma vez foi ver um 
apartamento que ele estava vendendo, porém a negociação não foi concretizada. Disse que 
nunca realizou compras na loja de materiais de construção dele; Teve relacionamento 
comercial e político com Izaias Alves; Conhece Jair Montes; Conhece James Façanha de 
vista e nunca trabalharam juntos; Conheceu José Luiz de Lima na unidade prisional, mas 
nunca tiveram relacionamento comercial; Marisol é esposa do seu sogro e sabe que ela tem 
uma loja de materiais de construção; Mark é marido de Adriana e já teve negócios 
comerciais com ele; Mantinha relação comercial com Sheila Kelle e Carlos Alberto 
Saldanha; Nunca teve relação comercial com Thales Prudêncio e o conhecia apenas de 
vista; Não conhece Valdirene Márcia, mas sabe que ela é esposa de Carlos Eduardo; Não 
conhecia Wolney; 

Questionado sobre o depoimento prestado na delegacia, o acusado disse que não é 
verdadeiro e que os delegados e policiais responsáveis pela Operação, propuseram sua 
colaboração para que soltassem sua esposa Andreia.

Negou, portanto, o depoimento prestado na fase policial, bem como que atuasse em 
fraudes com cartões de crédito. 

Disse que tinha conhecimento das fraudes praticadas com faturas de cartões de 
crédito, mas que não tinha participação. Justificou que sabia das fraudes em razão de 
boatos da rua, considerando que a cidade é pequena. 

Indagado sobre como aconteciam tais fraudes, o acusado informou que se a pessoa 
abria uma conta,  passava a movimentá-la e o banco ia lhe oferecendo o crédito.

Alegou que em razão do seu envolvimento na política, era cliente da empresa 
Grafinorte para a confecção de material gráfico, realizando as transações com cartão de 
crédito e também por boletos bancários.

Negou a prática de falsificação de documentos para a execução de fraude, bem como 
a participação nas fraudes apontadas nas planilhas que acompanham a denúncia.

Declarou que, pelo que sabe, Alberto também não tinha envolvimento com os crimes 
de estelionatos narrados na denúncia. 

O acusado foi ouvido novamente em juízo na audiência realizada no dia 25.03.2015, 
oportunidade em que quis apresentar novas declarações sobre os fatos. 

O acusado manteve a negativa quanto aos crimes de estelionato. 

Negou que tivesse utilizado boletos falsos com o fim de obter limites em instituições 
bancárias. 

Disse que é cliente do banco Itaú, possuindo um cartão com limite de cerca de R$ 
3.300,00. 

No entanto, embora o acusado tente alegar que o limite do seu cartão seria 
incompatível com as fraudes apontadas na denúncia, necessário esclarecer que não estão 
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sendo imputadas ao acusado crimes de estelionatos relacionados ao cartão de sua 
titularidade. O que se verifica na denúncia é que Fernando comandava uma organização 
criminosa que se valia de cartões de terceiras pessoas para a prática dos crimes em 
questão. 

O acusado novamente foi questionado sobre o seu depoimento prestado na 
delegacia, oportunidade em que declarou que as declarações prestadas perante a 
autoridade policial não são verdadeiras. Alegou que os policias e os delegados falaram que 
soltariam sua esposa caso ele confessasse os crimes e, por essa razão, prestou aquele 
depoimento.

Relatou que foi acompanhado por advogados na delegacia, porém não os conhecia. 

Todavia, embora o acusado tenha declarado que não conhecia os advogados, não é 
crível a versão do que tenha sido coagido por policias e delegados quando estava 
devidamente acompanhando por advogados. Além disso, não trouxe provas que 
corroborassem com tal alegação. 

Ressalte-se que uma das teses de defesa do acusado foi que a prática de grande 
parte dos estelionatos descritos na denúncia teria acontecido durante o período em que 
Fernando estava preso, cumprindo uma pena.

Porém, conforme conjunto amealhado nos autos, Fernando coordenava todas as 
ações mesmo de dentro do presídio, vislumbrando-se que fazia uso de celulares e até de 
computadores enquanto encarcerado. 

Tal fato se constata principalmente de áudios interceptados entre ele e Alberto 
durante esse período. Vejamos alguns :

Às folhas 388/390 do apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31   10/01/2012 13:49:26   00:11:55 

RESUMO 

BETO PERGUNTA SE LIGARAM PRA ELE. FERNANDO DIZ QUE LIGARAM PRA 
ANDREIA MAS ELE NÃO ATENDE, ELE NÃO CONHECE O NÚMERO. BETO DIZ QUE JÁ 
DEU PRA ELA NÃO IR NA CASA DE FERNANDO. FERNANDO DIZ QUE ELA QUER O 
NÚMERO DE UM CARA QUE FAZ A CORRERIA. BETO FALA DE ESCOLTA, MAS FALA 
PRA FERNANDO NÃO METER O NOME DELE NO MEIO DISSO. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO. BETO DIZ QUE AINDA METEU POR CAUSA DE FERNANDO, POIS TINHA 
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NEGÓCIO COM ELE. BETO DIZ QUE DEU O NÚMERO PRA NÃO IREM LÁ NA CASA DE 
FERNANDO. FERNANDO DIZ QUE LÁ ELE TEM COMO PEGAR, TANTA GENTE QUE 
FAZ ESSA CORRERIA, ELE MESMO PODE RESOLVER, AO INVES DELA RESOLVER 
AQUI POR FORA, ISSO É COISA LÁ DE DENTRO ( PROVAVELMENTE ESTÃO 
FALANDO DO PRESÍDIO). BETO PERGUNTA QUEM LIBEROU ELE. FERNANDO DIZ 
QUE FOI A JUÍZA, ELA LIBEROU PRA FAZER TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, MAS 
ESSE TRATAMENTO É SÓ DE "MIGUÉ", MENTIRA, AÍ ELE SAI E VAI PRA OUTROS 
LUGARES, É CORRERIA. BETO DIZ QUE SABE DISSO, ELE ACHA QUE ESSE BICHO 
VAI "VAZAR" (FUGIR). FERNANDO DISSE QUE ESTÁ COM MEDO DISSO.  BETO DIZ 
QUE ESTÁ PÁGANDO POR CAUSA DO PEPINO DO DOUTOR (BETO PODE ESTAR 
FALANDO DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL QUE ELE COMENTA EM LIGAÇÕES 
ANTERIORES). BETO DIZ QUE ESTÁ COM FATURA DE CINCO E SEISCENTOS, 
PERGUNTA SE FERNANDO TEM PRA EMPRESTAR PRA ELE. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO TEM, DIZ QUE PAGOU MUITAS CONTAS. BETO CONVERSA COM FERNANDO 
SOBRE VALORES E CONTAS, FERNANDO PARECE TER CONHECIMENTO DAS 
FINANÇAS DE BETO. BETO FALA QUE ESTÁ CHEIO DE CONTA PRA PAGAR, 
PERGUNTA SE FERNANDO SE ELE TEM ALGUM PRA PAGAR PRA ELE PAGAR A 
FATURA E GANHAR UM PRAZO. FERNANDO DIZ QUE O CARTÃO DA ANDRÉIA ESTÁ 
USADO TODO O LIMITE. BETO DIZ QUE ELE PAGA A CONTA DELA NO CARTÃO DA 
SOGRA DELE, E FERNANDO PAGAVA O DA SOGRA DE BETO. FERNANDO MANDA 
BETO LEVAR A FATURA QUE ELE VAI TENTAR PAGAR. BETO DIZ QUE NÃO TEM 
DINHEIRO, ESTÁ ACHANDO QUE JAMES O ENGANOU. BETO DIZ QUE PELAS 
CONTAS QUE ELE FEZ BATE, NÃO BATE AS CONTAS QUE FERNANDO FEZ, DIZ QUE 
200 E POUCOS FOI PRO TERRENO E DIZ QUE PAGOU UMAS CONTINHAS POIS ERA 
AVALISTA DO BOCÃO. 

(...) 
Beto: "Ligaram aí pra ti?"; 
Fernando: "Ligaram pra Andréia. Eu não atendo não, eu não conheço o número."; 
Beto: "É pra ela, mas eu já dei pra ela não ir na tua casa."; 

(...) 

Fernando: "Não, ela quer o número dum cara que faz a correria lá sabe?"; 
Beto: "De escolta, mas aí tu não mete teu nome no meio disso não né?"; 
Fernando: "Não (...)."; 
Beto: "Sei lá o que passa na cabeça do cara né meu irmão. Eu ainda menti por causa de tu, 
porque eu tinha negócio contigo em algumas coisas. Tua cabeça é diferente, esse povo que 
mente muito."; 
Fernando: "Vai que esse bicho quer pegar o beco né macho."; 
Beto: "Então."; 
Fernando: "Prejudica o cara e ainda prejudica eu."; 
Beto: "Não é. Por isso que eu to falando antes de coisar pra tu né...já se sair, por isso que 
eu tô te dando o bizú. Eu já dei o número pra não ir aí né."; 
Fernando: "Porque lá ele tem como pegar isso. Tanta gente lá que faz essa correria, ele 
pode resolver isso, ao invés de resolver aqui por fora, porque isso é coisa de lá de dentro, 
entendeu?"; 
Beto: "É, mas pra que quer tu né? Quem foi que liberou ele? Liberaram ele?"; 
Fernando: "Foi."; 
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Beto: "Quem?"; 
Fernando: "A juíza."; 
Beto: "Liberou pra quê?"; 
Fernando: Pra fazer exame de...é, tratamento odontológico. Mas o tratamento é só de 
migué, é só pra ele poder sair, entendeu? O camarada sendo limpeza, só vai lá faz o migué 
e já sai e já vai pra outros cantos. É desse jeito, é correria."; 
Beto: "Eu sei disso. Aí ela falou foi, que liberou...eu acho que esse bicho vai vazar."; 
Fernando: "Não é isso que eu tô com medo macho."; 
Beto: "Mas aí tu não pode avaliar ninguém, eu não avaliso, eu só avaliso, do jeito que o 
mundo tá, tá aí, tu tá vendo o pepino do doutor eu pagando né. Então meu amigo, o cara 
tem que tirar de cima dele né. É cada uma né (...)."; 

(...) 

Beto: "Esse povo mente demais Zé. Fez eu pagar um monte de dinheiro da velha. Tô com 
uma fatura de 5600, tu não tem pra me emprestar?"; 
Fernando: "Tu é doido Zé, eu paguei esses (...) me peidando todinho. Apareceu tanta conta 
pra mim pagar que eu não sei nem como é que eu vou fazer."; 
Beto: "Ei bicho, eu tô liso também, eu tô agoniado."; 
Fernando: "Rapaz, vai atrás desse (...) que diz que não pegou esse dinheiro. (...) deu pitú, 
manda ele vomitar."; 
Beto: "Eu já liguei pra ele, não eu tô tentando...Não, eu não falei isso. Não bote palavras na 
minha boca, eu não vou acusar ninguém."; 
Fernando: "Você falou que não usou."; 
Beto: "Não, eu falei que nas minhas conta aqui não tava batendo. De jeito nenhum."; 
Fernando: "O valor tu não sabia, tu pensava que era esse que tinha usado."; 
Beto: "Aí tu me deu a data aqui, eu não posso acusar uma pessoa inocente, que é a pior 
dor que tem você ser acusado se você fez já é ruim, e inocente? Então não fale merda 
antes de saber, tem muita coisa que tu fala merda antes de saber. (...) Tú me deu a data, 
eu tava fazendo os cálculos, com o terreno e com as contas que eu paguei, eu fui fazer um 
enxugamento ali, não tá dando quatrocentos e pouco nunca, tá dando trezentos e pouco 
meu."; 
Fernando: "Não mas preste atenção, o valor aqui, as contas estão certas. Você não pode 
achar que a conta não tá certa, porque tá tudo certo."; 
Beto: "No meu cálculo ali, eu tirando aquele, eu tirando os 12%, e tirando aquele lá que nós 
tiremo, vai pra trezentos e pouco."; 
Fernando: "Isso mesmo, é que nem o meu, o meu tava em cento e setenta por aí, cento e 
oitenta conto."; 
Beto: "E quanto é que tá dando o teu?"; 
Fernando: "Ué, tu não somou aqui ontem? Eu não somei não."; 
Beto: "Eu vou deixar você somar."; 
Fernando: Não, quem vai fazer as contas é tu."; 
Beto: "Não, mas como é que eu vou lembrar? (...)"; 
Fernando: "Tá aqui o meu tudo anotado. Tu que vai fazer as contas, tu sabe o que vai ser 
tirado, eu não tô falando nada disso."; 
Beto: "Não, mas os teus gastos tu tem que me mostrar. Tu não tem meus gastos tudinho?"; 
Fernando: "Tem."; 
Beto: "Se tu tem o meu é pra ter o teu."; 
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Fernando: "O meu também tem(...)"; 
Beto: Não faça igual ao X-tudo não. O X-tudo anotou todos os meus gastos, o meu e o teu. 
E o dele? 'Ah, eu esqueci, ah eu esqueci'. Esqueci é? Então pega uma tapa fila da puta pra 
tu lembrar. O meu e o do Fernando tu não esqueceu. O teu tu esquece. 
Fernando: "O meu tá tudo anotado, o meu k- aquele lá mesmo Beto, o que faltava anotar 
era esse da CRED mas aí tu anotou ontem no papel."; 
Beto: "Tem que eu vim puxar ontem aqui e achei."; 
Fernando: "O que tu achou?"; 
Beto: "Não, você vai (...) você não é direito? Você vai amostrar com sua mão pra mim que 
você tem mais. Eu não vou mostrar não, eu vou deixar guardadinho"; 
Fernando: "Tá aqui, eu tô com o caderno aqui na mão pra você vim ver. 

(...) 

Beto: "Eu tô cheio de conta, vagabundo, pra pagar. Uma fatura. Tu não tem nada pra 
pagar, pra pagar uma fatura e ganhar um prazo."; 
Fernando: "Zé, o cartão da Andréia tá usado todinho. E o limite de paga..."; 
Beto: "Tú pagava o da minha sogra só pra mim ganhar um prazo, e eu pagava a dela de 
novo pra ti."; 
Fernando: "Não entendi, como é que é?"; 
Beto: "Ia pagar a conta dela no cartão da minha sogra e tu pagava o da minha sogra."; 
Fernando: "Hum, é do Mark oh cara, tinha. Quanto é a fatura dela?"; 
Beto: "cinco e seiscentos."; 
Fernando: "Eu tenho uma aqui de oito mil e pouco pra pagar."; 
Beto: "Então, eu queria que tu pagasse cinco e seiscentos só pra mim ganhar um prazo."; 
Fernando: "Então faz assim, tu paga a do Mark que eu pago o cartão dela. Que é o dinheiro 
que eu ia pagar o do Mark."; 
Beto: "Acho que só tem o limite se primeiro eu pagar. Não tem não o limite porra o limite, tá 
tudo usado. Aí tem que pagar e liberar de volta, só pra mim ganhar uns dias."; 
Fernando: " Traz a fatura que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "É, aí só pra mim ganhar uns dias, eu não tenho mesmo não, não é caô, tão as 
contas tudinho aqui, eu não tenho dinheiro não."; 
Fernando: "Mas então tú traz a fatura aí que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "Eu tava achando que o James me encuelou."; 
Fernando: "Mas é por isso que eu tô te falando. (...)"; 

(...) 

Beto: "Pelas contas que eu fiz aqui, ela bate. Não tava batendo do jeito que tu fez. Mas a 
minha bate aqui, porque  duzentos e pouco foi pro terreno, pela conta que eu somei aqui 
deu trezentos e pouco, se duzentos e pouco foi pro terreno, eu paguei umas continhas que 
eu era avalista do Bocão."; 
Fernando: "Hum."; 
Beto: " Que eu paguei oito mil e pouco pro Demir, eu paguei trinta e pouco pro Bimbo, que 
eu ainda tô devendo o Bimbo, to pagando juros pro Bimbo ainda, oito mil e pouco. Mas eu 
vou já aí levar."; 
Fernando: "Tá beleza, a Preta tá ligando aqui, vou mandar a Andréia dizer que não 
conseguiu falar (...), só dá desligado."; 
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Beto: "É porque, entrar em B.O. aí mac 

O modus operandi, perpetrado por engendro dos acusados Alberto e Fernando é 
confirmado através das provas amealhadas nos autos, e materializa de forma uníssona, a 
prática do estelionato. Neste áudio, Fernando claramente trata sobre assuntos relacionados 
a esquemas com cartões de crédito (fls. 183/184  Apenso II): 

Telefone: 6992122120 Data Início: 18/01/2012 18:04:46 Data Término: 18/01/201218:09:01

Duração: 0 00:04:15 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO:

RESUMO: FERNANDO/RENATO. ESQ CARTÕES ACOMPANHAR

FERNANDO PERGUNTA SE CHEGOU ALGUM PLÁSTICO. RENATO DIZ QUE ESTÁ 
ESPERANDO FERNANDO FALAR, TEM NEGÓCIO PRONTO PRA ABRIR. FERNANDO 
DIZ QUE OSGÃO FALOU QUE ELE ESTAVA COM TUDO NA MÃO, DIZ QUE ENTÃO 
ERA SÓ AUMENTAR OS BICHOS E FINALIZAR. FERNANDO DIZ QUE ALI NÃO TEM 
MISTÉRIO, ELE PENSOU QUE JÁ ESTAVA NA MÃO. ALI É O CONTRA, RESIDÊNCIA E 
CAI PRA DENTRO, ABRIU ABRIU AI É GUARDAR, NÃO TEM MISTÉRIO, ABRE EM UM 
ABRE EM OUTRO (PROVAVELMENTE CONTAS EM BANCOS). NO MÁXIMO DOIS JÁ 
ESTÁ BOM, PERGUNTA SE ELE JÁ TEM OS CONTRA. RENATO DIZ QUE TEM MAS É 
FRAQUINHO PRA ABRIR, DIZ QUE TEM COMO CONSEGUIR MAS É MUITO FRACO. 
FERNANDO PERGUNTA SE É DE EMPRESA. RENATO DIZ QUE É DE LOJA. 
FERNANDO DIZ QUE AI TEM QUE TER CARTEIRA. RENATO DIZ QUE É FRAQUINHO 
DEMAIS POR CAUSA DO IMPOSTO DE RENDA. FERNANDO DIZ QUE O IMPOSTO DE 
RENDA DÁ PRA DESENROLAR, LOCAL DE TRABALHO, DIZ QUE TEM UM CONTADOR 
QUE DESENROLA O IMPOSTO E JÁ DECLARA O DESSE ANO TAMBÉM. RENATO DIZ 
QUE QUERIA CONVERSAR COM FERNANDO PRA VER COMO FAZER, POIS TEM UMA 
EMPRESA.... FERNANDO PERGUNTA SE ELE ESTÁ COM A PULSEIRA. RENATO DIZ 
QUE NÃO. FERNANDO DIZ QUE SAIU SEM NADA DISSO, RENATO DIZ QUE O DE 
FERNANDO ERA POUCO TEMPO. FERNANDO DIZ QUE ERA MUITO, ESTAVA TUDO 
PRESCRITO E OS ADVOGADOS QUERENDO DINHEIRO, DIZ QUE BATEU CABEÇA, 
QUANDO FOI VER ELE TINHA RAZÃO. FERNANDO DIZ PRA DEIXAR PRA SÁBADO, 
DIZ QUE VAI ALMOÇAR NUM LOCAL, LIGA PRA RENATO E ELE VAI LÁ. 

Em outro áudio, Fernando e Alberto tratam sobre transações de valores elevados e 
solicitação de carões de crédito (fl. 271, apenso II): 

Telefone: 6992560489 Data Início: 12/06/2012 14:01 :17 Data Término: 12/06/2012 
14:03:36

Duração: 0 00:02:19 Interlocutor:
Relevância: 3

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - GERANDO CARTOES
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RESUMO: BETO DIZ QUE PEDIU O CASH BACK E O DINERS, PEDIU O TAM, 
APROVOU E BAIXOU O CRÉDITO QUE ELE TINHA NO ITAÚ. FERNANDO PERGUNTA 
SE DIMINUIU. BETO DIZ QUE DIMNUIU, AI ESTÁ PENSANDO EM PEDIR O VISA E JÁ 
OUTRO EM SEGUIDA. FERNANDO PERGUNTA SE JÁ APROVOU. BETO DIZ QUE JÁ, O 
TAM QUE PEDIU O MASTER JÁ, JÁ ESTÁ ATÉ NA CONTA. FERNANDO PERGUNTA E 
O OUTRO. BETO DIZ QUE O OUTRO VAI PEDIR AGORA, ESTÁ PREENCHENDO 
AGORA A PROPOSTA, PEDIU O DINERS E O OUTRO DA CREDICARD. FERNANDO 
PERGUNTA ALGO SOBRE FAX ...BETO DIZ QUE O DA CREDICARD NÃO, JÁ ATÉ 
GEROU O NÚMERO, JÁ ESTÁ DISPONIVEL. FERNANDO PERGUNTA O DINERS. BETO 
DIZ QUE NÃO, SOLICITOU AGORA. FERNANDO DIZ QUE APARECE O E-MAIL, É PRA 
ENTRAR NO E-MAIL LÁ. BETO DIZ QUE QUANDO TEM CADASTRO NÃO PEDE 
DOCUMENTO, DIZ DOS OUTROS NÃO PEDIRAM, ELE DIZ QUE PEDIU DOIS GOLD. 
FERNANDO DIZ QUE ANDERSON ESTAVA LIGANDO PRA SABER NEGÓCIO DO X-
TUDO, DO CARRO. BETO PERGUNTA E AI. FERNANDO DIZ QUE FALOU LÁ PRA 
TERÇA-FEIRA SÓ. BETO DIZ QUE NINGUÉM VAI PASSAR 100 MIL PRA X-TUDO, É SÓ 
90, POIS TEM LÁ O DA LANCHA, SE ELE NÃO QUISER VOMITAR MANDE ELE TRAZER 
DE VOLTA.

Além disso, na residência do acusado Fernando em Natal/RN, foram apreendidos 
inúmeros documentos referentes a contas bancárias e cartões de crédito de réus deste 
processo, conforme auto circunstanciado de diligência de busca e apreensão às fls. 
1.069/1.077 dos autos, onde foram cumpridas as medidas cautelares quando da 
deflagração da operação.

O que se verifica, portanto, é que tanto Fernando como Alberto apresentam 
depoimentos frágeis quando comparados às demais provas dos autos. 

No entanto, necessário analisar a prática de cada crime de estelionato imputados aos 
réus na denúncia. 

Antes de tudo, importante frisar que todos os crimes de estelionatos foram praticados 
por outros réus no processo e já analisados conforme fundamentação acima. Nesse 
momento, portanto, será analisado o envolvimento de Fernando e Alberto em referidos 
crimes, já que são apontados de serem mandantes das fraudes realizadas com os cartões 
de crédito, coordenando toda a organização criminosa. 

Com relação ao cartão de titularidade de Mark Henrique Ferreira Albernaz, 
foram praticados 32 estelionatos crimes de estelionatos, sendo, inclusive, referido 
acusado condenado alhures por essas condutas criminosas. 

De acordo com os autos, Mark era titular de quatro cartões de créditos com os quais 
realizava transações fraudulentas em diversas empresas, com o objetivo de obter lucro, 
induzindo as instituições financeiras em erro. 

Os estelionatos ocorriam da seguinte forma: Inicialmente, era solicitado aumento de 
limite dos cartões de crédito com a apresentação de faturas adulteradas correspondentes a 
outros bancos, de modo que o aumento era concedido e, a partir de então, passava-se a 
fazer inúmeras transações em valores elevados e de forma sequencial. Após, para 
restabelecer o crédito do cartão, forjava-se o pagamento das faturas através da 
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apresentação de cheques, com outra titularidade, que não eram compensados. 

Todas essas transações também estão relacionadas aos acusados Alberto Siqueira e 
Fernando Braga, uma vez que eram responsáveis diretos pela prática delitiva, instruindo o 
modo como deveriam agir, e também possuíam controle dos cartões vinculados ao 
acusado Mark, conforme pode-se constatar através dos diversos áudios interceptados 
contantes aos autos; 

Em umas das conversas interceptadas, Fernando e Alberto falam sobre o pagamento 
de fatura de cartão e citam o nome de vários denunciados, dentre eles o acusado Mark  (fls. 
388/390  Apenso III) :

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31   10/01/2012 13:49:26   00:11:55 

RESUMO 
(…) BETO DIZ QUE ESTÁ COM FATURA DE CINCO E SEISCENTOS, PERGUNTA SE 
FERNANDO TEM PRA EMPRESTAR PRA ELE. FERNANDO DIZ QUE NÃO TEM, DIZ 
QUE PAGOU MUITAS CONTAS. BETO CONVERSA COM FERNANDO SOBRE 
VALORES E CONTAS, FERNANDO PARECE TER CONHECIMENTO DAS FINANÇAS DE 
BETO. BETO FALA QUE ESTÁ CHEIO DE CONTA PRA PAGAR, PERGUNTA SE 
FERNANDO SE ELE TEM ALGUM PRA PAGAR PRA ELE PAGAR A FATURA E GANHAR 
UM PRAZO. FERNANDO DIZ QUE O CARTÃO DA ANDRÉIA ESTÁ USADO TODO O 
LIMITE. BETO DIZ QUE ELE PAGA A CONTA DELA NO CARTÃO DA SOGRA DELE, E 
FERNANDO PAGAVA O DA SOGRA DE BETO. FERNANDO MANDA BETO LEVAR A 
FATURA QUE ELE VAI TENTAR PAGAR. BETO DIZ QUE NÃO TEM DINHEIRO, ESTÁ 
ACHANDO QUE JAMES O ENGANOU. BETO DIZ QUE PELAS CONTAS QUE ELE FEZ 
BATE, NÃO BATE AS CONTAS QUE FERNANDO FEZ, DIZ QUE 200 E POUCOS FOI 
PRO TERRENO E DIZ QUE PAGOU UMAS CONTINHAS POIS ERA AVALISTA DO 
BOCÃO. 

(...) 

Beto: "Eu tô cheio de conta, vagabundo, pra pagar. Uma fatura. Tu não tem nada pra 
pagar, pra pagar uma fatura e ganhar um prazo."; 
Fernando: "Zé, o cartão da Andréia tá usado todinho. E o limite de paga..."; 
Beto: "Tú pagava o da minha sogra só pra mim ganhar um prazo, e eu pagava a dela de 
novo pra ti."; 
Fernando: "Não entendi, como é que é?"; 
Beto: "Ia pagar a conta dela no cartão da minha sogra e tu pagava o da minha 
sogra."; 
Fernando: "Hum, é do Mark oh cara, tinha. Quanto é a fatura dela?"; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 245 de 520

Beto: "cinco e seiscentos."; 
Fernando: "Eu tenho uma aqui de oito mil e pouco pra pagar."; 
Beto: "Então, eu queria que tu pagasse cinco e seiscentos só pra mim ganhar um prazo."; 
Fernando: "Então faz assim, tu paga a do Mark que eu pago o cartão dela. Que é o 
dinheiro que eu ia pagar o do Mark."; 
Beto: "Acho que só tem o limite se primeiro eu pagar. Não tem não o limite porra o 
limite, tá tudo usado. Aí tem que pagar e liberar de volta, só pra mim ganhar uns 
dias."; 
Fernando: " Traz a fatura que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "É, aí só pra mim ganhar uns dias, eu não tenho mesmo não, não é caô, tão as 
contas tudinho aqui, eu não tenho dinheiro não."; 
Fernando: "Mas então tú traz a fatura aí que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "Eu tava achando que o James me encuelou."; 
Fernando: "Mas é por isso que eu tô te falando. (...)"; 

(...) 

Beto: "Pelas contas que eu fiz aqui, ela bate. Não tava batendo do jeito que tu fez. Mas a 
minha bate aqui, porque  duzentos e pouco foi pro terreno, pela conta que eu somei aqui 
deu trezentos e pouco, se duzentos e pouco foi pro terreno, eu paguei umas continhas que 
eu era avalista do Bocão."; 
Fernando: "Hum."; 
Beto: " Que eu paguei oito mil e pouco pro Demir, eu paguei trinta e pouco pro Bimbo, que 
eu ainda tô devendo o Bimbo, to pagando juros pro Bimbo ainda, oito mil e pouco. Mas eu 
vou já aí levar."; 
Fernando: "Tá beleza, a Preta tá ligando aqui, vou mandar a Andréia dizer que não 
conseguiu falar (...), só dá desligado."; 

(….)

Além do fato dos acusados tratarem sobre assuntos relacionados às faturas do cartão 
de crédito de Mark, não se pode ignorar que todas as fraudes realizadas com o cartão de 
Mark seguem o mesmo modus operandi utilizado pelo grupo e, ainda, nos mesmos 
estabelecimentos comerciais onde foram realizadas as demais fraudes.  

Em outro diálogo, Fernando e Alberto falam sobre contas relacionadas ao acusado 
Mark, demonstrando que possuíam domínio sobre a sua movimentação: 

Telefone: (69) 9291-1304      Data início: 17/01/2012  23:50:44    Data término: 17/01/12  
23:59:11    

Duração: 00:08:27

Diálogo entre: Beto/ Fernando

Fernando: oi
Beto: oi
Fernando: você ligou aqui, é porque  não sei mexer no telefone
Beto: foi cedo. Eu tava aí macho, o seu Paulo ta rodado lá (...) o avô da Amanda
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Fernando: o que é que tem?
Beto: ta rodado. Separou, ta morando lá na casa da sogra (...) do peão lá. não tem como tu 
da uma força pra ele não?
Fernando: rapaz, a tua casa é maior, não tem como tu arrumar, uma varanda pra ele não? 
(risos) 
Beto: separou, a rosinha lá do (...) o veinho tava conversando com a Amanda, a Amanda 
falou que o veio tem orelhona. Eu falei: "eu sei, ele tem saudade é do teu pai". O vei ta 
doido pra ir pra Fortaleza 
Fernando: é
Beto: Ei Zé, eu to tentando ver aqui pelo CPF da dona Antonia aqui, o financiamento 
não dá de jeito nenhum
Fernando: no Santander?
Beto: é
Fernando: por causa do horário, tu ta ligando muito tarde, só até 08 horas. Eu tentei 
ligar uma vez  também na do Marks e aconteceu o mesmo jeito, o dele (...) no 
Santander também
Beto: não entra na net não?
Fernando: entra não
Beto: só ligando é?
Fernando: só ligando
Beto: marrapaz, eu to tentando entrar aqui de um jeito e de outro mas não to 
conseguindo, tu falo que na internet via
Fernando: não, eu falei ligando, no eletrônico
Beto: ah, no eletrônico, 4001 né?
Fernando: é, 3535, aí você digita o CPF e vai aparecer a opção cartão de crédito, 
conta- corrente
Beto: mas tem o do carro mesmo né?
Fernando: também tem, é só entrando aqui e te falar
Beto: é 400... 9090, 4004 (...) central de relacionamento de carro
Fernando: tem um numero aqui chamado 96428820, não é de Natal?
Beto: 8820? O Reginaldo tava te ligando... 8820 não sei não. Que falar contigo pra ver se 
tu resolve um negocio pra ele, queria mandar um cara lá pra Recife, ele não sabe 
fazer o boleto. Eu falei pra ele que tava indo lá só por causa de você, só porque você 
ta pedindo, eu cheguei aí (...) o que tem mais novo pra gente?
Fernando: é só que eu to num pepino muito grande.
(...)
Fernando: ei Zé! o pepino que eu to, macho. Eu transferi a fatura, eu to com o vencimento 
da fatura, ta aqui, mostrou dia 28/02, aí ta aqui fechada a fatura, 28/01. Macho! To pra 
endoidar
Beto: não, mas (...)
Fernando: ta doido é mano? Eu tava contando de pagar com a Edina, lá em fevereiro
Beto: é, mas era impossível pagar com a Edina
Fernando: não, eu falei com o Anderson hoje e ele disse quer fazer já (...) já quer ter 
terminado
Beto: o Anderson é doido, faz coisa por coisa, ele não sabe nem o que fala (...)
Fernando: como é que é?
Beto: (...)
Fernando: rapaz, aí é  foda. Tu é doido, eu zuei, como é que pode? Tava lá anotado dia 
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28/02 pow, e eu sentei o dedo
Beto: não, mas resolve isso, financiar o carro e acaba com isso. Pronto. E ta lá o dinheiro, 
né?
Fernando: é
Beto: não tem o que fazer não, chorar pelo leite derramado? Difícil é lidar o sistema
Fernando: tu é doido é? Tu acha que ligando lá o (...) não resolve não?
Beto: eu acho que não né? Sei não... tem que resolver isso, né?
Fernando: tem que ver como é que faz
Beto: tem que baixar (...)
Fernando: não, mas já li, outras coisas. Os cara tem na cabeça umas idéia e tudo, quando 
a fé...
Beto:  mas vamo arrumar uma solução aí, né? Tamo aí 
Fernando: tamo

Resta evidente o envolvimento de ambos nas transações fraudulentas realizadas por 
Mark e pelas quais este foi condenado. 

Como se vê a partir das interceptações destacadas, tanto Fernando como Beto 
tratavam abertamente sobre as faturas, cartões e contas vinculadas a Mark, sendo que 
todas as transações seguiam mesmo modus operandi do grupo. 

Não bastasse, todas as transações imputadas a Mark e que estão relacionadas a 
Beto e Fernando foram realizadas nos mesmos estabelecimentos comerciais que o grupo 
utilizava para cometer as fraudes e relacionadas a outros réus neste processo. 

Dessa forma, não há dúvidas que tanto Fernando como Beto arquitetavam todas as 
transações fraudulentas que eram realizadas com o cartão de Mark, de modo que devem 
ser condenados pela prática de 32 (trinta e dois) crimes de estelionatos. 

Vejamos, então, a relação de Aberto e Fernando com os 79 crimes de estelionato 
praticados com o cartão da acusada Edina Maria de Lima:

Conforme já fundamentado anteriormente, as operações envolvendo os cartões de 
crédito de Edina foram realizadas através do modus operandi comum ao grupo, ou seja, 
após conseguir o aumento de limite de forma fraudulenta com apresentação de 
documentos adulterados, os cartões de crédito eram utilizados em inúmeras transações em 
estabelecimentos comerciais já predeterminados, muitas vezes de formas sequenciais e em 
valores muito altos, sendo que, dias após as transações, as faturas dos cartões eram 
supostamente pagas com cheques sem fundo, pertencentes a outras titularidades, e no 
período em que os cheques eram processados, com o limite já restabelecidos, os acusados 
passavam a efetuar novas transações, com as mesmas características.

Sobre essas transações, este juízo concluiu pela condenação por setenta e nove 
crime de estelionato da ré Edina. 

Durante as interceptações telefônicas foram captadas diversas conversas entre 
Fernando e Alberto que demonstram que ambos não só tinham o conhecimento de 
referidas transações fraudulentas, como encabeçavam as práticas criminosas. Vejamos às 
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folhas 178/182 do Apenso I:

FONE           ALVO 
6992122120     69 9212 - 2120 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/VANDO - COMO AUMENTAR LIMITES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
18/01/2012 12:17:25          18/01/2012 12:45:47          00:28:22 

RESUMO 
Fernando dá uma explanação sobre como funciona a movimentação dos cartões de crédito 
e conta corrente junto aos bancos. 

DIÁLOGO 

Fernando: "E aí Zé."; 
Beto: "É, ele falou que não tem jeito não, porque já pagaram três boletos e vai bloquear 
tudo."; 
Fernando: "Eles pagaram três boletos?"; 
Beto: "É, que eles mente muito, ele não fala a verdade não. Naquele dia ele acha que sou 
otário, mandou tirar a passagem pro cara ir lá em Brasília, foi pra pagar foi boleto pra ele, 
daqueles outros negócio (...)"; 
Fernando: "Mentira tem perna curta, né macho."; 
Beto: "Não, mas eu tô deduzindo aqui..."; 
Fernando: "Não, mas é, mas assim, juntando as coisas tem fundamento né."; 
Beto: "Foi foi pagar boleto, falou que pagou três boletos de cento e dez, na hora que 
amanhã o dinheiro tá disponível, vão bloquear a conta da empresa, vão bloquear tudo. É 
cheio de história né, mente demais, aí o cara não tem nem que acreditar. (...)" (até 1 minuto 
e 3 segundos) 
(a partir de 1 minuto e 47 segundos) 
Fernando: "Ei, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar: oh, tu lembra que, lá do Demir 
mesmo, eu gerava boleto na conta do Demir, e eu pagava, só que eu pagava na rocheda 
mesmo, o dinheiro caía normal. 
Beto: "Aí caía o dinheiro."; 
Fernando: "Aí cai o dinheiro, então, quer dizer, do mesmo jeito que agente paga as 
fatura, que vai o crédito e libera o dinheiro..."; 
Beto: "Hum? É por isso que eu tô pegando as coisa aqui, por isso que eu te liguei, 
que é do mesmo jeito."; 
Fernando: "É daquele jeito que fazia..."; 
Beto: "É, porque aí o dinheiro fica, só que ele tem que fazer a pessoa ir lá fazer um 
convênio."; 
Fernando: "Não, não precisa nem ir lá fazer um convênio. Eu fiz o convênio do Anderson, 
eu fiz o convênio do Demir, eu fiz o convênio pela internet, eu fiz."; 
Beto: "Mas não é no físico não, é no jurídico."; 
Fernando: "No físico também faz."; 
Beto: "Eles não sabem."; 
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Fernando: "E não sabem. (...)"; 
Beto: "Fazer um teste. Gerar um boleto aí de micharia, e pagar hoje."; 
Fernando: "É."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "É, peraí que através disso aqui eu vou endossar o Vando, eu vou falar "oh aí 
Vando a cagada que teu mestre faz, olha aí (...). Olha aí pra tu ver a cagada. Entendeu? Eu 
vou passar pra ele, ele tá me ligando aqui."; 
Beto: "É, já manda ele acessar pra ver, mas não diga nada não que eu falei."; 
Fernando: "Tá."; 
Beto: "Dá uma queimada logo que esse Regi é malandro."; 
Fernando: "É, mas eu já vou preparar o terreno, entendeu?"; 
Beto: "Ele tá virando malandrinho, ele pegou (..) com Loro, já tá...rhum. Meu amigo o 
dinheiro ele é foda, (...) que o cara pode confiar nesse Regi? (...)"; 
Fernando: "Vou pegar o toquinho da Edna e vou cadastrar pra deixar nos finalmente, 
ente fazer o negocinho dele."; 
Beto: "É, malandragem né? Não tem nem outro que dá de fazer ainda? Eu acho que 
ainda tem."; 
Fernando: "Qual?"; 
Beto: "O do Veri."; 
Fernando: O do Veri eu acho que não faz não."; 
Beto: "Qual o outro que tem que dá pra fazer, tem nem um outro não, aí?"; 
Fernando: "Tem nada."; 
Beto: "Malandragem rapaz, os cabra, né...Esses meninos o cabra não pode confiar não."; 
Fernando: "A conta do Cláudio jurídica lá do Ita, também dá pra fazer."; 
Beto: "É."; 
Fernando: "Entendeu."; 
Beto: "É, porque, meu amigo, tem que cadastrar."; 

Fernando: "É, cadastra pela internet. Eu vou atender o Vando aqui Zé, depois eu te ligo." 

Outro diálogo merece destaque  (fl. 204, apenso II): 

FONE           ALVO 
6992178410     6992178410 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - CARTÃO. 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
09/04/2012 09:05:11   09/04/2012 09:09:13   00:04:02 

RESUMO 
BETO FALA DE ALGUÉM QUE JÁ ESTÁ EM BRASÍLIA. FERNANDO PERGUNTA SE 
BETO FALOU COM ELE. BETO DIZ QUE FALOU (NÃO DÁ PRA SABER SE FOI PRA 
FERNANDO OU HNI) QUE PARECE QUE ELE TEM MEDO DO ALEXANDRE. 

DIÁLOGO 
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Fernando: "Oi."; 
Beto: "O Rela tá lá em Brasília já com o Zito."; 
Fernando: "Tu falou com ele é?"; 
Beto: "Falei faz é hora com ele, ele mandou o Zito (...) parece que tu tá é devendo o 
Alexandre pow. Tu aonde tu vai tu fica com essas tua moagens de não quero falar não sei 
com quem, se escondendo, parece bandido. Tu não tá devendo é o cara pra ficar com 
esses negócios de ficar escondido, eu acho que é desse bicho aí. Ele pediu mil e um 
segredo (...)"; 
Fernando: "Quanto que é o bicho?"; 
Beto: "Não sei não, ela falou (...)"; 
(...) 
Fernando: "Ele tá esperando o (...) mandar?"; 
Beto: "É."; 
Fernando:  "Ela foi na frente já?"; 
Beto: "Foi, o cara mandou o dinheiro. (...)"; 
Fernando: "Não quer mandar fazer aqui o do Maneco não hoje então?"; 
Beto: "De qual?"; 
Fernando: "Pagar?"; 
Beto: "Tava certo né?"; 
Fernando: "É, tentar logo lá, ver se conseguia."; 
Beto: "O certo era fazer um teste com outro né?"; 
Fernando: "(...) se ele tem alguma folha lá."; 
Beto: "O certo era fazer um teste com outro, vai quenga essa porra toda aí."; 
Fernando: "(...) de outra fatura. Tu diz testar com o (...)"; da Edina? 
Beto: "Qualquer outro."; 
Fernando: "(...) tá bloqueado."; Da Edina tá bloqueado 
Beto: "Da Andréia macho, bota a cabeça pra pensar. A Andréia, qualquer um outro aí, 
fazer um teste, arrisca logo (...) mete bronca (...)."; 
Fernando: "No da Andréia tem que fazer lá em Natal, então. Mandar o Alberto levar 
uma folha daqui e tentar pagar lá."; 
Beto: "Tem que ligar logo pra não ir pro (...). Tá precisando de cimento mandou entregar lá 
no Porto Velho."; 
Fernando: "O Nelson é?"; 
Beto: "É. Ligou cedo, já. Eu perguntei dele, do Demir, quantos sacos faltam ele entregar na 
7. Ele falou 255. Quantos sacos é que tinha com ele?"; 
Fernando: "Rapaz, tinha deixado mil (...)"; 
Beto: "Mandei deixar lá, eu falei 'pega lá (...) mandar deixar que dou um jeito de pagar essa 
semana.' (...)"; 

Em outro áudio Fernando e Alberto falam sobre pagamento com cartões de crédito, 
bem como sobre o cartão de Edina  (folhas 284/285 do penso II): 

FONE           ALVO
6992560489     69 9256 - 0489

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/BETO - pgto do Nelson no Jair
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DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
10/07/2012 08:41:41     10/07/2012 08:47:52        00:06:11

RESUMO
FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO PAGAMENTO 
DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A GERENTE BLOQUEOU. 
FEZ TAMBÉM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBÉM. FERNANDO FALA QUE O DO 
REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTÃO IRÃO PASSAR NO JAIR 50, 
QUE É O PAGAMENTO DO NELSON.

Fernando: "E aí.";
Beto: "Hum?";
Fernando: "Liberou Zé?";
Beto: "Nada, nem consta.";
Fernando: "Tu ligou lá?";
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta.";
Fernando: "Hum.";
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo.";
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo.";
Beto: "É mesmo?";
Fernando: "Foi.";
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele.";
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz.";
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?";
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?";
Beto: "Dela tu não fez, não.";
Fernando: "Fiz pow.";
Beto: "O dela tava bloqueado.";
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...).";
Beto: "(...)";
Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
entendeu? Da, da conta.";
Beto: "Então.";
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa aconteceu. 
Entendeu?";
Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)";
Fernando: "Hum. Deixa eu te falar outra coisa e aquele outro do Reginaldo?";
Beto: "Que que tem?";
Fernando: "Eu mandei ele ir lá no Demir.";
Beto: "É ruim que depois quenga lá, né?";
Fernando: "Ou então passa lá no Jair.";
Beto: "Jair, melhor.";
Fernando: "Ahm?";
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Beto: "No Jair era melhor, né?";
Fernando: "Então vou mandar passar lá mesmo.";
Beto: "É...no Demir né, tem outras coisas lá, vai ficar né? Melhor de que lá. Mas lá vai 
passar quanto, os vinte ou os cinquenta?";
Fernando: "É cinquenta né?";
Beto: "Então, mas só mais tarde, né?";
Fernando: "É, só mais tarde, lá pras duas horas, entendeu?";
Beto: "Hum. Liguei pra aquele bicho feio, tinha o número da TAM pra transferir o ponto, ele 
nem atendeu, (...) disse que vai lá no Bradesco hoje. (...) hoje?";
Fernando: "Ele vai lá, tem que ir, porque ele tem que pegar o boleto dele lá, né?";
Beto: "No pagamento né, mas a conta não tá estourada?";
Fernando: "Não, a conta tá mais do que estourada, venceu a parcela do empréstimo dele, 
dez mil, o cheque especial tá estourado, parcela do Seguro dele tá vencida também, tá 
estourada, entendeu?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Pois é. E outra, era pra ele ter feito o empréstimo parcelado, em várias vezes, 
ele fez em uma parcela só, entendeu?";
Beto: "É meu amigo, é complicado que até a parcela do carro, mas não tinha como fazer 
fora de débito. Mandar ele ir lá tirar fora do débito, né?";
Fernando: "É, então, foi isso que eu mandei ele fazer, mandei ele pegar a parcela que está 
vencida e pedi pra emitir o carnê, entendeu?";
Beto: "A mulher daqui do lado, de um bicho feio daquele acordar liso. Hum, ontem eu tava 
só escutando ela do lado dele, ela que tava fazendo as coisas pra ele, que ele tá até cego. 
Menina nova, cabra que tá (...), cabra até ruim da vista tá. E liso, o cabra quando tá com 
dinheiro a mulher aguenta, e liso (...) a correia queimar? Complicado hein. Não é?";
Fernando: "É, bastante.";
Beto: "Aí a mulher começa a zoar o cabra né? Aí o cabra quer ter menininha nova, né?";
Fernando: "(risos).";
Beto: "É foda, eu tenho tudo isso. É verdade, mas...E macho, deixa eu ver, como é que vai 
ficar esse pagamento do Nelson?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "O pagamento do Nelson, mandar passar no Jair então.";
Fernando: "É, mandar passar lá mesmo. Em um dos dois, ou Demir ou Jair. Entendeu? Aí 
tu acompanha isso aí Beto, que eu só vou tá lá de duas horas. Aí, mas eu acho que duas 
horas....";
Beto: "Mas duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "Duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "É, então dá tempo pra mim desenrolar, não é?";
Beto: "É só pra tu ligar logo pro Jair, dizer que vai passar lá o Neguinho né?";
Fernando: "Não, o Neguinho tá lá com a máquina.";
Beto: "Ah já tá?";
Fernando: "Já, foi com a máquina, é só ele ligar a máquina lá, botar pra carregar. Só vou 
avisar pra ele que é no Jair e não no Demir, entendeu?";
Beto: "É melhor no Jair que lá né...";(...)
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Em outra conversa, Fernando chega a assumir que usou cartão de Edina. Fernando e 
Alberto falam sobre pagamento de fatura de outros corréus (folhas 408/409, apenso III): 

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
BETO/FERNANDO - BANCOS

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
06/02/2012 09:59:35   06/02/2012 10:04:07   00:04:32

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO
6992911304

RESUMO
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE. BETO FALA QUE TALVEZ 
ELES ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO 
HSBC. BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE 
DER O CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO 
ITAÚ. BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE 
FALOU PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM 
DIA. BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES.

Beto: "Ei, o que que tem Rondoaço aqui de novo no cartão da Edna?";
Fernando: "Se foi cinco mil foi eu.";
Beto: "cinco e novecentos.";
Fernando: "Foi eu, foi eu. Das calhas.";
Beto: "Não mas..., ah, foi pra ti né?
Fernando: "É, das calhas.";
Beto: "Pensei será que a mulher passou duas vezes.";
Fernando: "Hum, não, foi das calhas.";
Beto: "E corre lá macho, lá no...naquele negócio lá.";
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não?
Beto: "Eu vou à tarde. Aindo tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher";
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em atraso 
no nome dele.";
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?";
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te falado.";
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Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora.";
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só uma vez, 
só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)";
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí.
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?";
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia.";
Beto: "E hoje tem a fatura ainda.";
Fernando: " Do... do... do Ita.";
Beto: "É, nove mil e pouco.";
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, não 
dá não?";
Beto: "Dá (...) do pedreiro.";
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, entendeu?";
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa.";
Beto: "Tem que pagar o dela hoje e pagar o dele amanhã, então.";
Fernando: "Não, mas o dele é hoje.";
Beto: "Então, como é que paga?";
Fernando: "Ahn?";
Beto: "Como é que vai pagar?";
Fernando: "Não tem limite não?";
Beto: "Aonde é que tem?";
Fernando: "Tu usou ela tem bem uns cinco cartão, macho, Santander, nenhum tem limite 
aí? Passar os dez depois repõe de volta."
Beto: "Eu acho que não, vou olhar direitinho aqui, ou já entrar na conta dela, mas acho (….)

Não bastasse, há ainda outras interceptações que comprovam que os acusados 
utilizava os cartões de Edina Maria de Lima:

Às folhas 187/188, apenso I:

FONE           ALVO 
6992178410     6992178410 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/GUILHERME - CARTÃO GOLD EDNA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
14/03/2012 10:20:06   14/03/2012 10:26:40   00:06:34 

RESUMO 
GUILHERME DIZ QUE O DA EDNA QUANDO ELE DIGITA O NÚMERO DO CARTÃO, DÁ 
DADOS INCORRETOS, O DA ANDRÉIA DÁ CERTO. FERNANDO PERGUNTA O 
NÚMERO DELE. GUILHERME DIZ 4440540391571044. FERNANDO DIZ QUE VAI FAZER 
A CONFERÊNCIA, MANDA FICAR NA LINHA.  FERNANDO FALA PRA ANDERSON 
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CONFERIR O NÚMERO DO GOLD DA EDNA. ANDERSON FALA 4440.5403.9157.1044. 
GUILHERME DIZ QUE É O MESMO NÚMERO QUE ESTÁ DANDO DADOS 
INCORRETOS. FERNANDO PERGUNTA SE DIGITOU O CPF DELA. GUILHERME DIZ 
QUE JÁ. 

Fernando: "Oi."; 
Guilherme: "Oi tio, o da Edna aqui quando eu digito o número do cartão diz dados 
incorretos. (...)"; 
Fernando: "Aquele, o 3003? Tu tem que digitar 0036..."; 
Guilherme: "Não, é o da Edna."; 
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?"; 
Guilherme: "O da Edna."; 
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?"; 
Guilherme: "O da Edna."; 
Fernando: "Ahm, quando digita o número do cartão dá dados inválidos?"; 
Guilherme: "É, dados incorretos. Entendeu?"; 
Fernando: "Dados incorretos?"; 
Guilherme: "É, dados incorretos. O da Edna, o da Andréia deu certo já."; 
Fernando: "Oh, oh, qual é o número dele?"; 
Guilherme: "Do que, do cartão?"; 
Fernando: "É."; 
Guilherme: "40540391571044"; 
Fernando: "Peraí um pouquinho, eu vou fazer uma conferência aqui, peraí, deixa eu 
atender. Oi."; 
Anderson: "E aí."; 
Fernando: "Peraí, fica na linha, fica na linha, eu vou botar uma conferência aqui. Oi, ei 
Anderson."; 
Anderson: "Oi."; 
Fernando: "Ei Anderson, confirma pra mim o número do Gold da Edna aí. Pega a 
caneta aí, pega a caneta aí Gui."; 
Anderson: "4440..."; 
Fernando: "Anota aí Guilherme 4440...Ahm"; 
Anderson: "5403."; 
Fernando: "5403"; 
Anderson: "9157"; 
Fernando: "9157"; 
Anderson: "1044"; 
Fernando: "1044"; 
(…)

Às folhas 284/285, apenso II:

Telefone: 6992560489  Data Início: 10/07/2012 08:41:41  Data Término: 10/07/2012 
08:47:52
Duração: 0 00:06:11 
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO - 
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RESUMO: FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO 
PAGAMENTO DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A GERENTE 
BLOQUEOU. FEZ TAMBEM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBEM. FERNANDO FALA QUE 
O DO REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTAO IRÃO PASSAR NO JAIR 
50, QUE É O PAGAMENTO DO NELSON.

Fernando: "E aí.";
Beto: "Hum?";
Fernando: "Liberou Zé?";
Beto: "Nada, nem consta.";
Fernando: "Tu ligou lá?";
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta.";
Fernando: "Hum."; .
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo.";
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo.";
Beto: "É mesmo?";
Fernando: "Foi.";
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele.";
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz.";
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?";
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?";
Beto: "Dela tu não fez, não.";
Fernando: "Fiz pow .";
Beto: "O dela tava bloqueado.";
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...).";
Beto: "( ...)";
Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
entendeu? Da, da conta.'
Beto: "Então.";
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa 
aconteceu. Entendeu?";
Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)";
Fernando: "Hum. Deixa eu te falar outra coisa e aquele outro do Reginaldo?";
Beto: "Que que tem?";
Fernando: "Eu mandei ele ir lá no Demir.";
Beto: "É ruim que depois quenga lá, né?";
Fernando: "Ou então passa lá no Jair.";
Beto: "Jair, melhor.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "No Jair era melhor, né?";
Fernando: "Então vou mandar passar lá mesmo.";
Beto: "É...no Demir né, tem outras coisas lá, vai ficar né? Melhor de que lá. Mas lá vai 
passar quanto, os vinte ou os cinquenta?";
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Fernando: "É cinquenta né?";
Beto: "Então, mas só mais tarde, né?";
Fernando: "É, só mais tarde, lá pras duas horas, entendeu?";
Beto: ."Hum Liguei pra aquele bicho feio, tinha o número da TAM pra transferir o ponto, ele 
nem atendeu, (...) disse que vai lá no Bradesco hoje. (...) hoje?";
Fernando: "Se vai lá, tem que ir, porque ele tem que pegar o boleto dele lá, né?";
Beto: "No pagamento né, mas a conta não tá estourada?";
Fernando: "Não, a conta tá mais do que estourada, venceu a parcela do empréstimo dele, 
dez mil, o cheque especial tá estourado, parcela do Seguro dele tá vencida também, tá 
estourada, entendeu?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?";
Fernando: "Pois é. E outra, era pra ele ter feito o empréstimo parcelado, em várias vezes, 
ele fez em uma parcela só, entendeu?";
Beto: "É meu amigo, é complicado que até a parcela do carro, mas não tinha corro fazer 
fora de débito. Mandar ele ir lá tirar fora do débito, né?";
Fernando: "É, então, foi isso que eu mandei ele fazer, mandei ele pegar a parcela que está 
vencida e pedi pra emitir o carnê, entendeu?";
Beto: "A mulher daqui do lado, de um bicho feio daquele acordar liso. Hum, ontem eu tava 
só escutando ela do lado dele, ela que tava fazendo as coisas pra ele, que ele tá até cego. 
Menina nova, cabra que tá (...), cabra até ruim da vista tá. E liso, o cabra quando tá com 
dinheiro a mulher aguenta, e liso (...) a correia queimar? Complicado hein. Não é?";
Fernando: "É, bastante.";
Beto: "Aí a mulher começa a zoar o cabra né? Aí o cabra quer ter menininha nova, né?";
Fernando: "(risos).";
Beto: "É foda, eu tenho tudo isso. É verdade, mas...E macho, deixa eu ver, como é que vai 
ficar esse pagamento do Nelson?";
Fernando: "Oi?";
Beto: "O pagamento do Nelson, mandar passar no Jair então.";
Fernando: "É, mandar passar lá mesmo. Em um dos dois, ou Demir ou Jair. Entendeu? Aí 
tu acompanha isso aí Beto, que eu só vou tá lá de duas horas. Aí, mas eu acho que duas 
horas ....";
Beta: "Mas duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "Ahm?";
Beto: "Duas horas é uma hora o horário daqui.";
Fernando: "É, então dá tempo pra mim desenrolar, não é?";
Beta: "É só pra tu ligar logo pro Jair, dizer que vai passar lá o Neguinho né?";
Fernando: "Não, o Neguinho tá lá com a máquina.";
Beta: "Ah já tá?";
Fernando: "Já, foi com a máquina, é só ele ligar a máquina lá, botar pra carregar. Só vou 
avisar pra ele que é no Jair e não no Demir, entendeu?";
Beto: "É melhor no Jair que lá né...";
Fernando: "É, então deixa eu ligar logo pra ele, eu vou ligar pra ele tá?".

Dessa forma, não há dúvidas que tato Fernando como Beto arquitetavam todas as 
transações fraudulentas que eram realizadas com o cartão de Edina, de modo que devem 
ser condenados pela prática de 79 (setenta e nove) crimes de estelionatos. 
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Referente ao cartão de Cláudio Siqueira de Oliveira, são imputados aos 
acusados o envolvimento na prática de 23 estelionatos. 

Consoante já fundamento, restou demonstrada a prática de vinte e três estelionato 
pelo acusado Cláudio Siqueira.

Resta verificar, no entanto, a participação de Alberto e Fernando nestes crimes, já 
que são apontados como líderes do núcleo do grupo voltado à prática de estelionatos com 
o uso de cartões de crédito. 

Como já delineado, a participação de Alberto e Fernando consiste em coordenar 
todas as fraudes realizadas pelo grupo criminoso, atuando como verdadeiros mandantes.

A fim de demonstrar referida liderança, destaca-se, inicialmente, conversas em que 
Alberto e Fernando falam sobre os dados completos do réu Cláudio Siqueira (fl. 171  
Apenso I):

Telefone: 6981063738 Data Início: 21/06/2012 14:28:30 Data Término: 21/06/2012 14:30:09
Duração: 0 00:01:39 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/HNI - PASSA DADOS CLÁUDIO SIQUE
RESUMO: HNI DIZ QUE ESTÁ PRECISANDO DO NOME. FERNANDO DIZ "CLAUDIO 
SIQUEIRA DE OLIVEIRA", CPF 220.702.902-63, END. RUA DOM PEDRO II, 1731, 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 76804-091, DIZ QUE SE HNI PRECISAR DE MAIS 
ALGUMA COISA É PRA AVISAR E DEPOIS QUE PASSAR O EDVALDO VAI LÁ.

Ainda, à folha 202, apenso II: 

Telefone: 6992178410 Data Início: 05/04/2012 17:28:32 Data Término: 05/04/2012 17:37:52
Duração:. 0 00:09:20 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO X ITAU - USANDO CARTAO.
RESUMO: Fernando conversa com atendimento online do Banco Itau e fala o nome do 
usuário: Claudio Siqueira de Oliveira. FERNANDO SE IDENTIFICA COMO SENDO 
CLAUDIO SIQUEIRA, DIZ QUE FEZ TRANSAÇÕES PELA CONTA, UM TED E ELA ATÉ 
AGORA NÃO ESTORNOU NA CONTA DELE, DE 20650,00. CONTA 637-8

À folga 428 do apenso III: 

Telefone: 6992911304 Data Início: 02/05/2012 11:58:45 Data Término: 02/05/2012 11:59:38
Duração: 0 00:00:53 Interlocutor:
Relevância: 2
COMENTÁRIO: BETO/HNI - O QUE DEU NO ITAU?
RESUMO: HNI PERGUNTA O QUE DEU NO ITAÚ. BETO DIZ QUE ELE VAI PUXAR, DIZ 
QUE ESTÁ SAINDO, VAI PEGAR O MENINO NO COLÉGIO, FALA PRA HNI IR LÁ, POIS 
ELE JÁ RESOLVE TUDO LÁ. HNI DIZ QUE ESTÁ NO BANCO, SAIU DO HSBC AGORA. 
BETO FALA PRA ELE FICAR LÁ, POIS JÁ ELE LIGA, OU OUTRA PESSOA QUE ESTÁ 
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COM ELE. HNI DIZ POR QUE SENÃO VAI LÁ COM ELE, OU SEJA, COM A OUTRA 
PESSOA QUE ESTÁ COM BETO CONSULTANDO.

FONE HNI: 69 9288-3439, FONE CADASTRADO EM NOME DE CLAUDIO SIQUEIRA DE 
OLIVEIRA, CPF 220.702.902-63, END. AV. BRASILIA, 2255, SAO CRISTOVAO, PORTO 
VELHO-RO.

Merece destaque a conversa em que Fernando e Alberto tratam sobre o pagamento 
de faturas e cheques sem fundo, mencionando a pessoa de Cláudio Siqueira (folhas 
408/409, apenso III):

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - BANCOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
06/02/2012 09:59:35   06/02/2012 10:04:07   00:04:32 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992911304 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE.  BETO FALA QUE TALVEZ 
ELES ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO 
HSBC. BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE 
DER O CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO 
ITAÚ. BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE 
FALOU PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM 
DIA. BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES. 

(...)
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não? 
Beto: "Eu vou à tarde. Aindo tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher"; 
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em 
atraso no nome dele."; 
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?"; 
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te 
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falado."; 
Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora."; 
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só 
uma vez, só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)"; 
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí. 
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?"; 
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia."; 
Beto: "E hoje tem a fatura ainda."; 
Fernando: " Do... do... do Ita."; 
Beto: "É, nove mil e pouco."; 
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, não 
dá não?"; 
Beto: "Dá (...) do pedreiro."; 
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, entendeu?"; 
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa."; 

(…)

Outra conversa que comprova Alberto e Fernando não só utilizavam cartões de outros 
réus e terceiros, como também arquitetavam as fraudes que eram realizadas (folhas 
178/182 do Apenso I): 

FONE           ALVO 
6992122120     69 9212 - 2120 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/VANDO - COMO AUMENTAR LIMITES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
18/01/2012 12:17:25   18/01/2012 12:45:47   00:28:22 

RESUMO 
Fernando dá uma explanação sobre como funciona a movimentação dos cartões de 
crédito e conta corrente junto aos bancos. 

DIÁLOGO 

Fernando: "E aí Zé."; 
Beto: "É, ele falou que não tem jeito não, porque já pagaram três boletos e vai bloquear 
tudo."; 
Fernando: "Eles pagaram três boletos?"; 
Beto: "É, que eles mente muito, ele não fala a verdade não. Naquele dia ele acha que sou 
otário, mandou tirar a passagem pro cara ir lá em Brasília, foi pra pagar foi boleto pra ele, 
daqueles outros negócio (...)"; 
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Fernando: "Mentira tem perna curta, né macho."; 
Beto: "Não, mas eu tô deduzindo aqui..."; 
Fernando: "Não, mas é, mas assim, juntando as coisas tem fundamento né."; 
Beto: "Foi foi pagar boleto, falou que pagou três boletos de cento e dez, na hora que 
amanhã o dinheiro tá disponível, vão bloquear a conta da empresa, vão bloquear tudo. É 
cheio de história né, mente demais, aí o cara não tem nem que acreditar. (...)" (até 1 minuto 
e 3 segundos) 
(a partir de 1 minuto e 47 segundos) 
Fernando: "Ei, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar: oh, tu lembra que, lá do 
Demir mesmo, eu gerava boleto na conta do Demir, e eu pagava, só que eu pagava na 
rocheda mesmo, o dinheiro caía normal. 
Beto: "Aí caía o dinheiro."; 
Fernando: "Aí cai o dinheiro, então, quer dizer, do mesmo jeito que agente paga as 
fatura, que vai o crédito e libera o dinheiro..."; 
Beto: "Hum? É por isso que eu tô pegando as coisa aqui, por isso que eu te liguei, 
que é do mesmo jeito."; 
Fernando: "É daquele jeito que fazia..."; 
Beto: "É, porque aí o dinheiro fica, só que ele tem que fazer a pessoa ir lá fazer um 
convênio."; 
Fernando: "Não, não precisa nem ir lá fazer um convênio. Eu fiz o convênio do 
Anderson, eu fiz o convênio do Demir, eu fiz o convênio pela internet, eu fiz."; 
Beto: "Mas não é no físico não, é no jurídico."; 
Fernando: "No físico também faz."; 
Beto: "Eles não sabem."; 
Fernando: "E não sabem. (...)"; 
Beto: "Fazer um teste. Gerar um boleto aí de micharia, e pagar hoje."; 
Fernando: "É."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "É, peraí que através disso aqui eu vou endossar o Vando, eu vou falar "oh aí 
Vando a cagada que teu mestre faz, olha aí (...). Olha aí pra tu ver a cagada. Entendeu? Eu 
vou passar pra ele, ele tá me ligando aqui."; 
Beto: "É, já manda ele acessar pra ver, mas não diga nada não que eu falei."
Fernando: "Tá."; 
Beto: "Dá uma queimada logo que esse Regi é malandro."; 
Fernando: "É, mas eu já vou preparar o terreno, entendeu?"; 
Beto: "Ele tá virando malandrinho, ele pegou (..) com Loro, já tá...rhum. Meu amigo o 
dinheiro ele é foda, (...) que o cara pode confiar nesse Regi? (...)"; 
Fernando: "Vou pegar o toquinho da Edna e vou cadastrar pra deixar nos finalmente, ente 
fazer o negocinho dele."; 
Beto: "É, malandragem né? Não tem nem outro que dá de fazer ainda? Eu acho que ainda 
tem."; 
Fernando: "Qual?"; 
Beto: "O do Veri."; 
Fernando: O do Veri eu acho que não faz não."; 
Beto: "Qual o outro que tem que dá pra fazer, tem nem um outro não, aí?"; 
Fernando: "Tem nada."; 
Beto: "Malandragem rapaz, os cabra, né...Esses meninos o cabra não pode confiar 
não."; 
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Fernando: "A conta do Cláudio jurídica lá do Ita, também dá pra fazer."; 
Beto: "É."; 
Fernando: "Entendeu."; 
Beto: "É, porque, meu amigo, tem que cadastrar."; 

Fernando: "É, cadastra pela internet. Eu vou atender o Vando aqui Zé, depois eu te ligo." 

Também foram interpretadas conversas de Cláudio com Beto, evidenciando o vínculo 
formado para a prática de delitos por meio de cartões de créditos (fls. 428/428  Apenso 
III): 

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/CLÁUDIO - FINANCIAMENTO, CARTÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL        DURAÇÃO 
03/05/2012 13:29:26           03/05/2012 13:55:25           00:25:59 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE RESOLVEU LÁ, O X...CLAUDIO DIZ NADA, NÃO QUER DAR 
O DOCUMENTO. BETO DIZ ELE QUER QUE FINANCIE. CLAUDIO DIZ QUE ACHA QUE 
NO BRADESCO JÁ MELOU A APROVAÇÃO, POIS ATÉ HOJE NINGUÉM PAGOU OS 
CARTÕES. BETO DIZ FERNANDO FALOU QUE IA PAGAR. CLAUDIO DIZ QUE PASSOU 
CADASTRO NA SABENAUTO E ALEX FALOU QUE JÁ NEGOU, S-10, ENTRADA DE 15 
MIL, PELO BRADESCO. CLÁUDIO DIZ QUE FOI AO BANCO ITAÚ E A GERENTE 
ATUALIZOU A RENDA DELE PRA SEGUNDA-FEIRA ELES VÃO TENTAR PEDIR 
CARTÃO. BETO PERGUNTA SE ELA PEDIU CONSTISHOP. CLAUDIO DIZ QUE NÃO, 
POIS AS DUAS GERENTES VIAJARAM PRA MANAUS, ENTÃO ELE APROVEITOU A 
OUTRA QUE ESTAVA NO LUGAR DELAS E FEZ ALTERAÇÃO, PEDIU PRA AUMENTAR 
O LIMITE MAS ELA DISSE QUE TINHA QUE ATUALIZAR OS DADOS. 

Cláudio: "Alô."; 
Beto: "E aí?"; 
Cláudio: "Oi."; 
Beto: "E aí, o que resolveu lá?"; 
Cláudio: "Qual dos assuntos?"; 
Beto: "O X..."; 
Cláudio: "Nada, não quer dar o documento, nem porra nenhuma."; 
Beto: "Não, ele quer que financie, como ele quer que financie, por lá?"; 
Cláudio: "É, mas é...eu acho que lá no Bradesco já melou aquela aprovação lá."; 
Beto: "Por que?"; 
Cláudio: "Porque até hoje ninguém pagou os cartão, entendeu?"; 
Beto: "O Fernando falou que ia pagar."; 
Cláudio: "E aí eu passei um cadastro lá na Sabenauto, o Alex falou que já negou."; 
Beto: "Passou cadastro lá pra que carro?"; 
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Cláudio: "S-10."; 
Beto: "Quanto a entrada?"; 
Cláudio: "Entrada de quinze mil."; 
Beto: "É? Já negou, por onde que foi passado?"; 
Cláudio: "Pelo Bradesco."; 
Beto: "E negou foi?"; 
Cláudio: "Negou. Mas também não sei, porque a entrada normal deles é vinte por cento, 
entendeu? O valor do carro, aí ele viu, aí ele diminuiu lá pra ver, mas aí me ligaram hoje de 
lá já pra atualizar por outro banco. Aí eu fui atualizar..."; 
Beto: "(...) pedir o Constishop não é bom passar (...) senão nega na hora."; 
Cláudio: "Não, mas eu não tô passando nada não, eu falei pra eles terem um pouco de 
paciência, porque eu ia atualizar a renda pelo imposto de renda, eu fui atualizar hoje né, 
ajeitou hoje. E aí, já queria que fosse fazer. 'Não tem calma aí, tá os negócios em análise, 
até pra  (...) os cartões ficar passando isso não vai né'. Entendeu?"; 
Beto: "Quem te chamou pra ir lá, foi o Alex?"; 
Cláudio: Não, pra atualizar eu fui lá no Fernando hoje de manhã cedo."; 
Beto: "(...)"; 
Cláudio: "Ele que me falou pra fazer cadastro, o Fernando, entendeu? Aí já falou 'não, 
vai', eu falei 'rapaz, vamo esperar um pouco pra ver esse negócio do Itaú, ver se..."; 
Beto: "É, é o mais (...) é esse daí né?"; 
Cláudio: "É, aí eu fui e falei né, aí hoje a tarde (...) falei que a minha gerente é outra já, 
aí tinha uma lá ela falou 'Cláudio, vou atualizar hoje a tua renda, já tirei cópia, tirei 
tudo, e aí segunda-feira tu vem pra gente tentar pedir esse cartão, porque eu já alterei 
aqui tudo."; 
Beto: "Da onde?"; 
Cláudio: "Do Itaú."; 
Beto: "Ah, ela mandou tu ir lá segunda?"; 
Cláudio: "É, porque eu alterei hoje, eu levei o imposto de renda hoje, agora. Saí do 
banco agorinha. 
Aí eu alterei, ela falou, isso aqui vai virar pro sistema, tirou cópia, tirou tudo, aí eu 
assinei alteração de renda, entendeu? Tudinho. Aí ela falou 'Isso aqui se não gerar 
hoje pra amanhã, segunda-feira já está atualizado, aí agente tenta subir os cartão.'."; 
Beto: "E ela pediu o Constishop?"; 
Cláudio: "Não, aquela foi a outra que pediu e estava em análise. Aí eu nem mandei 
ela ver isso, porque eu tava vendo isso aí, entendeu? Não foi a mesma de ontem 
não."; 
Beto: "É outra né?"; 
Cláudio: "É porque a minha gerente saiu, e aí a lorinha de ontem que fez o pedido do 
coisa viajou pra Manaus, e a gerente nova que vai ser minha gerente foi pra Manaus 
também fazer um curso, só volta segunda-feira. Aí eu aproveitei que estava essa 
outra no lugar delas lá, e fiz a alteção, entendeu, aí eu fui e perguntei se não dava de 
aumentar que tava (...) aí eu fui e mostrei pra ela. Ela falou 'não, primeiro vamos fazer 
alteração'."; 
Beto: "Ele já tá tentando aumentar."; 
Cláudio: "Ele tá, pelo fone fácil. Mas ele que mandou ir lá também. Porque tem um 
coisa lá de aumento automático, entendeu?"; 
Beto: "Só aquele preto."; 
Cláudio: "Ahn?"; 
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Beto: "Só o TAM."; 
Cláudio: "Pois é, aquele por lá não aumenta não, só pelo fone fácil."; 
Beto: "É mesmo é?"; 
Cláudio: "Não conseguiu por lá entendeu. Ela falou que tem que ligar lá, tem um código da 
TAM, tu consegue aumentar por lá. A menina me falou ontem."; 
Beto: "A minha conta será que ele fez?"; 
Cláudio: "Rapaz eu acho que ele fez, que ele disse que tava tudo certo, né?"; 

Beto: "As conta minha é conta exata, eu acho difícil ela falhar." (...)

Ademais, as conversas em que Alberto e Fernando falam sobre contas, cartões e 
pagamentos faturas de Cláudio são frequentes, o que demonstra que por várias vezes os 
três uniram-se para o cometimento de estelionatos (fls.354/355  apenso III):

 

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - CARTÕES, ALESSANDRO, CLA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 13:58:16   25/12/2011 14:03:14   00:04:58 

RESUMO 
Beto pergunta quem é que vai viajar. Os interlocutores falam sobre pagamento de cartão. 
Fernando alerta Beto que tem que pegar os cartões de Cláudio, se deixar, deve ser 
um baixo, como por exemplo, um de cinco mil. 
(até 3 minutos e 20 segundos) 
(…) 
Fernando: "Ei Zé, eu tava vendo aqui, tem que pegar esses bichos do Cláudio tudinho. 
Esses cartão dele tudinho, tem que trazer aqui pra mim."; 
Beto: "Tem que chamar ele pra conversa."; 
Fernando: "É, que não adianta deixar nem uma (...) com ele não. Se deixar muito é um 
cartão daquele baixinho de cinco mil, com ele."; 
Beto: "É isso que tem que fazer."; 
Fernando: "Ahn?"; 
Beto: "Ele conversou ontem contigo?"; 
Fernando: "Ele veio aqui, mas (...). Foi só sobre o menino lá, não falou nada (...)"; 
Beto: "Chamar ele hoje aí né?"; 
Fernando: "Mas eu já falei pra ele, tem que mandar uma ted pra mim do dinheiro que 
ele tem lá, que é aqueles dez com mais doze que ele falou que tem."; 
Beto: "Agora deve ter mais."; 
Fernando: "Pois é, o que ele tiver lá pode mandar, que aí eu vou fazer os 
pagamentos."; 
Beto: "Já deve ter mais."; 
Fernando: "Tem pagamento aqui, Zé, que é alto, aí eu vou ter que ticar por causa do 
limite de pagamento. Um só, trinta e seis mil. Entendeu? Aí tinha que pagar quinze 
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num canto, quinze noutro, entendeu?"; 
Beto: "É."; 

Fernando: "Ticando. Outro vinte e dois mil e pouco, outro vinte e um mil, outro 
dezenove, outro quatorze, ai, tu é doido é! (risos)". 

Em outro áudio, verifica-se que Fernando conversava com Beto do interior do presídio 
e menciona sobre as contas de Cláudio. Resta claro, portanto, que mesmo preso em 
unidade prisional, Fernando coordenava todas as ações do grupo. Vejamos às folhas 
364/366 do apenso III: 

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ?

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
30/12/2011 09:33:37   30/12/2011 09:42:16   00:08:39

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO
6992911304

RESUMO
BETO PERGUNTA SE FERNANDO ESTÁ COM ALVARÁ. FERNANDO DIZ QUE AINDA 
NÃO, A PROMOTORA NEM CHEGOU AINDA. BETO PERGUNTA SE ANTONINO PODE 
VER ALGUMA COISA. FERNANDO DIZ QUE ELE FALOU QUE DEPOIS QUE SAI DE LÁ, 
E TIVER NO...É COM ELE. BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO APARECEU AINDA NÃO. FERNANDO DIZ QUE ESTAVA OLHANDO AS CONTAS 
DO CLÁUDIO, JÁ VAI TER UNS 5 MIL DE FATURAS, FORA O NEGÓCIO DO AMÉRICA, 
E O CARTÃO DA CAIXA JÁ FOI CANCELADO. BETO PERGUNTA SE ELE NÃO 
ESTAVA PAGANDO. FERNANDO DIZ QUE ONTEM PAGOU O SANTANDER, TINHA 
PAGO UMA PARTE COM A CONTA DELE E FOI ESTORNADO. BETO PERGUNTA SE 
ELE ENTROU NO AMÉRICA PRA VER SE ESTÁ CONSTANDO. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO ENTROU. BETO FALA PRA ELE CONSULTAR O AMÉRICA, BETO DIZ SE FOR 
PAGAR O TALES HOJE, NÃO PODE PASSAR O MESMO VALOR DE ONTEM. 
FERNANDO DIZ QUE SABE, DIZ QUE TEM O BOLETO, PASSA O VALOR X E O VALOR 
X. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM SOBRE UMA SÉRIE DE NEGÓCIOS E 
PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTES, PORÉM DE DIFÍCIL COMPREENSÃO PELO 
MODO COMO ELES SE EXPRESSAM. BETO DIZ QUE ESSES DIAS TINHA 18 MIL PRA 
PAGAR PRO REGINALDO, E NÃO DEU, DEPOIS QUE MANDOU, ELE FICOU BRAVO, 
DESCONFIADO.

Diálogo

BETO: "Oi!";
FERNANDO: "Bom dia!";
BETO: "Já tá com o alvará?";
FERNANDO: "Oi! To nada.";
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BETO: "Diabo é isso?";
FERNANDO: "Ah, tá! Tá, é... como é que é? Eu não to com o alvará não ainda, a 
mulher nem chegou ainda.";
BETO: "Quem não chegou?";
FERNANDO: "A mulher lá... promotora.";
BETO: "A (...) tá lá esperando ela?"; 
FERNANDO: "Tá.";
BETO: "Tá com a documentação toda, né?";
FERNANDO: "Tá. Aí tem que ir de lá, aí correr lá pro fórum.";
BETO: "E a doutora tá lá?";
FERNANDO: "Tá com ela lá.";
BETO: "É, que pega e de lá vai pro fórum, né?";
FERNANDO: "Hãn.";
BETO: "E o Antonino não pode ver nada aí pra...?";
FERNANDO: "Não, ele disse que depois que sair de lá e tiver lá no coisa aí é com ele.";
BETO:"É?";
FERNANDO: "É.";
BETO: "E o cabo Nava?";
FERNANDO: "Não apareceu ainda não.";
BETO: "Ah, é?";
FERNANDO: "É. E eu tava lá... as conta do Cláudio...";
BETO: "Hum...";
FERNANDO: "Fatura... aí tem... já vai ter mais uns cinco mil só de fatura, fora aquele 
negócio do América lá. E o cartão da Caixa parece que tá é cancelado já.";
BETO: "Já?";
FERNANDO: "É, foi concelado.";
BETO: "É só ligar lá pra saber.";
FERNANDO: "Eu puxei aqui...";
BETO: "Pode entrar na conta aí que tu vai ver.";
FERNANDO: "Aí tento ver lá, tá dizendo 'cartão cancelado'. Tem nem como ver nada 
não.";
BETO: "O certo não já pagou? não já consta o pagamento? Ou foi ontem?";
FERNANDO: "O pagamento foi pago...";
BETO: "Ontem.";
FERNANDO: "Dia 26, porra!";
BETO: "Não tava pagando não porque não tinha entrada, parece?";
FERNANDO: "Não. Ontem tava pagando do Santander que eu tinha pago com... uma parte 
com a conta dele, aí extornaram o boleto. Entendeu?";
BETO: "Tu já entrou no América pra ver se tá constando?";
FERNANDO: "Não, entrei não.";
BETO: "Entra pra ver se tá constando. Lá é C. Siqueira 512 (ou 502)"; 
FERNANDO: "Então vou entrar pra ver.";
BETO: "É Alberto 512...(ou 502)" (espirros);
FERNANDO: "Como é que é?";
BETO: (espirros) "É gripe com dor, cada espirrada é uma dor aqui na...";
(…) 
BETO: "(...) cara de pau! Querendo andar num carro daquele. Ele tem é que cuidar. Tu 
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soma as contas dele aí que eu vou dar uma pressão nele pra ele ir atrás de dinheiro pra 
pagar.";
FERNANDO: "É.";
BETO: "(...) negócio de show?!";
FERNANDO: "É... Negócio de show...show. O cara só vai se arrebentando em negócio de 
show. E quer tá no show, mas é porque ele gosta de ibope, Beto. Sabia? Ele gosta de tá alí 
na coisa, os caras babando ele. Mas os caras ficam babando porque é atrás de ingresso, 
não é outra coisa não.";
BETO: "É, então... por isso que eu to falando pra ti, prepara aí que eu vou pra cima dele, 
dizer que ele tem que pagar.";
FERNANDO: "(...)";
BETO: "Prepara aí pra ver o que vai ter que pagar, tudo né?! Inclusive, meu irmão, tu quer 
fazer show olha aqui o que que tem aqui!";
FERNANDO: "É.";
BETO: "Cadê a bimba?";
FERNANDO: "Bimba não apareceu ainda não hoje.";
BETO: "Guilherme chegou, né?";
FERNANDO: "Chegou.";
BETO: "Hoje o que mais tem pra fazer? Reginaldo foi pago, (...) foi pago. Só esperar, né?!";
FERNANDO: "É, só esperar. Eu ainda fico meio em dúvida, macho, com esse bixo porque q 
eles não mandaram o boleto né?";
BETO: "(...) o Reginaldo nunca mentiu não.";
FERNANDO: "É. Não eu sei mas (...)";
BETO: "(...) É, esses dias eu tiro é dezoito mil pra dar pro Reginaldo, eu vim embora, nem 
dei.";
FERNANDO; "Hum!";
BETO: "Depois que eu mandei. Né? Aí ele ficou brabo ainda, né? Desconfiança!";
FERNANDO: "É.";
BETO: "(...) Então, eu vou ver aqui quem é aqui depois te ligo. Tá?";

FERNANDO: "Tá. Tchau".

Importante destacar ainda que a testemunha João Carlos Batista de Souza, 
proprietário da empresa PRIME TECH CLIMAT, confirmou perante a autoridade policial, 
quando foi ouvido no dia 09/08/2013, que o acusado Alberto Siqueira realizou uma compra 
em sua loja no valor de R$ 60.000,00, através de cartão de crédito pertencente a terceira 
pessoa, tratando-se do acusado Cláudio, que teve, inclusive, que comparecer na loja 
portando documento pessoal para resolver uma pendência na compra com o referido 
cartão. Vejamos o que disse a testemunha:

"Que o declarante afirma que com relação ao ar condicionado da casa do condomínio San 
Remo, BETO comprou em sua loja, os aparelhos de ar condicionado com cartão de crédito, 
incluindo nesse valor a pré instalação, cujo total, foi de aproximadamente R$ 60.000,00; 
Que BETO pagou com cartão de crédito tal serviço, porém, o declarante afirma que ao 
pedir antecipação dos valores para a operadora de cartão soube que sua máquina estava 
bloqueada; Que diante deste fato o declarante ligou para BETO e perguntou o que estava 
acontecendo, inclusive se o cartão era clonado, pois o declarante não queria problema em 
sua loja; Que o declarante afirma que BETO mandou o titular do cartão de nome CLAUDIO 
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fosse até sua loja PRIME TECH e apresentasse sua documentação pessoal, e assim de 
fato aconteceu, sendo desbloqueada a máquina e ao final do mês o declarante recebeu 
normalmente da operadora o valor da compra".

Além disso, referente às transações bancárias fraudulentas realizadas com o cartão 
de Cláudio, o modus operandi é exatamente o mesmo realizado pelos demais membros do 
grupo.

Dessa forma, devidamente comprovada a atuação de Fernando e Alberto nas fraudes 
praticadas com os cartões de Cláudio Siqueira, de modo que também devem ser 
condenado pelos vinte e três estelionatos imputados a este réu, uma vez que coordenam e 
encabeçaram as fraudes, bonificando-se dos crimes cometidos. 

Relacionados ao cartão de Wolney Marcos Bueno, são imputados 25 
estelionatos:

Alberto e Fernando também foram denunciados por envolvimento com os estelionatos 
praticados por Wolney Marcos Buenos, pois, segundo consta nos autos, este utilizava seu 
cartão de crédito para cometimento de fraudes em favor do gruo criminoso, liderado por 
Alberto e Fernando. 

Embora tenha sido comprovada a prática de estelionatos por parte de Wolney, não 
foram carreadas provas nos autos que vinculassem tais transações com os réus Alberto e 
Fernando. O que se têm são indícios de envolvimento de Fernando e Alberto nas fraudes 
praticadas por Wolney, uma vez que o modus operandi utilizado por este foi o mesmo do 
utilizado pelo grupo, que era liderado por aqueles réus. 

Porém, a simples identidade do modo de agir, dissociada de outra prova nos autos, 
não pode ser capaz de concluir pela condenação de Alberto e Fernando nestes delitos. Por 
isso, entendo que ambos devem ser absolvidos pela prática dos vinte e cinco estelionatos 
praticados por Wolney. 

Quanto aos estelionatos praticados pela ré Valdirene Márcio de Castro Kemp, 
são imputados 97 estelionatos. 

Fernando e Alberto são acusados da prática de 97 estelionatos praticados com o 
cartão de Valdirene Márcio de Castro Kemp.

Importante relembrar que este juízo, ao realizar a fundamentação pela condenação 
de Valdirene, identificou a prática noventa e três transações fraudulentas e, portanto, 
noventa e três crimes de estelionatos. 

Assim, será analisado o envolvimento de Alberto e Fernando nesses noventa e três 
crimes de estelionato relacionados a Valdirene, uma vez que teriam sido os mandantes dos 
crimes. 

Com relação a Fernando, destaco a seguinte conversa, a qual foi interceptada e 
demonstra o total envolvimento deste nas transações realizadas por Valdirene (fl.306, 
apenso II):
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Telefone: (69) 9269-6363   Data início: 09/07/2012  10:01:59      Data término: 09/07/12  
10:03:29

Duração: 00:01:30       

Diálogo entre: Reginaldo/Fernando 

Reginaldo: Oi
Fernando: eai?
Reginaldo: oi
Fernando: diga, eu
Reginaldo: oi...  ei não entrou não o dinheiro lá
Fernando: não, mas mandei ontem, vai cair hoje, mais tarda amanhã
Reginaldo: é né?
Fernando: é... geralmente demora dois dias né? Eu fiz no domingo, na segunda ou 
terça vai ta. Já foi (...)
Reginaldo: o boleto que tem dois é da Valdirene, o cheque que tem dois. O da 
Valdirene era bom que mandasse um no nome do outro que aí, que aí fazia os dois de 
uma vez só, né?
Fernando: não, não, pode mandar (...) é melhor os dois só, mesmo tanto assim é 
problema, geralmente o pessoal não envia o lançamento, porque acha o valor muito 
alto, entendeu?
Reginaldo: (...) já era
Fernando: que nada, depois tem (...) depois tem o bônus, no mesmo dia
Reginaldo: ta beleza, vamos ver
Fernando: mas na hora que terminar, mando ela te ligar, sabe?
Reginaldo: ta bom

Em seguida:

Telefone: 6992696363     Data Início: 09/07/2012 11:02:56       Data Término: 09/07/2012 
11:04: 50

Duração: 0 00:01:54 Interlocutor: 
Relevância: 3 
COMENTÁRIO: REGINALDO/FERNANDO- NOMES IMPORTANTE

RESUMO: REGINALDO DIZ PRA FERNANDO QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ACHAR 
OS BOLETOS, FERNANDO DIZ QUE VAI MANDAR DE NOVO. REGINALDO FALA PRA 
FERNANDO MANDAR OS DOIS SÓ NO NOME DO CAMP. FERNANDO DIZ QUE UM JÁ 
FOI DE MANHÃ DO JOSÉ. REGINALDO DIZ UM JÁ FOI NO NOME DA VALDIRENE. 
FERNANDO DIZ QUE AS DUAS DO KEMP É A VALDIRENE, MÁRCIA DE CASTRO 
KEMP. REGINALDO PERGUNTA E O OUTRO. FERNANDO FALA LEONARDO ZABEM. 
REGINALDO FALA PRA FERNANDO MANDAR NO NOME DO LEONARDO ZABEM.

Reginaldo: ei, Fernando?
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HNI: oi! é o empresário?
Reginaldo: é, deixa eu falar com o Fernando aí, fala que é urgente, rápido
HNI: perae, perae
Reginaldo:oi
Fernando: oi
Reginaldo: ei Zé! Não to conseguindo achar os boleto lá não oh
Fernando: qual?
Reginaldo: o boleto do (...)
Fernando: peraí, vou mandar de novo Reginaldo, ta?
Reginaldo: manda os dois aí só no nome do Kemp, ta?
Fernando: só no nome do Kemp mesmo né?
Reginaldo: é, pra trabalhar
Fernando: mas então as três tão no nome do Kemp?
Reginaldo: os dois macho, não é só dois pagamentos?
Fernando: é só dois, mas um já foi, o de manhã, o do José
Reginaldo: um já foi, mas foi no nome da Valdirene
Fernando: então
Reginaldo: tem duas lá que é do Kemp, ela falou
Fernando: do Kemp?
Reginaldo: é
Fernando:mas as duas do Kemp é a Valdirene, macho
Reginaldo: Valdirene o que?
Fernando: Marcia de Castro Kemp
Reginaldo: e o outro é que?
Fernando: Leonardo Zabem
Reginaldo: então pronto, pode mandar no nome do Leonardo também, as duas
Fernando: as duas então
Reginaldo: e o e-mail aí? tu me manda
Fernando: ta, ta, falou
Reginaldo: rapidinho aí, to na lan house.... no e-mail aí, tu bota, aí olha e (...)
Fernando: ta

Com relação a Alberto, em razão de quebra telemática autorizada judicialmente das 
contas de e-mail vinculadas a ele, foi encontrado, na caixa de entrada de uma delas, uma 
nota fiscal em nome de Valdirene de Castro Kemp referente a um veículo no valor de R$ 
262.000,00 supostamente adquirido na loja de veículos CARAMURI, com data de emissão 
do dia 30/09/2011, constante à fl. 335, apenso dos autos.

Os acusados também conversavam entre si sobre os cartões de Valdirene, que eram 
utilizados para a prática de fraudes, de modo que não há como desvinculá-los dos 
estelionatos praticados por ela. Vejamos às folhas 355/356, apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
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BETO/FERNANDO - PASSAGEM-CARTÃO VAL 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 20:52:15   25/12/2011 21:01:16   00:09:01 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI. 
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
UMAS PASSAGENS DE PALMAS, DETONOU TIRANDO PASSAGEM. BETO PERGUNTA 
SE ZITO MANDOU A FATURA. FERNANDO DIZ QUE ELE NÃO MANDOU NADA. BETO 
DIZ QUE ELE JÁ MANDOU PRA ELE ATÉ O NOME QUE É PRA PAGAR O DELE E 
FAZER PRA PAGAR O DE BETO E FERNANDO, MANDA FERNANDO CONFERIR. 
FERNANDO DIZ QUE VAI ENTRAR...BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO 
FALA QUE NÃO SABE, FALA PRA BETO TENTAR LIGAR PRA ELE.  BETO DIZ QUE 
ACHA QUE VAI DAR TEMPO DE LIBERAR O DE ALGUÉM DIA 29. FERNANDO DIZ DIA 
27, TERÇA-FEIRA, MAS NA PIOR DAS HIPÓTESES MANDA PAGAR DE NOVO...PELO 
MENOS MAIS UMA VEZ. BETO DIZ OU ENTÃO O DA VAL JÁ ERA, O DA VAL ACHA 
QUE NÃO DÁ MAIS. FERNANDO DIZ O DA VAL JÁ QUEIMOU. BETO PERGUNTA SE O 
DA VAL ATÉ O DE AMANHÃ NÃO CONSEGUE LIBERAR O PLATINUM E O 
PREMIADO. FERNANDO DIZ NÃO TEM JEITO, JÁ QUENGOU. BETO DIZ QUE NA 
INTERNET TÁ TUDO DISPONÍVEL. FERNANDO DIZ TÁ TUDO DISPONÍVEL, TUDO 
FILEZINHO, MAS LIGANDO LÁ JÁ TÁ FALANDO LÁ QUE VOLTOU OS CHEQUES. 
BETO DIZ QUE VAI MANDAR JÚNIOR LIGAR PRA GUILHERME, ELE NÃO ESTÁ 
ATENDENDO. FERNANDO DIZ QUE ELE SEMPRE FOI ASSIM, SÓ FALA COM ELE 
QUANDO ELE QUER. BETO DIZ QUE TEM UM NÚMERO LIGANDO, QUESTIONA SE É 
O DAVINO, 9925-4571. 

Fernando: "Oi."; 
Beto: "E aí, tirou a passagem? Quem é que vai?"; 
Fernando: "O Guilherme."; 
Beto: "Mas tú conseguiu a passagem?"; 
Fernando: "Tirei."; 
Beto: "Tinha vaga?"; 
Fernando: "Tirei nas milhas."; 
Beto: "Ainda tem milha aí né, a menina lá do Carlos nós tinha prometido."; 
Fernando: "Rapaz, tinha só 84, eu tirei 15 ficou umas 70 né?"; 
Beto: "Quem que tirou? Tinha cento e poucos mil."; 
Fernando: " O X-tudo tirou umas passagens aqui de Palmas, eu tive olhando, dia 6, dia 7, 
detonando tirando passagem."; 
Beto: "É foda. Eu tinha aquelas 6 passagens do Anderson, eu nuca pedi pra estornar. E o 
Guilherme que vai é?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "O Zito te mandou as faturas...me ligou?"; 
Fernando: "Rapaz, ele não mandou nada não. Ele mandou um e-mail e chegou um e-mail, 
Zito. 
Beto: "Ele já mandou pra mim até o nome já aqui que é pra pagar o dele e já fazer pra 
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pagar o nosso também."; 
Fernando: "Então ele deve ter mandado hoje né?"; 
Beto: "Mandou hoje, mandou ainda agora no telefone, aí mandou uma mensagem aqui 
ainda agora de novo, perguntando se eu recebi. Confere aí."; 
Fernando: "Eu vou entrar. Tô aqui no banheiro."; 
Beto: "Cade o Cabo Nava?"; 
Fernando: "Eu não sei não Beto. Liga aí pra ele de outro número, pra ver se tu consegue 
falar com ele."; 
Beto: "Ele tinha me ligado, eu retornei quando saí da igreja. Eu não consegui falar com ele." 
Fernando: "(...)"; 
Beto: "Acho que o do Veri vai dar tempo de liberar, dia 29 né?"; 
Fernando: "Não, dia 27. Terça-feira. Mas na pior das hipóteses eu mando pagar lá, de 
novo."; 
Beto: "É, se der certo né?"; 
Fernando: "É(...) se fechar lá, tiver voltado, alguma coisa assim eu mando pagar de novo, 
pelo menos mais uma vezinha."; 
Beto: "É, ou então, o da Val já era. O da Val acho que não dá mais não."; 
Fernando: "Não, o da Val já quengou."; 
Beto: "Até o de amanhã não tem como liberar não?"; 
Fernando: "O da Val? Qual o de amanhã?; 
Beto: "O Platinum e o Premiado. 
Fernando: "(...) tem jeito não, já quengou."; 
Beto: "Mas como na internet consta disponível?"; 
Fernando: "Tá tudo disponível. Tá tudo filezinho, mas ligando lá já tá lá falando (...) 
voltou já os cheques."; 
Beto: "Mas num ligou lá e deixaram disponível até segunda?"; 
Fernando: "Ligou, mas o atendente falou isso, e não libera de jeito nenhum. Falou 
que já voltou os cheques já. Voltou três cheques."; 
Beto: "Três?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "Tu confere aí (...). Vou tentar falar com o Alex, eu peço pra ele te ligar?"; 
Fernando: "Na hora que tu tentar falar com ele, tu fala pra ele me ligar pra pegar o numero 
da passagem, que o Guilherme vai 11:30."; 
Beto: "11:30?"; 
Fernando: "É, o vôo é 11:30, pra tá lá, que é meia noite e meia."; 
Beto: "Pegar o carro pra ir lá na tua mãe."; 
Fernando: "Chega 8:20"; 
Beto: "(...). Tá chamando aqui o telefone dele. Cadê as meninas, já foram?"; 
Fernando: "Ainda não."; 
Beto: "Tá atendendo não oh, mandar o Júnior ligar pro Guilherme."; 
Fernando: "É, pra ver se ele atende."; 

Em outro áudio, Alberto e Fernando voltam a tratar sobre os cartões de Valdirene. De 
acordo com o teor da conversa, ambos falam sobre a retirada de muitas passagens com 
milhas referentes ao cartão de Valdirene, demonstrando que possuíam controle sobre as 
transações realizadas com esse produto bancário. O réu Alberto se demonstra bastante 
contrariado com tal atitude, inclusive mencionado o uso de "duas pistolas para arrochar". 
Vejamos à folha 361 dos autos de interceptação telefônica:
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Telefone: 6992911304       Data Início: 28/12/2011 18:02:52      Data Término: 28/12/2011 
18:13:26

Duração: 0 00:10:34 

Relevância: 3 
COMENTÁRIO: Beto Baba x Fernando(zé). Credito milhas 

RESUMO: HNI (Zé?) Diz que entrou na internet para tirar a passagem para o Guilherme 
para quinta mais o "cara enguliu" as milhas todas (o cara é o Carlos Brito), e começa a 
relacionar as passagens emitidas para MARCOS PORTELA, VAL, CARLOS BRITO, 
MICHELE TRINDADE. 

TRANSCRIÇÃO: 

HNI (ZÉ?) DIZ: Rapaz eu fui entrar aqui para tirar a passagem para o Guilherme pra quinta 
feira né, sexta feira não vbai fazer nada lá, nem sábado nem domingo, rapaz o cabra 
comeu as milhas tudinho. ele usou tudo. 
Beto diz: foi mesmo? 
Zé: foi, 
Zé: não tem mais nada. tem 4000 pontos. não paga nem daqui a Ji-Paraná. 
Beto: Não tirou nem o das meninas? 
ZE: eu tinha visto aqui antes, eu pensei que era da mulher do carro, se o Beto não tirou vou 
logo ligar pra ele, pra não queimar o cal lá. liga logo, liga logo. mais quando eu fui ver já 
estava era comida. 
Beto: ele vendeu ou emprestou pra alguém. 
BETO; o cara é um avião 
ZE: isso não é avião é pilantragem. eu não tinha parte nas milhas? tu não tinha também? 
Beto: é. 
Beto: eu não sei a conta que ele paga 
ZE: é. 
Beto: e o feio. 
Zé: O feio foi embora daqui ainda agora. Eu peguei os papeis e joguei. toma ai. isso pra 
mim não serve de nada, então vá atrás de outro pra me tirar do furo, mostrei pra ele. faltam 
ainda as parcelas do empréstimo do nada já tem 154(?), Beto: e ai? Mostrei pra ele ainda 
falta Banco do Brasil pagar, as parcelas do empréstimo e conta estourada. 
Beto: amanhã é quinta né, se aquele negócio der certo lá, pagar aquele cara lá, eu vou já 
aí, estou aqui perto. 
ZE: ele tirou passagem até pra VAL pra Floripa 
BETO: é que ela estava com ele lá ontem, acho que ele mandou ela de avião. 
BETO: foi ela e quem mais que ele tirou? 
ZE: Tem um outro cara um tal de MARCOS PORTELA 
BETO: quem mais que ele tirou aí, vê os nomes 
ZE: Desse jeito nós estamos enrolado. juntar milhas pros outros né.
ZE: A milha que nos colocamos lá ele comeu tudo pelo pé. 
Beto: E aí já fechou o negocio dele lá? 
ZE: Não tá não, olhei agorinha, CARLOS BRITO é ele é? 
BETO: é 
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ZE: Tirou hoje, Cuiaba/São Paulo SP/Florianópolis, 
BETO: Ele deixou o carro em Cuiabá então, aí ele falou pra mim que estava em Mato 
Grosso do Sul, mente de mais, o Anderson um dia falou que era ladrão e mentiroso. 
ZE: Geovana é a filha dela, me a Val 
Beto: Ele trocou a senha pra gente não ter acesso 
ZE: ele mudou, prá nós não usar né?, Tal de MICHELE TRINDADE, 
Florianópolis/Brasília/PVH 
BETO: mais como e o carro vai ficar lá? 
ZE: Não essa aqui ele tirou pra outra 
BETO: Michele Trindade? 
ZE: é, do Rio Grande do Sul/Porto Alegre para Porto Velho, MARCOS PORTELA também 
de Florianópolis/PVH BETO: Tudo com 15000 pontos? 
ZE: Tudo com 15000 pontos. botou prá mia mesmo. 
BETO: eu sou velhaco com malandro, eu sou desconfiado demais. a vida já me ensinou 
muito. ele demonstrou ser gente boa. mais o Anderson sempre falou que ele é ladrão, 
ZE: ADAILTON DE PAULA para Porto Velho, 
BETO: é mala, não tem ninguém bobo nesse mundo não. mais bobo é eu. vou pegar duas 
pistolas e vou começar a arrochar. a começar por ti. separa logo meu dinheiro que eu to 
logo indo aí pra pegar 
ZE: que dinheiro 
BETO: 100.000.00 
ZE: eu também tô querendo, não quero nem 100 quero só 20.000.00 
BETO: 20 não dá nem prá pagar minhas contas 
ZE: Bruna Teixeira 
BETO: Que tanto de passagem é essa, voce falou que tinha só 80000 pontos. não acaba 
mais não? 
ZE: Essa é outra data. essa é dia primeiro, Fortaleza/Brasilia. 
BETO: Tá doido. BETO: então vem cá, ele foi de avião prá Florianópolis foi 
ZE: Foi de carro não, ele foi foi vender o carro 
BETO Só se ele trocou pelo modelo novo 
ZE: Essa passagem foi tirada hoje dia 28/12 
BETO: Hoje 
ZE: É 
BETO: mais é prá viajar hoje? 
ZE: É sai de Cuiabá dia 30/12. nota de embarque dia 30. ele está lá ainda. o voo dele é 
Cuiabá /São Paulo/SP/Florianópolis 
BETO: e ele mandou uma mensagem no meu e-mail que está sem telefone, quando eu 
vejo umas coisa assim, se tiver me roubando. se eu pegar …, quando o cara vem com 
muita 
ZE: Tá com penguela mesmo, ele mandou uma msg assim para um outro telefone aqui, um 
rozinha. 
BETO: quem mandou? 
ZE: Deixa eu ver aqui. é pinguela mesmo querendo desbaratinar. 
BETO: tô com presente aqui, vim trazer meu presente.

Várias são os diálogos mantidos entre os acusados que evidenciam o controle sobre 
os cartões de Valdirene 
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À folha 399 do apenso III:

Telefone: 6992911304    Data Início : 13/01/2012   20:05:38   Data Término: 13/01/2012   
20:08:21
Duração: 0 00:02:43
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO- TAM DA VAL
RESUMO: BETO PERGUNTA SE  FERNANDO TEM O NÚMERO DO TAM DA VAL PRA 
ELE TRANSFERIR 6500 PONTOS. FERNANDO DIZ 81897570. BETO DIZ QUE VAI 
TENTAR TRANSFERIR O DO VERI DO DINERS, TEM QUE TRANSFERIR O DO 
CLÁUDIO

Às folhas 284/285 do penso II:

Telefone: 6992560489     Data Início: 10/07/2012     08:41:41     Data Término: 10/07/2012   
08:47:52
Duração: 000:06:11
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO- pgto do Nelson no Jair
RESUMO: FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO 
PAGAMENTO DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A 
GERENTE BLOQUEOU. FEZ TAMBÉM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBÉM. FERNANDO 
FALA QUE O DO REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTAO IRÃO PASSAR 
NO JAIR 50, QUE É O PAGAMENTO DO NELSON.

Fernando: "E aí.";
Beto: "Hum?";
Fernando: "Liberou Zé?";
Beto: "Nada, nem consta.";
Fernando: "Tu ligou lá?";
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta.";
Fernando: "Hum."; .
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo.";
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo.";
Beto: "É mesmo?";
Fernando: "Foi.";
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele.";
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz.";
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?";
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?";
Beto: "Dela tu não fez, não.";
Fernando: "Fiz pow .";
Beto: "O dela tava bloqueado.";
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...).";
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Beto: "( ...)";
Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
entendeu? Da, da conta.'
Beto: "Então.";
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa 
aconteceu. Entendeu?";
Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)";

Portanto, evidente o envolvimento de Alberto e Fernando nos estelionatos praticados 
com os cartões de crédito de Valdirene Kemp, já que, conforme demonstrado, tinham pleno 
conhecimento das movimentações realizados com referidos produtos, possuindo controle 
sobre o pagamento de boletos, cheques e os gastos realizados com referidos cartões. 

Considerando a identificação e noventa e três estelionatos praticados por Valdirene, 
os quais também estão relacionados aos acusados Fernando e Alberto, concluo pela 
condenação deste pela prática de 93 estelionatos, de modo que devem ser absolvidos pela 
prática de quatro crimes de estelionatos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal.

Com o cartão de Antônia de Souza Araújo, são 10 estelionatos:

Antônia de Souza Araújo foi acusada por envolvimento em dez crimes de estelionato 
em razão de transações fraudulentas realizados com o cartão de crédito em seu nome. No 
entanto, aportou a notícia de que referida denunciada faleceu, de modo que foi juntada a 
respectiva certidão de óbito  aos autos. Assim, por consequência, foi declarada a extinção 
da punibilidade em relação a essa acusada. 

Ocorre que Alberto e Fernando também foram denunciados pelos mesmos crimes de 
estelionatos, de modo que nesta oportunidade será analisada a autoria destes delitos em 
relação a eles. Para tanto, será necessário analisar a conduta de Antônia, não obstante 
tenha ocorrido a extinção da sua punibilidade. 

Antônia, ao ser ouvida em juízo, negou a autoria dos dez estelionatos imputados na 
denúncia, porém assumiu que emprestava seu cartão de crédito para seu genro Alberto 
Siqueira, casado com sua filha Francimeire de Souza Araújo.

Em que a pese a negativa de Antônia, esta demonstrou-se fragilizada nos autos, 
especialmente quando analisada diante de todo conjunto probatório.

Na fase policial, a Antônia esclareceu o seguinte:

"QUE perguntada a interrogada se faz uso de cartão de crédito, respondeu que possuía 
três cartões do BANCO SANTANDER, um do BANCO DO BRASIL e um do ÍTAÚ 
UNIBANCO, sendo que este último era utilizado também por seu genro BETO; Que 
BETO realizava compras no cartão ITAU e ele mesmo efetuava o pagamento; Que as 
compras efetuadas por BETO no meu cartão do ITAU, eram pagas em dinheiros, 
sendo que ele me repassava o valor da compra e eu mesma efetuava o pagamento; 
Que o limite máximo do cartão ITAU era R$ 9.000,00; QUE perguntada à interrogada se 
efetuou alguma ligação para a Central do Itaú, solicitando aumento do limite, respondeu 
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que não; QUE perguntada à interrogada se já efetuou algum pagamento com cheque de 
titularidade de TOALHEIRO GUARANY LTDA EPP, respondeu que nunca, inclusive 
nunca recebera cheque desta titularidade; Que perguntada à interrogada se seu cartão 
do ITAU era da modalidade Platinum, respondeu que não; QUE nunca efetuou compras no 
estabelecimento TEMPOS MODERNOS, VERSATILE MÓVEIS, DISMONZA TINTAS, ED 
CIMENTOS, ZOOCRIA, SANTOS DOMINGUES LTDA; Que perguntado à interrogada se já 
tratou com seu genro acerca do pagamento de fatura de Cartões, respondeu que nunca; 
Que perguntado à interrogada se tem algum financiamento em seu nome, respondeu que 
possui um no valor de R$ 70.000,00 no banco Santander e outro no banco ITAU cujo valor 
não se recorda".

Em juízo, Antônia manteve a negativa. Afirmou que emprestava seu cartão de crédito 
do banco Itaú para seu genro Alberto, o qual dava o dinheiro para pagar o que havia 
comprado quando chegava a fatura. Alegou que apenas emprestou o cartão de crédito para 
Alberto, mas que nunca fez nenhum empréstimo em nome dele. Segundo Antônia, Alberto 
falava que utilizava do cartão para comprar coisas que precisava. Questionada sobre a 
atividade profissional de Alberto, disse que apenas sabia que ele trabalhava com venda e 
compra de veículos.

Esclareceu que possuía referido cartão desde 2008, com limite de R$ 1.700,00 e que, 
quando pediu para renovar a validade do cartão, o limite passou para R$ 3.500,00. Depois, 
disso que o limite aumentou para R$ 9.000,00. Disse que Alberto nunca pediu para 
aumentar o limite do crédito do seu cartão.

Quando ao réu Fernando, disse que o conhecia porque a esposa dele fazia compras 
na sua loja, bem como conhecia a mãe deste, a qual era costureira. 

O correspondente do banco Itaú/SA esclareceu as transações fraudulentas utilizadas 
com o cartão de crédito de Antônia naquele banco. Vejamos o que esclareceu Luiz 
Fernando Romero no dia 30/01/2013, perante a autoridade policial, às fls. 674/675 do 
inquérito:

"Perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por ANTONIA DE SOUZA ARAUJO é ou 
foi correntista ou utiliza algum produto do Banco Itaú Unibanco, afirmou que sim, que a 
mesma já foi cliente do produto do Banco Itaú: Itaucard VISA Platinum nº 4705 9800 6562 
4424; QUE o limite inicial deste produto era R$ 9.500,00, sendo que em 26/11/2012 o 
limite foi alterado para R$ 50.000,00, aumento este obtido mediante a apresentação 
de um extrato de conta da American Express, em nome da própria ANTONIA, bem 
como de uma fatura do Banco Santander, não sabendo informar se esses documentos 
por ela apresentados são falsos; QUE na data de 29/11/2012, houve uma transação no 
estabelecimento TEMPOS MODERNOS, no valor de RS 60.000,00, e outra compra no 
valor de RS 30.000,00, no estabelecimento VERSATILE MOVEIS; QUE na data de 
04/12/2012, foi feito o pagamento do boleto da fatura do cartão de crédito mediante o 
cheque do Banco Bradesco, conta 033090-6, agência 0126, cheque n° 008417, no valor de 
R$ 99.414,96, de titularidade de TOALHEIRO GUARANY LTDA EPP, cheque este 
devolvido peio motivo da alínea 20 (roubo ou furto); QUE no dia 05/12/2012 foram 
realizadas duas compras, ambas no estabelecimento ZOOCRIA, uma no valor de R$ 
20.000,00 e outra no valor de RS 29.000,00; QUE na data de 06/12/2012, foi feito o 
pagamento da fatura do cartão de crédito mediante o cheque do Banco Bradesco, conta 
033090-6, agência 0126, cheque n° 008418, no valor de R$ 99.414,96, de titularidade de 
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TOALHEIRO GUARANY LTDA. EPP, cheque este devolvido pelo motivo da alínea 20 
(roubo ou furto); QUE no dia 07/12/2012 houve seis transações, sendo uma no valor de 
R$ 28.000,00 no estabelecimento SANTOS DOMINGUES LTDA., outra no valor de R$ 
10.000,00 no mesmo estabelecimento, outra no valor de R$ 20.788,00 no 
estabelecimento PORTO VELHO MAT D, outra no valor de R$ 10.000,00 no 
estabelecimento DISMONZA TINTAS, outra no valor de R$ 21.000,00 no 
estabelecimento ED CIMENTOS, e outra no valor de RS 9.000,00 neste mesmo 
estabelecimento; QUE na data de 10/12/2012, foi feito o pagamento do boleto da fatura do 
cartão de crédito mediante o cheque do Banco Bradesco, conta 033090-6, agência 0126, 
cheque n° 008416, no valor de RS 99.414,96, de titularidade de TOALHEIRO GUARANY 
LTDA. EPP, cheque este devolvido pelo motivo da alínea 20 (roubo ou furto); QUE houve 
ainda várias tentativas de transação que não foram autorizadas por exceder o limite 
de crédito, quais sejam: na data de 29/11/2012 foram realizadas três tentativas, sendo 
duas no valor de R$ 110.000,00 no estabelecimento TEMPOS MODERNOS, a terceira no 
valor de R$ 30.000,00 no estabelecimento VERSATILI MÓVEIS; QUE na data de 
30/11/2012, houve quatro tentativas de transação, sendo duas no estabelecimento PORTO 
VELHO MAT D, uma no valor de R$ 10.000,00 e outra no valor de R$ 9.000,00 e as duas 
restantes no estabelecimento SESI CLÍNICA, uma no valor de R$ 4.201,33 e outra no valor 
de R$ 4.000,00; QUE no dia 05/12/2012 houve duas tentativas de transação no 
estabelecimento ZOOCRIA, uma no valor de R$ 30.000,00 e outra no valor de RS 
25.000,00; QUE o depoente esclarece que em relação a ANTONIA DE SOUZA ARAUJO, o 
prejuízo por ela gerado em face do banco Itaú consiste em R$ 247.747,24";

Não há, pois, nenhuma divergência do modus operandi perpetrado pelo grupo 
criminoso, inclusive, para conseguir aumento de limite no cartão de crédito, sendo que o 
cartão da acusada possuía inicialmente um limite no valor de R$ 9.000,00, posteriormente 
alterado para R$ 50.000,00.

Em juízo, Luiz Fernando Romero confirmou todas as informações prestadas quanto às 
transações correspondentes ao cartão em nome da acusada.

O envolvimento de Alberto e Fernando nessas transações resta comprovado através 
de ligações interceptadas, pois que, recorrentemente, falavam sobre Antônia como sendo 
uma das pessoas que cedia cartões de crédito para uso no cometimento das fraudes.

Neste áudio, constante às folhas 408/409 do apenso III, Fernando e Beto falam sobre 
o pagamento da fatura de Antônia, sendo que Beto assume claramente que manuseia a 
conta de sua sogra:

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
BETO/FERNANDO - BANCOS

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
06/02/2012 09:59:35   06/02/2012 10:04:07   00:04:32

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO
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6992911304

RESUMO
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE.BETO FALA QUE TALVEZ ELES 
ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO HSBC. 
BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE DER O 
CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO ITAÚ. 
BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE FALOU 
PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM DIA. 
BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES.

Beto: "Ei, o que que tem Rondoaço aqui de novo no cartão da Edna?";
Fernando: "Se foi cinco mil foi eu.";
Beto: "cinco e novecentos.";
Fernando: "Foi eu, foi eu. Das calhas.";
Beto: "Não mas..., ah, foi pra ti né?
Fernando: "É, das calhas.";
Beto: "Pensei será que a mulher passou duas vezes.";
Fernando: "Hum, não, foi das calhas.";
Beto: "E corre lá macho, lá no...naquele negócio lá.";
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não?
Beto: "Eu vou à tarde. Ainda tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher";
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em atraso 
no nome dele.";
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?";
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te falado.";
Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora.";
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só uma vez, 
só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)";
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí.
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?";
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia.";
Beto: "E hoje tem a fatura ainda.";
Fernando: " Do... do... do Ita.";
Beto: "É, nove mil e pouco.";
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, 
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não dá não?";
Beto: "Dá (...) do pedreiro.";
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, 
entendeu?";
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa.";
Beto: "Tem que pagar o dela hoje e pagar o dele amanhã, então.";
Fernando: "Não, mas o dele é hoje.";
Beto: "Então, como é que paga?";
Fernando: "Ahn?";
Beto: "Como é que vai pagar?";
Fernando: "Não tem limite não?";
Beto: "Aonde é que tem?";
Fernando: "Tu usou ela tem bem uns cinco cartão, macho, Santander, nenhum tem 
limite aí? Passar os dez depois repõe de volta."

Beto: "Eu acho que não, vou olhar direitinho aqui, ou já entrar na conta dela, mas 
acho (….)

E ainda (fls. 388/390  Apenso III):

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31   10/01/2012 13:49:26   00:11:55 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992911304 

(…)

Beto: "Eu tô cheio de conta, vagabundo, pra pagar. Uma fatura. Tu não tem nada pra 
pagar, pra pagar uma fatura e ganhar um prazo."; 
Fernando: "Zé, o cartão da Andréia tá usado todinho. E o limite de paga..."; 
Beto: "Tú pagava o da minha sogra só pra mim ganhar um prazo, e eu pagava a dela 
de novo pra ti."; 
Fernando: "Não entendi, como é que é?"; 
Beto: "Ia pagar a conta dela no cartão da minha sogra e tu pagava o da minha 
sogra."; 
Fernando: "Hum, é do Mark oh cara, tinha. Quanto é a fatura dela?"; 
Beto: "cinco e seiscentos."; 
Fernando: "Eu tenho uma aqui de oito mil e pouco pra pagar."; 
Beto: "Então, eu queria que tu pagasse cinco e seiscentos só pra mim ganhar um 
prazo."; 
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Fernando: "Então faz assim, tu paga a do Mark que eu pago o cartão dela. Que é o 
dinheiro que eu ia pagar o do Mark."; 
Beto: "Acho que só tem o limite se primeiro eu pagar. Não tem não o limite porra o limite, tá 
tudo usado. Aí tem que pagar e liberar de volta, só pra mim ganhar uns dias."; 
Fernando: " Traz a fatura que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "É, aí só pra mim ganhar uns dias, eu não tenho mesmo não, não é caô, tão as 
contas tudinho aqui, eu não tenho dinheiro não."; 
Fernando: "Mas então tú traz a fatura aí que eu vou tentar pagar aqui."; 
Beto: "Eu tava achando que o James me encuelou."; 
Fernando: "Mas é por isso que eu tô te falando. (...)"; 

Os áudios demonstram que o acusado Beto, em prol do grupo criminoso, usava mais 
de um cartão pertencente à Antônia, possuindo irrestrito acesso e movimentação dos 
referidos cartões. O próprio réu Fernando menciona que Beto utilizava cinco cartões 
pertencentes à Antônia, embora esta tenha afirmando que só emprestara a Beto um cartão 
do Banco Itaú.

O acusado Alberto, quando ouvido em juízo, confirmou que usava o cartão de sua 
sogra Antônia de Souza Araújo, mas justificou tal fato alegando que nem ele e nem 
Fracimeire possuíam cartão de crédito, razão peal qual utilizava o cartão de sua sogra.

Porém, Francimeire, também quando ouvida em juízo, desmentiu a fragilizada versão 
do acusado, pois alegou que possuía um cartão de crédito, com limite de 7500 reais. Disse, 
ainda, que possui conta no Bradesco e no Banco do Brasil, mas que nunca foram utilizadas 
por Beto. Além disso, informou que Alberto também tem possuía cartão de crédito, mas 
com limite baixo.

Em outra conversa, Beto e Fernando tratam sobre financiamento em nome de Antônia 
(fls. 404  apenso III):

Telefone: (69) 9291-1304    Data início: 17/01/2012  23:50:44     Data término: 17/01/12  
23:59:11    
Duração: 00:08:27
Diálogo entre: Beto/ Fernando

(...)

Beto: Ei Zé, eu to tentando ver aqui pelo CPF da dona Antonia aqui, o financiamento 
não dá de jeito nenhum
Fernando: no Santander?
Beto: é
Fernando: por causa do horário, tu ta ligando muito tarde, só até 08 horas. Eu tentei 
ligar uma vez  também na do Marks e aconteceu o mesmo jeito, o dele (...) no 
Santander também
Beto: não entra na net não?
Fernando: entra não
Beto: só ligando é?
Fernando: só ligando
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Beto: marrapaz, eu to tentando entrar aqui de um jeito e de outro mas não to 
conseguindo, tu falo que na internet via
Fernando: não, eu falei ligando, no eletrônico
Beto: ah, no eletrônico, 4001 né?
Fernando: é, 3535, aí você digita o CPF e vai aparecer a opção cartão de crédito, conta- 
corrente
Beto: mas tem o do carro mesmo né?
Fernando: também tem, é só entrando aqui e te falar
Beto: é 400... 9090, 4004 (...) central de relacionamento de carro
Fernando: tem um numero aqui chamado 96428820, não é de Natal?
Beto: 8820? O Reginaldo tava te ligando... 8820 não sei não. Que falar contigo pra ver se 
tu resolve um negocio pra ele, queria mandar um cara lá pra Recife, ele não sabe fazer o 
boleto. Eu falei pra ele que tava indo lá só por causa de você, só porque você ta pedindo, 
eu cheguei aí (...) o que tem mais novo pra gente?
Fernando: é só que eu to num pepino muito grande.
(...)
Fernando: ei Zé! o pepino que eu to, macho. Eu transferi a fatura, eu to com o vencimento 
da fatura, ta aqui, mostrou dia 28/02, aí ta aqui fechada a fatura, 28/01. Macho! To pra 
endoidar
Beto: não, mas (...)
Fernando: ta doido é mano? Eu tava contando de pagar com a Edina, lá em fevereiro
Beto: é, mas era impossível pagar com a Edina
Fernando: não, eu falei com o Anderson hoje e ele disse quer fazer já (...) já quer ter 
terminado
Beto: o Anderson é doido, faz coisa por coisa, ele não sabe nem o que fala (...)
Fernando: como é que é?
Beto: (...)
Fernando: rapaz, aí é  foda. Tu é doido, eu zuei, como é que pode? Tava lá anotado dia 
28/02 pow, e eu sentei o dedo
Beto: não, mas resolve isso, financiar o carro e acaba com isso. Pronto. E ta lá o dinheiro, 
né?
Fernando: é
Beto: não tem o que fazer não, chorar pelo leite derramado? Difícil é lidar o sistema
Fernando: tu é doido é? Tu acha que ligando lá o (...) não resolve não?
Beto: eu acho que não né? Sei não... tem que resolver isso, né?
Fernando: tem que ver como é que faz
Beto: tem que baixar (...)
Fernando: não, mas já li, outras coisas. Os cara tem na cabeça umas idéia e tudo, quando 
a fé...
Beto:  mas vamo arrumar uma solução aí, né? Tamo aí 
Fernando: tamo

Pelas conversas citadas, não pairam dúvidas de que Alberto e Fernando 
manuseavam os carões e contas vinculadas à Antônia a fim de obterem lucros com os 
créditos auferidos das instituições bancárias, que não recebiam o pagamento do que era 
utilizado. 

Por todo o exposto conjunto probatório amealhado nos autos, a condenação e Alberto 
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e Fernando pela prática dos estelionatos realizados através do cartão de crédito de Antônia 
de Souza é a medida que se impõe. 

Relacionados ao cartão de crédito do réu José Luiz de Lima, são imputados 
mais 32 crimes de estelionato a Alberto e Fernando:

De acordo com a denúncia, os acusados teriam envolvimento em trinta e dois crimes 
de estelionatos praticados diretamente pelo acusado José Luiz de Lima, com o uso de seus 
cartões de crédito, que eram pagos de maneira fraudulenta.

José Luiz foi condenado acima pela prática de 70 estelionatos, sendo que 32 foram 
praticados diretamente por cartões de crédito de sua titularidade. 

As condutas referentes aos trinta e dois estelionatos já foram delineadas quando da 
fundamentação da autoria do acusado José Luiz, de modo que nesse momento será 
analisado o envolvimento de Alberto e Fernando na prática desses crimes, uma vez que, 
conforme exaustivamente demonstrado, são os líderes do grupo criminoso. 

Inicialmente, destaca-se que o modus operandi utilizado por José Luiz na prática dos 
crimes de estelionato através do uso de cartões de crédito é exatamente igual ao utilizado 
pelo grupo encabeçado por Alberto e Fernando. 

Além disso, o estabelecimento empresarial Time Rent a Car de propriedade de José 
Luiz foi utilizado pelo grupo para a prática de outros crimes de estelionato.

Os líderes Alberto e Fernando utilizavam tanto a empresa como os cartões de 
titularidade de José Luiz para a prática dos crimes de estelionato. 

Os trinta e dois estelionatos praticados diretamente com os cartões de José Luiz 
foram relacionados pelo correspondente bancário do Banco Itaú, o senhor Luiz Fernando 
Romero: 

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por José Luiz de Lima é ou foi 
correntista ou utiliza algum produto do Banco Itaú Unibanco, afirmou que sim, que o mesmo 
já foi cliente dos seguintes produtos dos Banco Itau: TAM Itaúcard VISA Platinum n° 4218 
4790 0097 6220, Itaucard Uniclass Visa Platinum n° 4590 8000 0790 9427, Itaucard 
Uniclass Mastercard Multiplo Gold n° 5445 4000 0105 3423, TAM Itaucard Mastercard 
Platinum nº 5448 8390 0276 2028, e o Itaucard Mastercard Business n° 5526 4090 2885 
4616"; 

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard VISA Platinum n° 4218 4790 0097 6220, o limite 
inicial de crédito era de R$ 6.000,00, passando para R$ 50.000,00 em 20/07/2012, 
apresentando como comprovante de renda uma fatura do Banco Santander com limite de 
crédito de R$ 55.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este 
produto, o depoente esclarece que na data de 01/08/2012 foi realizada uma transação no 
valor de R$ 97.000,00 no estabelecimento denominado NISSEY MOTORS, localizado 
em Porto Velho/RO; QUE na data de 03/09/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um 
boleto do referido cartão de crédito através de cheque do Banco Real, banco 356, 
agência 0128, conta 1706156-7, cheque n° 010721, no valor de R$ 99.738,27, cujo titular 
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é WASHINGTON ALMEIDA, sendo que referido pagamento foi realizado no Itaú Unibanco 
S/A; QUE o depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 
22 (divergência ou insuficiência de assinatura); QUE em relação a este produto o 
prejuízo foi 117.608,55"; 

O correspondente bancário esclareceu quanto ao segundo cartão pertencente a José 
Luiz:

"QUE em relação ao produto Itaucard Uniclass Visa Platinum n° 4590 8000 0790 9427, seu 
limite de crédito inicial era de RS 25.000,00, sendo alterado no dia 20/05/2012 para R$ 
45.000,00, apresentando como comprovante de renda uma fatura do Banco Santander com 
limite de crédito de R$ 53.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com 
este produto, no dia 01/08/2012 foi realizada transação de R$ 100.000,00 junto ao 
estabelecimento denominado NISSEY MOTORS, localizado em Porto Velho/RO; QUE na 
data de 27/08/2012 houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de R$ 
136.288,26, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco emissor; 
QUE no dia 28/08/2012 foram realizadas quatro transações sequenciais junto ao 
estabelecimento no estabelecimento denominado SORANA, localizado em São 
Paulo/SP, nos valores respectivos de R$ 18.000,00, 22.000,00, 28.000,00 e 32.000,00; 
QUE na data de 29/08/2012 houve pagamento do boleto do cartão de crédito no valor de 
R$ 136.288,26, através de cheque, porém o mesmo não foi compensado pelo banco 
emissor; QUE no dia 30/08/2012 foram realizadas cinco transações sequenciais junto 
ao estabelecimento denominado NOVA DISTR VEICUL, localizado em São Paulo/SP, 
nos valores respectivos de R$ 19.000,00, 30.000,00, 38.000,00, 29.000,00 e 18.000,00; 
QUE na data de 31/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido 
cartão de crédito através de cheque do Banco/Santander, banco 033, agência 4553-2, 
conta 00299-3, cheque n° 000187, no valor de RS 136.288,26, cujo titular é TOPOGRAFIA 
REIMBERG, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o 
depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 25 
(cancelamento de talonário pelo participante destinatário); QUE relação a este produto o 
prejuízo foi de R$ 451.860,58"; 

"QUE em relação ao produto Itaucard Uniclass Mastercard Multiplo Gold n° 5445 4000 0105 
3423 seu limite de crédito inicial era de R$ 4.000,00, sendo alterado no dia 12/09/2011 para 
R$ 26.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este produto, no dia 
14/10/2011 foi realizada transação de R$ 26.000,00 junto ao estabelecimento 
denominado NISSEY MOTORS, localizado em Porto velho/RO; QUE na data de 
31/07/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado SAGA 
AMAZONIA, localizado em Porto Velho/RO no valor de R$ 88.000,00; QUE na data de 
27/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de credito 
através de cheque do Banco Bradesco, banco 237, agência 3250 conta 164646-0, cheque 
n° 002313, no valor de R$ 122.455,57, cujo titular é FRANCISCO ITAMAR DA SILVA, 
sendo que referido pagamento foi realizado no Itaú Unibanco S/A; QUE o depoente 
esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 22 (divergência ou 
insuficiência de assinatura); QUE na data de 28/08/2012 foram realizadas três transações 
sequenciais no estabelecimento denominado SORANA, localizado em São Paulo/SP 
nos valores respectivos de R$ 17.000,00, 23.000,00 e 34.000,00; QUE na data de 
29/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito 
através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 1003-0 conta 16776-2, cheque 
n° 850209, no valor de R$ 122.455,57, cujo titular é RAQUEL DA BOA HORA 
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WANDERLEY, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o 
depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 (cheque 
sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE na data de 30/08/2012 
foram realizadas duas transações sequenciais no estabelecimento denominado 
NOVA DISTR VEICULOS, localizada em São Paulo/SP, nos respectivos valores de 
38.000,00 e 28.000,00 e, ainda na mesma data nova transação foi realizada no 
estabelecimento denominado JET CRAZY, localizado em São Paulo/SP no valor de R$ 
28.500,00; QUE na data de 31/08/2012, JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do 
referido cartão de credito através de cheque do Banco Santander, banco 033, agência 4553-
2, conta 00299-3, cheque n° 000207, no valor de R$ 122.455,57, cujo titular é 
TOPOGRAFIA REIMBERG, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco 
S/A; QUE o depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 25 
(cancelamento de talonário pelo participante destinatário); QUE o depoente esclarece que 
houve tentativa de realizar novas transações no estabelecimento SAGA AMAZONIA no 
valor de R$ 88.000,00 no dia de 31/07/2012 não aprovada em virtude de ter excedido o 
limite, no estabelecimento denominado SORANA nos valores de RS 26.000,00, 20.000,00 e 
10.000,00 em 28/08/2012 não aprovada em virtude de ter excedido o limite e no 
estabelecimento denominado JET CRAZY nos valores de R$ 24.500,00, 20.000,00 e 
15.000,00, também 2012 não aprovada em virtude de ter excedido o limite; QUE relação a 
este produto o prejuízo foi de R$ 388.050,49"; 

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard Mastercard Platinum n° 5448 8390 0276 2028, 
seu limite de crédito inicial era de RS 2.500,00, sendo alterado no dia 08/05/2012 para R$ 
15.000,00 e para tanto foi apresentada fatura do Banco Santander com limite compatível 
aquele almejado pelo cliente; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este 
produto, no dia 10/08/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado 
SABENAUTO, localizado em Porto Velho/RO no valor de R$ 34.295,00; QUE na data de 
03/09/2012 JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito 
através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 1003-0 conta 16776-2, cheque 
n° 850210, no valor de R$ 35.623,99, cujo titular é RAQUEL DA BOA HORA WANDERLEY, 
sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o depoente 
esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 (cheque sustado ou 
revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE para que o referido cheque fosse 
aceito pelo Instituição Bancaria onde foi realizado o suposto pagamento, o nome do titular 
do boleto, que era em nome de JOSE LUIZ DE LIMA foi adulterado para o nome de 
RAQUEL DA BOA HORA WANDERLEY e assim coincidisse os nomes do titular do cheque 
e sacado do boleto bancário (fatura); QUE na data de 04/09/2012 foram realizadas três 
transações sequenciais no estabelecimento comercial denominado CALTABIANO 
TOYOTA - CM localizado na cidade de São Paulo/SP nos valores de RS 16.000,00, 
15.000,00 e 3.500,00; QUE na data de 05/09/2012 houve pagamento do boleto do cartão 
de crédito no valor de RS 35.623,99, através de cheque, porém o mesmo não foi 
compensado pelo banco emissor; QUE ainda, em relação a este produto, foram realizadas 
tentativas de transações nos seguintes estabelecimentos e negadas ou por excesso de 
limite ou por cartão bloqueado: duas transações sequenciais em 02/08/2012 no 
estabelecimento denominado COFERPA, localizado em Porto Velho/RO nos Valores de R$ 
5.000,00 e 4.500,00, uma transação em 10/08/2012 no estabelecimento PCAS ACES 
SABENAUTO no valor de RS 34.300,00, duas transações sequenciais em 04/09/2012 no 
estabelecimento comercial denominado CALTABIANO TOYOTA - CM localizado na cidade 
de São Paulo/SP nos valores de RS 2.500,00 e 1.500,00 e uma transação no 
estabelecimento denominado TIME RENT A CAR em 01/10/2012 no valor de R$ 10,00; 
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QUE relação a este produto o prejuízo foi de R$ 84.699,36"; 

"QUE em relação ao produto Itaucard Mastercard Business n° 5526 4090 2885 4616 seu 
limite de crédito inicial era de R$ 2.500,00, sendo alterado no dia 08/05/2012 para R$ 
15.000,00; QUE no tocante as principais transações efetuadas com este produto, no dia 
20/06/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado L F IMPORTS, 
localizado em Porto Velho/RO no valor de RS 1.300,00; QUE no dia 05/07/2012 foi 
realizada transação no estabelecimento denominado L F IMPORTS, localizado em 
Porto Velho/RO no valor de R$ 456,51; QUE na data de 08/08/2012 foram realizadas 
duas transações sequenciais no estabelecimento denominado E F MAGALHAES nos 
valores de R$ 3.000,00 e 4.600,00 e, na data de 20/08/2012 foi realizada transação no 
mesmo estabelecimento, no valor de RS 4.000,00; QUE na data de 27/08/2012 JOSE 
LUIZ realizou pagamento de um boleto do referido cartão de crédito através de cheque do 
BANRISUL, banco 041, agência 0001-6 conta 35.314652.0-3, cheque n° 461838, no valor 
de R$ 14.008,20, cujo titular é MARIA ISABEL DA SILVA DOS SANTOS, sendo que 
referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o depoente esclarece que 
referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 22 (divergência ou insuficiência de 
assinatura); QUE na data de 29/08/2012 JOSE LUIZ realizou pagamento de um boleto do 
referido cartão de crédito através de cheque do Banco do Brasil, banco 001, agência 1003-
0 conta 16776-2, cheque n° 850208, no valor de R$ 14.008,20, cujo titular é RAQUEL DA 
BOA HORA WANDERLEY, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco 
S/A; QUE o depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 
(cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE o depoente 
esclarece que os pagamentos sucessivos acima (dias 27 e 29 de agosto) provavelmente 
ocorreram haja vista que após o dia 27, no dia 28/08/2012 houve tentativa de transação 
com alguns estabelecimentos, porém foram negadas em virtude da falta de limite; QUE, 
desta feita, dia 29/08/2012 foi realizada transação no estabelecimento denominado E F 
MAGALHAES, situado em Porto Velho/RO no valor RS 90,00 reais e ainda nesta 
mesma data foram realizadas três transações sequenciais no estabelecimento 
denominado PORTAL DA AMAZONIA nos respectivos valores de RS 5.000,00, 
2.500,00 e 1.000,00; QUE na data de 31/08/2012  JOSE LUIZ realizou pagamento de um 
boleto do referido cartão de crédito através de cheque do HSBC, banco 399, agência 0252-
6 conta 13212-0, cheque n° 858031, no valor de RS 14.008,20, cujo titular EUNICE 
MARINI, sendo que referido pagamento foi realizado no Itau Unibanco S/A; QUE o 
depoente esclarece que referido cheque foi devolvido pelo motivo da alínea 28 (cheque 
sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio); QUE relação a este produto 
o prejuízo foi de R$ 30.464,54".

Verifica-se, portanto, que o modus operandi é o mesmo do grupo liderado por Alberto 
e Fernando. Além isso, o período em que as transações foram realizadas é o mesmo no 
qual foram praticadas outras fraudes do grupo. 

Neste áudio, Fernando e Alberto explicam a forma como os estelionatos eram 
realizados, o que corrobora com as práticas envolvendo o cartão de José Luiz (fls. 210/213, 
apenso II):
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Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/ALBERTO - PAGAMENTO BOLE

RESUMO: ALBERTO DIZ QUE TEM UNS BOLETOS DO CRED PRA PAGAR FERNANDO 
DIZ QUE ITAÚ PAGA. ALBERTO DIZ TEM BOLETO DE 75 MIL PRA PAGAR, PODE 
QUEBRAR EM VÁRIOS BOLETOS, EMITIR VÁRIOS BOLETOS, INCLUSIVE TEM DUAS 
EMPRESAS PRA EMITIR NO NOME DELA.

TRANSCRIÇÃO:
(...)
Alberto: "Tem uns boletos aqui da Cred pra pagar.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Paga boleto esse cartão?";
Fernando: "O Itaú paga.";
Alberto: "Pois tem um boleto de setenta e cinco mil pra pagar.";
Fernando: "Ah, mas não paga assim não.";
Alberto: "Agente pode quebrar em vários boletos.";
Fernando: "Como quebrar em vários boletos?";
Alberto: "Emite vários boletos. Inclusive tem duas empresas aqui, vai emitir boletos no 
nome dela.";
Fernando: "Não entendi.";
Alberto: "Eu tenho uma empresa aqui de um amigo meu que emite boleto.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "E emite também pelo Bradesco, agente emite os boletos e ela paga.";
Fernando: "Hum, entendi, só que o Itaú só paga quinze mil, boleto do Itaú, e quinze mil o 
boleto do...";
Alberto: "De outros banco?";
Fernando: "De outros bancos, é.";
Alberto: "Mas é por dia né, quinze mil.";
Fernando: "É.";
Alberto: "Então, emite um num dia, emite outro noutro dia. Entendeu?";
Fernando: "Humrum.";
Alberto: "Pra fazer dinheiro, pra não perder.";
Fernando: "Aí o cara, como é que faz?";
Alberto: "Eu me ajeito aqui, entendeu? Você paga os doze e eu divido com ele aqui.";
Fernando: "Como assim?";
Alberto: "Cê paga os doze e eu divido com ele aqui.";
Fernando: "Entendi. E boleto não tem taxa nenhuma, tu sabe, só tem a taxa de emissão do 
boleto, (...) reais.";
Alberto: "( ...), deixa meno alguma coisa pra nós?";
Fernando: "Deixa. É, sendo assim dá né?";
Alberto: "Dá, emite o boleto no Bradesco (...). E o cara aqui é chegado meu, confiança, tem 
nem erro ele. Entendeu? Se quiser ele pode emitir boleto (...). Só precisa fazer o cadastro 
dela aqui no sistema.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Entendeu? Aí faz dinheiro. Não fica perdido porra. (...).";
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Fernando: "Oi?";
Alberto: "Não tá liberando (...) dela?";
Fernando: "Tá.";
Alberto: "Então? Eu tô achando que eu peguei você de surpresa nessa conversa.";
Fernando: "Oi?";
Alberto: "Peguei você de supetão ...";
Fernando: "Não tô entendendo.";
Alberto: "Peguei você de surpresa, não tava esperando essa conversa não.";
Fernando: "Tava não, porque eu já linha pensado nisso aí cara. Eu tava tentando ver 
alguém aqui que tivesse uma conta, que até cliente pessoa física emite boleto.";
Alberto: "Não (...) conta lá dele pra fazer transferência.";
Fernando: "É ..";
Alberto: "( ...) gerenciador dele, você acessa rapidinho e transfere o dinheiro.";
Fernando: "Vamos fazer, vamos fazer isso aí no do Maneta. Porque o Itaú da menina (...) já 
começou a cotar, o do Maneta ainda não começou, entendeu?";
Alberto: "Hum E você acha que libera quanto?";
Fernando: "( ...)trinta por dia.";
Alberto: "Trinta mil?";
Fernando: "É, por dia.";
Alberto: "( ...)";
Fernando: "É";
Alberto: "Deixa quanto pra nós aqui?";
Fernando: "Hum?";
Alberto: "Deixa quanto pra nós?";
Fernando: "Deixar pelo menos uns dez.";
Alberto: "ótimo. Vamo começar quando? O meu é online; sabe? O meu eu emite (...) aí se 
você pagar hoje (...)";
Fernando: "Mas o boleto (...) da onde?";
Alberto: "O boleto eu mando por e-mail pra tu.";
Fernando: "Ele emite o boleto da onde?";
Alberto: "Ele emite o boleto do próprio computador dele.";
Fernando: "Itaú né?";
Alberto: "O dele é Banco do Brasil. O meu é Bradesco."
Fernando: "Hum ..mas aí só da quinze, então.";
Alberto: "O que?";
Fernando: "Só da quinze, então.";
Alberto: "Então, quinze do Bradesco e quinze (...). Todo dia quinze, entendeu?";
Fernando: "Não, eu sei, quinze por dia então, no caso?";
Alberto: "Quinze por dia. (...)";
Fernando: "Ele não tem do Itaú  (...), do Itaú boleto?";
Alberto: "Ele não tem  Itaú  não. A gente ia captar uma pessoa que tem Itaú, entendeu?";
Fernando: "Aí ficava bom";
Alberto: "O mecânico tem uma conta do Itaú pow , o mecânico. É, o Itaú tem controle 
desses boletos né";
Fernando: "É";
Alberto: "(...) Itaú não, a mesma coisa da Credicard, da Cielo entendeu? Descredenciar o 
cara lá. Melhor agente botar por fora que aí não tem erro não. Por mais que a gente 
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espere, todo dia quinze, mais...entendeu? melhor com uma certa do que arriscar.";
Fernando: "Deixa eu ver (...) eu vou mandar tu emitir aí, todo dia um";
Alberto: "Todo dia emite um, emite logo pra semana todinha.";
Fernando: "Só do Bradesco mesmo, só do Bradesco, então não precisa que é só tu 
mesmo.";
Alberto: "Então pronto, já deixo, já passo a chave pra tu, cadastra ai, bota o certificado e vai 
sirnbora. (...) Bradesco, entendeu?
Fernando: "Entendi.";
Alberto: "Credicard não paga não?";
Fernando: "Não. Deixa eu terminar aqui.";
Alberto: "Hum";
Fernando: "Deixa eu te falar, a taxa de juros da Caixa é menos de 1%, macho, os juros da 
Caixa caiu.";
Alberto: "Caiu (...). A gente abriu aquela conta da Caixa e não deu em nada.";
Fernando: "Não, pode abrir outra macho.";
Alberto: "Posso tentar abrir (...) eu vou entrar no Serasa.";
Fernando: "Como é que é?";
Alberto: "As jurídicas, se não resolver aquela situação ( ...) eu vou entrar no Serasa.";
Fernando: "Não rapaz, que entra nada. Não tem nem perigo.";
Alberto: "Amanhã eu vou lá, fazer zuada lá, entendeu? Não é feriado depois de amanhã? 
Amanhã? (...)";
Fernando: "Ahm?";
Alberto: "Eles já anteciparam?";
Fernando: "Anteciparam: mas não pode fazer isso não macho, não tem como fazer não, o 
dinheiro tá lá (...) os comprovantes.";
Alberto: "Não, não, tá tranquilo (...), eu já reuni aqui meu conjunto da obra, e segunda-feira 
eu vou lá, tranquilão, eu vou lá, tem nada de errado não.";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Agora vamos ver se agente eite os boleto pra não ficar totalmente perdido isso ai, 
logo. Emite logo pra semana todinha. É";
Fernando: "Deixa na hora que eu for com mais calma, aí eu te aviso, fazer.";
Alberto: "Aí vai fazer do (...) ou da menina ainda?";
Fernando: "Não, do Brad.";
Alberto: "Da menina não libera nada não?";
Fernando: "Não, da menina não libera não.";
Alberto: "Já queimou?";
Fernando: "Oi?";
Alberto: "Já queimou?";
Fernando: "Já.";
Alberto: "Então pronto, vamos emitir os boletos do (...) e aí já começa a emitir os boletos 
sim, entendeu, com os vencimentos ai pra frente."; , .
Fernando: "Hum. É, vamos meter ficha, semana que vem";
Alberto: "Se o Credcard pagar, (...)";
Fernando: "É";
Alberto: "Mas eu não sei onde foi que eu vi que tinha assim 'tenha até 40 dias pra pagar 
suas contas, ligue na central'. Não sei onde foi que eu vi, acho que foi no site deles .";
Fernando: "Aonde é?"; .
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Alberto: "Na Credicard, no site da Credicard.";
Fernando: "O que é que tem?";
Alberto: "Eu vi isso lá, sabe?";
Fernando: "Ahm?";
Alberto: "Não sei se é verdade, mas se for é uma boa.";
Fernando: "Mas é só, é só.. como é que se diz, é só concessionária.";
Alberto: "Concessionária né, água, luz, essas coisas.";
Fernando: "É";
Alberto: "Mas o Itaú liberando ...(...) pelo próprio Itaú pode ser que de (...).";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Não tem erro não. (...) a bichinha da Redecard né?";
Fernando: "Ahm?";
Alberto: "( ) a Redecard (...) fazer dinheiro com ela. Essa semana vou bater em cima do 
Santander. No dia que eu fui lá na agência ( ).";
Fernando: "Como é que é?";
Alberto: "Quando eu fui abrir a conta do Santander, a gerente não podia abrir, pois não 
estava disponível. Essa semana eu vou lá pra poder abrir.";
Fernando: "Não tá disponível o que?";
Alberto: "Ele disse 'vamos marcar pra depois do feriado' (...), entendeu?";
Fernando: "Hum.";
Alberto: "Essa semana eu vou botar quente pra abrir a conta pra pegar a máquina (...), 
agente vai ter três canais, vai ter o boleto, vai ter o Redecard e vai ter o Santander.";
Fernando: "Tem que mostrar ... extrato né?";
Alberto: "Extrato da conta?";
Fernando: "Extrato do Cielo teu.";
Alberto: "Porque ele vai perguntar 'Porque tu não tá trabalhando com o Cielo?"';
Fernando: "Oi?";
Alberto: (...)";
Fernando: "Não, ele não vai perguntar isso não macho, não precisa nem tu pedir a 
máquina, porque ele mesmo vai te oferecer. Tá ouvindo? Oi? Oi? Oi?".

Telefone: 6992178410  Data Inicio: 29/04/201212:41:38       Data Término: 29/04/2012 
12:49:50
Duração: 000:08:12
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/ALBERTO - CONT  LIG ANTERIOR

RESUMO: FERNANDO FALA PRA ALBERTO DIZER QUE TEM MÁQUINA. ALBERTO DIZ 
QUE VAI DIZER QUE NÃO TEM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO, VAI DIZER QUE 
TEVE, MAS NÃO VENDIA MUITO NO CARTÃO AGORA QUER PARCELAR.

TRANSCRIÇÃO:
Fernando: "Oi, isso aí tu nem precisa falar que tu quer não.";
Alberto: "É o que?";
Fernando: "Não precisa nem falar que tu quer a máquina não, (...) ele vai querer que tu use 
a dele.";
Alberto: "Exatamente.";
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Fernando: "Não precisa nem tu tocar nesse assunto não. Entendeu?";
Alberto: "Eu digo à ele 'não, não tenho máquina de cartão de crédito não (...), eu não vendia 
muito no cartão, agora quero começar a vender, quero parcelar e tal.";
Fernando: "Não, vendia, sempre vendeu.";
Alberto: "Eu vou dizer o que pra ele?";
Fernando: "Dizer que cê quer abrir a conta, só isso. Quer usar o Santander, aí tu leva o 
extrato do teu Cielo e pergunta se eles trabalham com antecipação, se tiver antecipação, 
entendeu? É isso que tu vai ter que fazer, não precisa tu tocar no assunto de máquina, faz 
de conta que tu nem sabe que eles tem a máquina deles. Entendeu?";
Alberto: "Quero abrir a conta e quero pegar uma maquineta, né?";
Fernando: "Não precisa tu dizer que quer a maquineta, só tu fala que só vai abrir a conta, aí 
ele vai te oferecer a maquineta dele. Aí ele vai dizer, 'ah, agente trabalha com a máquina 
própria e tal, não sei o que', aí tu fala 'ah, mas eu trabalho com a Cielo, .eu movimento bem 
a Cielo e eu tenho um limite bom de antecipação, automático, aí ele vai falar 'não, mas nós 
te dá limite de antecipação'. Ele vai te oferecer limite, ele vai te convencer a tu fazer com 
ele entendeu? Ta ouvindo?";
Alberto: "Se perguntar .se eu trabalho com cartão de crédito eu digo 'é trabalho com a 
Cielo, a Cielo me dá uma antecipação automática muito bom, né?";
Fernando: "Isso.";
Alberto: "Se diz 'não quer trabalhar com a nossa não?'. 'Não, como é a sua?' (risos).";
Fernando: "É, aí ele vai explicar, vender o peixe dele. Entendeu? Aí ele vendendo o peixe 
dele, aí ele vendendo o peixe dele aí tu já sabe o que tu quer. Entendeu?";
Alberto: "Entendi.";
Fernando: "É solamente.":
Alberto: "( ...) algum problema agora.";
Fernando: "Hum. Aí não tem não, macho, não vai ter problema não. Tá ouvindo?";
Alberto: "Tô, tô ouvindo.";
Fernando: "Não tem não, o banco antecipou a Cielo vai ter que brigar. Aí tu vai mostrar pro 
banco que tuas vendas são verdadeiras, aí o banco vai em cima da Credicard. Se vai ter 
que vomitar, aí eles vomita Entendeu? Todo mundo aqui que aconteceu isso receberam 
Não tem porque tu não receber não. Enltendeu?";
Alberto: "Tranquilo, só me manda o comprovante de residência dela e a habilitação.";
Fernando: "Já tá no meu e-mail eu vou mandar já pra tu. Tá?";
Alberto: "Manda pra min preencher logo aqui tudo.";
Fernando: "Tá beleza, pode deixar. Vou mandar ...";
Alberto: "Quando é que tu desce?";
Fernando: "logo, logo.";
Alberto: "logo, logo?";
Fernando: "É";
Alberto: "Tá bom";
Fernando: "Tá beleza então, falou.";
Alberto: "Falou.".

Nas bastasse, conforme já demonstrado nesta decisão, a empresa do acusado José 
Luiz de Lima, TIMES RET A CAR, era comumente utilizada pelo grupo para o cometimento 
de crimes de estelionato. Senão vejamos: 

A acusada Edina, junto com Alberto e Fernando, foi condenada acima pela prática de 
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trinta e dois crimes de estelionatos na referida empresa.

O réu Edvaldo Braga também praticou seis crimes de estelionato, utilizando o cartão 
de Josué Garcia de Azevedo, na empresa de José Luiz de Lima, a mando de Alberto e 
Fernando, como já demonstrado alhures. 

Dessa forma, diante de todas as provas colhidas, não há como desvencilhar a 
participação de Alberto e Fernando na prática dos trinta e dois estelionatos praticados 
através do cartão de crédito do réu José Luiz de Lima. 

Refentes aos cartões de titularidade de Deuzimar Gadelha Lima, foram 
praticados 8 crimes de estelionatos, que também são imputados a Alberto e 
Fernando. 

A participação de Alberto e Fernando nesses crimes foi explicada no início desta 
decisão. No entanto, necessário relembrar os fatos e fundamentos.

Conforme relatado alhures, a pessoa de Deuzimar Gadelha de Lima foi uma vítima do 
grupo criminoso, uma vez que restou demonstrado que seu nome foi utilizado para abertura 
de contas e uso de cartões de crédito de forma fraudulenta. Cumpre destacar que referida 
pessoa chegou, inclusive, a ser presa no Estado do Ceará, onde constatou-se que tratava 
de uma vítima do bando, pois que não tinha conhecimento que seu nome era empregado 
na prática de ilícitos.

As transações referentes aos produtos em nome de Deuzimar são relacionadas aos 
acusados Alberto, Fernando, Sheila Kelly, Carllos Eduardo e Thales, e foram descritas pelo 
correspondente bancário do Banco Itaú, o senhor Luiz Fernando Romero, quando ouvido 
no dia 12.10.2012 perante a autoridade policial no GCCO. Vejamos:

"Que o cartão de crédito Volkswagen Itaucard n° 5482.95**.****.2369, foi enviado 
através de mala direta, em nome de DEUZIMAR GADELHA LIMA, tendo sido emitido 
em 18.05.2011 com o limite de R$ 3.600,00 foi direcionado para a Rua Capitao Dakir, n° 
50, Tauape, Fortaleza/CE; Que foi identificado que entre 18.05.2011 e 01.11.2011, o 
referido cartão de crédito foi utilizado normalmente em estabelecimento no Estado de 
Fortaleza/CE, sendo realizados cinco pagamentos na média de RS 670,00 mensais, 
informando que o ticket médio do cartão era de RS 115,00 por transação; Que em 
21.11.2011, via call center foi solicitado um aumento de limite de crédito de RS 
3.600,00 para R$ 50.000,00, sendo apresentado como comprovante de renda uma 
fatura do Banco Santander com valor limite de RS 70.000,00; Que com base no 
documento apresentado pelo solicitante, o banco Itau autorizou o limite pleiteado; 
Que entre 08.12.2011 e 29.12.2011, os valores e locais das transações no referido 
cartão mudaram de perfil, sendo realizadas transações em estabelecimentos 
comerciais em Porto Velho/RO; Que nas datas de 26.12.2011, 28.12.2011 e 02.01.2012 
foram realizados três pagamentos de faturas do referido cartões no valor total de R$ 
360.041,94; Que todos os pagamentos foram realizados com o cheque do Banco do Brasil, 
cada um no valor de R$ 120.013,98; Que agindo dessa forma o perfil de transação do 
cliente ficou alterado, permitindo gastos elevados nos montantes de valores acima citados; 
Que em virtude das transações fora de perfil e após a análise do valor total das transações, 
o banco detectou indícios contundentes de que alguma fraude ou anomalia estaria 
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acontecendo, inclusive os cheques utilizados para pagamentos das faturas não 
condiziam com a titularidade do cartão e estavam sem provisão de fundos; Que 
perguntado ao depoente como o titular do cartão conseguiu realizar compras acima do valor 
limite de R$ 50.000,00 concedidos, afirmou que a instituição bancária fornece para seus 
clientes um limite extra conhecido por "Over limit" consistindo em um percentual 
calculado sobre o limite avençado entre o titular do cartão e a instituição financeira; 
Que no caso em tela o "Over limit" do titular do cartão foi o percentual de 140% do 
limite concedido, autorizando que o mesmo pudesse realizar compras/transações até 
o limite de R$ 120.000,00; Que o depoente afirma que sempre que o titular do cartão 
acima referido atingia o limite total, incluindo "Over limit", realizava pagamento 
antecipado da fatura através de boleto bancário falsificado, com o nome do sacado 
diverso do titular do cartão, com o fito de que o cheque utilizado no pagamento 
coincidisse com o nome do suposto sacado; Que desta forma, falsificando boleto 
bancário e cheque, a instituição financeira concedia o crédito até a data da 
compensação do cheque utilizado como forma de pagamento; Que esclarece que os 
cheques apresentados para pagamento das faturas de DEUZIMAR foram: a) Agenda 3475-
4, conta 9090-5, cheque n° 851436, valor R$ 120.013,98, emitido pela correntista ALBA 
MARIA DE CARVALHO, na cidade de Brasília, data 28.12.2011, b) Agenda 0452-9, conta 
8702-5, cheque n° 851624, valor R$ 120.013,98, emitido pela correntista MARIA EMILIA 
MARTINS AZEVEDO DE ARAUJO e, c) Agenda 3475-4, conta 9090-5, cheque n° 851439, 
no valor R$ 120.013,98, emitido por ALBA MARIA DE CARVALHO, sendo todos sacados 
contra o Banco do Brasil; Que os cheques não foram compensados e devolvidos pelos 
motivos "49" e "35"; Que perguntado ao depoente se foi tomada alguma providencia em 
relação a cobrança dos valores devidos em relação a fatura, fazendo contato com o titular 
DEUZIMAR GADELHA LIMA, haja vista que os cheques dados em pagamentos foram 
devolvidos, respondeu que não foi iniciado qualquer procedimento de cobrança, pois 
constatou-se imediatamente que se tratava de fraude, de forma que a pessoa de 
DEUZIMAR GADELHA LIMA não havia realizado qualquer transação; Que 
provavelmente, alguém praticou a fraude utilizando o nome de DEUZIMAR; Que 
quanto aos cheques sacados contra o Banco do Brasil acima descritos ficaram arquivados 
junto ao Banco Itau apenas para registro da materialidade da fraude; (...) Que em razão da 
fraude, o banco suportou um prejuízo de R$ 360.041,94; Que perguntado ao depoente 
se a contratação do limite de cartão de crédito é feito de forma escrita, respondeu que não; 
Que bem como a contratação inicial, quanto qualquer solicitação de alteração de limite é 
feita através da central de atendimento por telefone; Que no caso em tela foi efetuado a 
solicitação de alteração de limite através da central de atendimento e enviado um fax pelo 
solicitante do telefone n° 069 3223-7589; Que através desse telefone foi encaminhada uma 
fatura de cartão de credito do Banco Santander, cujo titular do cartão era o próprio 
DEUZIMAR GADELHA LIMA; Que após análise, com base na fatura mencionada, foi 
aumentado o limite para RS 50.000,00, como já esclarecido acima; Que o Banco não 
chegou a efetuar nenhuma ligação para o telefone antes referido para manter contato com 
DEUZIMAR GADELHA LIMA; Que perguntado ao depoente se o mesmo conseguiu 
identificar as mercadorias ou serviços adquiridos nos estabelecimentos comerciais ou 
empresas o titular do cartão acima citado efetuou transações, afirmou que em virtude dos 
valores serem diferentes do perfil até então de gastos do cliente, entrou em contato com o 
adquirente Cielo indagando a origem das transações; Que o depoente obteve resposta da 
adquirente Cielo de que foi adquirido em 08.12.2011, na Nissey Motors nesta capital um 
veiculo modelo Hilux 4x4, no valor de RS 119.000,00 com nota fiscal emitida em nome 
de CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO; Que também a adquirente Cielo 
informou ao depoente que no estabelecimento Soft Rent a Car foram realizadas 
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transações de aluguel de veículos no valor de total de R$ 120.000,00, isto na data de 
27.12.2011, correspondente a quatro transações nos valores respectivos no valor de 
R$ 30.000,00, R$ 45.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 5.000,00; Que o depoente afirma que na 
data de 29.12.2011, o titular do cartão realizou transação na Empresa Talles Veiculos, 
situada nesta capital, no valor de R$ 119.000,00, para adquirir um veiculo Land Rover 
Discovery, em nome do titular do cartão DEUZIMAR GADELHA LIMA, bem como foi 
informado de que foi dado também como parte do pagamento um veiculo Ford 
Fusion, ano 2011/2012, placa OHL 2010, chassi 3FAHHP0JA4CR166036, no valor de 
R$ 71.000,00; Que perguntado ao depoente se é necessário que o titular do cartão de 
credito esteja presente no ato da transação com o cartão junto com estabelecimentos 
comerciais ou empresas, afirmou que há compras e transações que podem ser realizadas 
via internet; (…) Que efetivamente, somente o Banco Itau sofreu prejuízo, pois todas as 
empresas que transacionaram com DEUZIMAR via cartão de crédito receberam os 
respectivos valores; Que tão logo constatada a fraude, o Banco Itaú informou a adquirente 
Cielo sobre a ocorrência; Que solicitado ao depoente que esclareça o termo adquirente, 
esclareceu que se trata da pessoa que faz a intermediação entre o Banco e a Bandeira do 
cartão de credito; Que o Banco Itau chegou a questionar junto a adquirente Cielo o fato de 
ter sido realizadas transações da forma que foram realizadas, pois fugiu dos padrões da 
normalidade; Que perguntado ao depoente se este suposto esquema fraudulento exige alto 
grau de perspicácia e estrutura por parte de supostos estelionatários, afirmou que sim, haja 
vista que é necessário adulterar boleto bancário e obter cheques em nome da pessoa que 
consta como sacado no boleto bancário; Que perguntado ao depoente se existe algum 
processo de fraude consistente no pagamento de um cartão de crédito com outro 
sucessivamente, afirmou que referido esquema é utilizado com o fito geralmente de obter 
milhagens que podem ser trocadas por bilhetes de passagens junto a companhias aéreas 
(...)".

Portando, das transações relacionadas aos cartões de Deuzimar Gadelha são 
apontadas como fraudulentas, 08 transações.

Uma delas relacionada ao acusado Carllos Eduardo Moraes de Brito, referente à 
compra de um veículo modelo Hilux 4x4, no valor de RS 119.000,00, adquirido em 
08.12.2011, na Nissey Motors nesta capital.

Quatro transações realizadas na Empresa Soft Rent a Car, empresa esta cujo nome 
societário pertence a Sheila Kelly Corcino, referentes a suposta locação de veículos no 
valor total de R$ 120.000,00, na data de 27.12.2011, correspondente a quatro transações 
nos valores respectivos no valor de R$ 30.000,00, R$ 45.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 
5.000,00.

Por fim, três transações realizadas no dia 29/12/2011 na loja Thales Veículos, 
pertencente ao acusado Thales Prudêncio Paulista de Lima, nos valores de R$ 50.000,00, 
R$ 49.000,00 e R$ 20.000,00, referente a transação do Fusion pelo veículo Land Rover.

O correspondente do banco Itaú, confirmou em juízo, que a pessoa de Deuzimar 
Gadelha Lima foi quem propulsou as investigações, devido a estranheza das transações 
fora do perfil do cliente. O cliente tinha feito aumento de limite e com isso diversos gastos 
em ramo de atividade de veículos, como Thales Veículos e Soft Rent a Car. 

Referidas transações estão diretamente relacionadas aos acusados Alberto e 
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Fernando, visto que eram os responsáveis por toda movimentação relacionada ao cartão de 
Deuzimar. 

Inclusive, há diversas interceptações entre os acusados em que citam Deuzimar ao 
tratarem sobre os assuntos relacionados ao modo de agir do grupo criminoso (fls. 386  
apenso III). 

Telefone: (69) 9291-1304        Data início: 30/12/2011  19:26:20    Data término: 30/12/11  
19:34:48  
Duração: 00:08:28  
Diálogo entre: Beto/Fernando

(....) 03:11 até 03:53
Beto: ei bicho. O Daime e o Reginaldo?
Fernando: o Daime ta (...) só não ta disponível ainda, aí acertei e deu 57, por isso que eu 
digo, 57 ta bloqueado.
Beto: não quer que eu ligue lá de novo?  
Fernando: eu queria que tu ligasse, eu tentei fazer uma compra de R$ 1.200 reais e o 
cartão ta bloqueado, mandou eu ligar pra aí pra desbloquear
Beto: (...) 57?
Fernando: é! Tu faz ligar cartão, desse jeito. Eles não sabem as vezes o que que é 
Beto: eu pergunto: "rapaz, vê se meu cartão ta bloqueado" né?
Fernando: é, porque 1200 reais eu não autorizou, entendeu?
Beto: é porque você não tem disponível de saldo
Fernando: não, mas aí você fala, mesmo ele tem limite, ele autoriza. Já liguei várias vezes 
no cartão, já usei no meu cartão toda vida, sempre autoriza
Beto: tu tentou passar quanto?
Fernando: 1.200
Beto: e não deu?
Fernando: não
Beto: agorinha?
Fernando: agorinha
Beto: vou ligar lá então. E o negocio lá do Deuzimar, nada?
Fernando: oi?
Beto: tentou passar o Deuzimar também?
Fernando: como é que é?
Beto: tu tentou passar o Deuzimar?
Fernando: não
Beto: tenta aí logo.
Fernando: Andréia, pega lá o outro logo pra mim testar aqui, o outro, pega lá agora. 
Peraí que ela foi lá pegar
Beto: Rapaz, como é que pode, pra onde foi esse dinheiro aí?
Fernando: eu também não vi não, pra onde foi o meu. (...) meus limites vem tudo 
estourado
Beto: é que nos paguemos muito, macho. Aquele negócio lá do Zé (...) tu que o quer 
também. Eu to querendo achar pra onde é que foi
Fernando: hum? (...)
Beto: to tentando achar pra onde é que foi. Aquelas folhas pra eu ao menos me 
lembrar pra que rumo foi. Aquele Corolla nem sei pra onde foi o dinheiro. Eu gasto 
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muito né?
Fernando: você pega a maior pressão do mundo pra você pegar 70 e pouco mil la no 
Veri, la na conta do menino, a pressão danada, aí pega e bota na mão dos outros 
fiado. Eu falo, rapaz se eu soubesse que era pra isso eu tinha patolado
Beto: é! O que tu fala que ta com o Bocão né?
Fernando: é
Beto: eu tava pensando nisso aqui agorinha, sabia?
Fernando: hum?
Beto: eu tava pensando nisso aqui agorinha
Fernando: pois é
Beto: e ele não levou só isso não, ele levou 180 (mil)que tem lá
Fernando: hum
Beto: rapaz, e o negocio do terreno aqui? Tem a construção. Já levamos dinheiro também 
né? O baixinho quer moleza é? Aí vai dois carros pra andar naquele negócio
Fernando: ... não autorizado. O limite aqui vai só pra amanhã
Beto: eu também to achando. Se ele pagou mesmo, só amanhã
Fernando: era pra ta hoje (...)
Beto: eu vou ligar pro Daime e vou ligar pro Reginaldo. Ele me atendeu agorinha, falou que 
a menina tava lá no centro esperando ele. O celular dele descarregou aí ele tinha carregado 
na casa dele
Fernando: fala que é um fax que a gente tem que passar
Beto: vou falar aqui com ele e te ligo aqui
Fernando: eu to com a chave da casa já
Beto: ta beleza então

Ainda, à folha 206 do apenso II:

Telefone: (69) 9217-8410         Data início: 23/04/2012  08:47:19      Data término: 
23/04/2012  08:56:21
Duração: 00:09:02       
Diálogo entre: Beto/Fernando 

Beto: oi
Fernando: diga aí doutor
Beto: eai meu filho? Tava esperando tu ligar
Fernando: deixa eu lhe falar uma coisa, ta ouvindo?
Beto: to
Fernando: lembra daquele menino la que falei pra tu que tinha perdido também?
Beto: sim
Fernando: pois é! Nós fizemo aqui um documento "descriminando" ... ela reconhecendo, 
assinado firma no cartório por verdadeiro, ela mesma foi lá no cartório fez o documento, 
entendeu?
Beto: oi... to ouvindo, pode falar
Fernando: aí foi lá no banco, né? O banco ativou o negocio
Beto: o grande detalhe da minha aqui foi aquele negocio de janeiro
Fernando: qual janeiro?
Beto: do bonitão lá
Fernando: do Deuzimar?
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Beto: hum... o grande agravante foi (...)
Fernando: mas aí...
Beto: no dia seguinte... é porque liguei e reclamei né? O pessoal ta reclamando, 
questionando, o que que aconteceu e relatei todo o meu histórico com eles lá tal e 
ela foi e abriu minha solicitação e disse que o setor responsável iria entrar em 
contato comigo. Quando ela entrou em contato comigo no outro dia, ela disse: "olha, 
a gente tava, é... como é que se diz, observando suas movimentações" porque eles 
pegaram meu histórico, certo? E as ocorrências. Aí no histórico tinha um mês vinha 
19 no outro vinha 500 mil, aí sempre com esse perfil de venda, batendo na trave e foi 
la de novo. Ela questionou a rapidez do processamento de dados, por exemplo, ela 
disse: " de 05:55 e pouco da manhã aqui no seu aí"  o meu aqui é seis o seu é cinco 
né?
Fernando: é
Beto: até isso eles tem, o horário
Fernando:não tem nenhuma vez o (?) da manhã
Beto: ela falou a rapidez, não é a questão do horário, a rapidez. Por exemplo, uma foi 
venda foi negado 06:59hs da manhã e outra foi venda foi passada 07:01:20hs, ta 
entendendo?
Fernando: 07hs da manhã?
Beto: não rapaz, a questão não é o horário, é a rapidez de você passar, entendeu?
Fernando:de uma pra outra?
Beto: de uma pra outra
Fernando: nenhuma foi esse horário
Beto: aí fui e disse: "minha amiga me diz uma coisa: eu não posso vender não?" 
poder você pode, o que você não pode é, por exemplo, pegar uma divida que o cara 
tem de 500 mil no estabelecimento e fracionar em um único cartão, ficar tentando até 
a administradora liberar. Ou você passa o que tem limite no cartão, ou você não 
passa.
Fernando: aí tu falou "ta bom, isso já serve como aviso, não vou repetir mais, ative 
meu negocio" (risos)
Beto: ...eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, eu to aqui sem poder vender, eu 
so tenho essa maquineta. Ela: "é, mas a gente já havia observando você e sua 
maquina já era pra ter sido cancelada desde janeiro"
Fernando: hum...
Beto: lembra que eles cancelaram e depois... bloquearam e desbloquearam?
Fernando: foi
Beto: pois é
Fernando: mas aí?
Beto: mas aí apresentei defesa, lembra que apresentei defesa todinha?
Fernando: aí tu falou de todas as vendas, que tenho documento, tenho cheque, tudo
Beto: ela disse que só tem uma solução pra gente reativar seu P.O.S: cancele todas 
as vendas que tem nesse cartão
Fernando: em qual?
Beto: da menina
Fernando: da Edina?
Beto: sim 
Fernando: é muito (?), ela é  muito é peituda falar um negocio desse: "ah, so tem 
esse" mas então mande um documento por escrito por que você ta (?)
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Beto: mas ela foi e disse que o documento consta no site da Cielo, contrato de 
relacionamento e que você não pode fracionar a venda.
Fernando: como assim fracionar?
Beto: pegar uma venda...
Fernando: não existe isso não
Beto:... e quebrar no outro cartão, entendeu?
Fernando: não existe (...) vários pagamentos, vários pagamentos
Beto: ela disse: " o que é que você ta vendendo?" eu to vendendo aluguel de carro. 
Aí ela disse: "esse pessoal tava devendo?" eu disse que tava acumulado a conta 
dele. Aí ela disse: "tu não pode fazer essas vendas assim não"
Fernando: por que tu não falou "que eu tenho cheque pra receber?"
Beto: eu disse que tenho cheque pra receber dessa pessoa, faço pagamento no 
cheque, faço pagamento no dinheiro e faço pagamento no cartão de crédito. A 
pessoa todo dia vinha aqui dizendo que tinha saldo no cartão disponível
Fernando: era isso mesmo
Beto: aí ela (...) essa pessoa não pode fazer isso
Fernando: agora vocês quer se meter até no meu negocio, quando eu for fazer algum 
negocio vou ter que ligar pra você pra dizer qual negocio eu to fazendo? Marrapaz, 
isso é ilegal macho, não existe isso não. A pessoa toda reconhece tudo. (...) manda 
ela mandar um documento por escrito por que ela ta suspendendo o serviço, 
entendeu? E dizendo que ela quer que estorne essas vendas, entende? Manda ela 
mandar por escrito isso aí, que eu vou fazer a mesma coisa com os menino ali. Já 
falou como advogado e o advogado quer esse documento pra poder tomar as 
providencias, e ainda tu ta tendo prejuízo, você entendeu? Ta ouvindo?
Beto: to ouvindo
Fernando: tem como tu entrar em contato com essa pessoa de novo?
Beto: eu agora to indo no Santa...
Fernando: você vai é? é quinze dias pra chegar... mas a maquina tu já pediu?
Beto: a maquina já pediu, ta vindo hoje
Fernando: chega hoje né? Então ta beleza, vou aprontar esse documento bem 
direitinho o teor aqui e vou escanear ele aqui pra tu, ta? Ta ouvindo?
Beto: e a maquina, tu vai mandar quando?
Fernando: não, deixa eu te falar, não adianta entregar essa maquina não 
Beto:mas o problema é que já ta cancelado, não tem o que fazer mais não
Fernando: não, ela vai ativar e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o outro aqui. 
Tu é doido deixar perder uma maquina dessa? Ta ficando doido? Eu vou atrás, vou 
cutucar e vou ligar, marrapaz, eu vou perturbar lá até eles liberar. Conseguiram 
liberar do menino aqui, entendeu?
Beto: (...) não to mais agüentando essa situação não, porque já ta cancelado, já ta 
decidido, se quiser, daqui a sessenta dias você tenta de novo, mas temporariamente 
não tem como reverter ela ali
Fernando: mas do mesmo jeito falavam (...) volte lá receber, depois a gente se fala

Portanto, notório o fato de que Alberto e Fernando manuseavam os cartões de 
titularidade de Deuzimar Gadelha com o fim de praticarem os estelionatos destacados na 
denúncia, de modo que a condenação pelos oito crimes praticados através deste cartão de 
crédito deve recair sobre ambos os acusados. 
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Também são imputados a Alberto e Fernando a prática de 16 crimes de 
estelionato praticados com o cartão de Josué Garcia de Azevedo: 

Referidos crimes foram praticados diretamente pelo acusado Edivaldo Braga da Silva, 
o qual era orientado pelos réus Alberto e Fernando, líderes do esquema criminoso 
envolvendo aplicação de fraudes com cartões de crédito, como já bem demonstrando.

Ressalto que a fundamentação quanto a autoria de Edivaldo foi devidamente exposta 
acima, sendo necessário, nesse momento, analisar as condutas dos réus Alberto e 
Fernando.

O correspondente do banco Itaú, senhor Luiz Fernando Romero esclareceu as 
condutas relacionadas ao cartão de crédito pertencente à Josué Garcia de Azevedo. 
Vejamos: 

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por JOSUE GARCIA DE AZEVEDO 
é cliente do Banco Itau, possuindo algum cartão de crédito, afirmou que sim, que o mesmo 
possui apenas um produto, qual seja, Volksvagen Itaucard Master card Platinum {n° 5482 
9500 0012 8018); QUE perguntado ao depoente acerca da regularidade quanto ao serviço 
de crédito oferecido ao suposto cliente, afirmou que o mesmo inicialmente possuía um perfil 
de gasto padronizado e sem problemas no pagamento das faturas; Que em relação a este 
produto, o limite inicial era de RS 15.500,00, passando para o valor de R$ 20.000,00, em 
16/06/2012; QUE para o aumento do limite, JOSUE enviou um comprovante de renda do 
banco Caixa Econômica Federal, no valor do limite de crédito de RS 65.000,00, e também 
encaminhou uma fatura do Banco Santander, número do cartão 4198 8x 80xx, 
apresentando um limite de crédito de R$ 80.000,00 nessa fatura."

Quanto às transações imputadas como fraudulentas com referido cartão de crédito, 
esclareceu:

"QUE no dia 27/05/2011, foi feita uma transação no estabelecimento SOFT RENT A CAR, 
na cidade de Natal/RN, no valor de R$ 4.300,00, porém, em que pese referida compra ter 
ocorrido antes do aumento do limite, não havia até então nenhuma transação que 
ultrapassasse o valor de aproximadamente RS 2.000,00; QUE no dia 04/07/2012, foram 
feitas duas transações sequenciais no estabelecimento denominado TIME RENT A 
CAR, localizado em Porto Velho/RO, ambas nos valores de R$ 9.500,00; QUE no dia 
05/07/2012, JOSUÉ realizou o pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 
49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada pelo banco emissor, 
pelo motivo da alínea 35; QUE no dia 06/07/2012, ocorreram quatro transações 
sequenciais no estabelecimento TIME RENT A CAR, nos valores de RS 11.000,00, RS 
9.000,00, RS 10.500,00 e RS 9.500,00; QUE no dia 09/07/2012, JOSUE realizou o 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de RS 49.967,55, pago através de cheque, 
cuja compensação foi negada pelo banco emissor, pelo motivo da alínea 35; QUE na data 
de 10/07/2012, foram realizadas três transações sequenciais no estabelecimento ZOO 
CRIA, localizada em Porto Velho/RO, nos valores de R$ 18,000,00, R$ 19.500,00 e R$ 
12.500,00; QUE no dia 11/07/2012, JOSUÉ realizou o pagamento de seu cartão de crédito 
no valor de RS 49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada pelo 
banco emissor, pelo motivo da alínea 35; QUE no dia 12/07/2012, houve duas transações 
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sequenciais no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de RS 20.000,00 e 
RS 19.500,00; QUE no dia 13/07/2012, JOSUE realizou o pagamento de seu cartão de 
crédito no valor de R$ 49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada 
pelo banco emissor, pelo motivo da alínea 35; QUE na data de 14/07/2012, foram 
realizadas quatro transações sequenciais no estabelecimento EDCIMENTOS, nos 
valores de R$ 100,00, R$ 19.000,00, RS 9.000,00, e R$ 21.000,00; QUE na mesma data 
de 14/07, houve transação comercial no estabelecimento ZOOCRIA, nesta capital, no 
valor de RS 800,00; QUE no dia 17/07/2012, JOSUÉ realizou o pagamento de seu cartão 
de crédito no valor de R$ 49.967,55, pago através de cheque, cuja compensação foi 
negada pelo banco emissor; QUE neste produto, o prejuízo final foi de R$ 391.379,29 
(trezentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove 
centavos)". 

Assim, não há como ignorar o fato de que todas as transações efetuadas com os 
cartões de crédito de titularidade de Josué Garcia de Azevedo, utilizaram o mesmo modus 
operandi das demais transações realizadas pelo grupo criminoso e nos mesmos 
estabelecimentos de outras transações já analisadas, de modo que não restam dúvidas que 
se configuram no tipo penal do estelionato. 

De acordo com as provas dos autos, o réu Edvaldo trabalhava como motorista de 
Fernando e, além deste ofício, realizava operações com o cartão de crédito de Josué 
Garcia, a mando deste.

Durante as investigações foram interceptadas conversas telefônicas em que resta 
evidente o domínio de Alberto e Fernando quanto às diversas transações fraudulentas 
praticadas pelo grupo, muito embora não tenham praticado os crimes diretamente, uma vez 
que coordenavam as ações praticadas pelos demais réus. 

Nesta conversa interceptada, Fernando e Edivaldo tratam sobre os dados pessoais de 
Josué Garcia(fl. 311, apenso II):

Telefone: 6992696363             Data Início 12/07/2012 12:18:15          Data Término: 
12/07/2012 12:22:54

Duração: 0 00:04:39      
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  MANDOU NO EMAIL?

RESUMO: EDVALDO PASSA OS DADOS DA PESSOA PROPRIETÁRIA DO CARTÃO: 
JOSUÉ GARCIA AZEVEDO. RG 274.169.594SSP/CE; CPF: 300.988.153-34, 
ENDEREÇO: RUA SÃO MIGUEL 624 BAIRRO ITAMBÉ CAUCAIA-CE

 

Além disso, há conversas interceptadas em que demonstram que Edvaldo trabalhava 
para Fernando, realizando diversas tarefas a mando deste. Destacamos algumas abaixo:

À folhas 313 do apenso II: 

Telefone: 6992696363     Data Início: 13/07/2012   10:17:37   Data Término: 13.07.2012       
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10:19:52

Duração: 000:02:15
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - GASOLINA COM CARTÃO

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA EDVALDO PEGAR O DA TAM E PASSAR 3 MIL  
LITROS EM VÁRIOS LUGARES DEFERENTES.

Nesta outra conversa, Fernando orienta Edvaldo a passar um valor na máquina de 
Jair (fl. 308, apenso II): 

Telefone: 6992696363     Data Início: 10/07/2012 09:15:14       Data Término: 10/07/2012      
09:16:12

Duração: 0 00:00:58
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  MÁQUINA DO JAIR

RESUMO: FERNANDO FALA PARA EDVALDO CARREGAR A MÁQUINA DO JAIR E 
PASSAR O VALOR TOTAL NESSA MÁQUINA.

Em outra conversa, Fernando diz Edvaldo passar R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais)  folha 310 do apenso II:

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   11:55:40   Data Término: 12/07/2012       
11:56:49

Duração: 000:01:09
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  PASSAR NO CHAPARRAL

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA O EDVALDO IR NO CHAPARRAL PASSAR 
AQUELE NEGOCIO DE 39.900.00 MENOS 12 ("12%) E PEGAR O CHEQUE DELE!!

No mesmo dia, minutos depois desta conversa, Edvaldo informa para Fernando que 
ligaram do cartão para confirmarem uma transação de R$ 39.000,00 realizada na empresa 
SOFT RENT A CAR. 

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   12:12:40   Data Término: 12/07/2012       
12:14:07

Duração: 000:01:27
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - CARTÃO SOFT
RESUMO: EDVALDO FALA QUE LIGARAM DO CARTÃO PRA CONFIRMAR O VALOR 
DE 39 MIL DA SOFT.
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Destaca-se que neste dia foram realizadas duas transações sequenciais com o cartão 
de titularidade de Josué Garcia no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de RS 
20.000,00 e RS 19.500,00, totalizando exatamente 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos 
reais). 

Em outra conversa, Fernando e Alberto falam de Edvaldo, indicando que este seria 
um dos "soldados" do grupo criminoso. Veja à folha 221 do apenso II:

Telefone: 6992178410      Data Início: 22/05/2012 11:07:00        Data Término: 
22/05/2012     11:07:41
Duração: 000:00:41
Relevância: 1

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - TÁ CHEIO DE SOLDADO

RESUMO: BETO PERGUNTA SE PRA FAZER O TED É PRECISO TER O CARTÃO DA 
CONTA. FERNANDO PERGUNTA DO ITAÚ. BETO DIZ DA CAIXA. FERNANDO DIZ QUE 
PRECISA, PERGUNTA SE QUER QUE ELE MANDE GUILHERME E DIZ QUE ESTÁ 
CHEIO DE SOLDADO
LÁ. BETO FALA PRA MANDAR UM NA CAIXA DA NAÇÕES UNIDAS.

TRANSCRIÇÃO:
Beto: "Pra fazer um ted é preciso do cartão da conta?";
Fernando: "Do Itaú?";
Beto: "Não, da Caixa.";
Fernando: "Precisa.";
Beto: "Então tem que ir aí pegar é?";
Fernando: "Tu que que eu mande o Guilherme, Guilherme tá aqui, tá Edvaldo, tá 
cheio de soldado aqui.";
Beto: "Tá cheio de soldado aí? Manda sair meno (sic) um dai e vir pra cá então.";
Fernando: "Aonde?"; .
Beto: "Aqui na Carlos Gomes, nos vamos ficar aqui por perto.";
Fernando: "Na Carlos Gomes, então tá.";
Beto: "A Caixa não é aqui, né?";
Fernando: "O Guilherme vai ai levar.";
Beto:"~ lá da Nações Unidas. Manda ele esperar lá na frente, nos vamos ficar aqui perto.";
Fernando: "Tá.".

O que se depreende é que Edvaldo cumpria as ordens dadas diretamente por 
Fernando, porém relacionadas ao grupo comandado por ele e Alberto, o qual, inclusive, 
tinha ciência de que Edivaldo era um dos soldados da organização criminosa voltada a 
prática de estelionatos através de cartões de crédito. 

O fato das orientações para o cometimento dos crimes serem dadas a Edivaldo 
diretamente por Fernando é justificado pela relação entre ambos, já que este trabalhava 
como motorista para aquele. 
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No entanto, é notório o envolvimento de Alberto nessas transações já que atuava 
junto com Fernando na coordenação das ações criminosas do grupo, o que está em 
consonância com o áudio citado acima, bem como do seguinte constante à folha 307 do 
apenso II:

Telefone: 6992696363   Data Início: 09/07/2012    11:33:32      Data Término: 09/07/2012 
11:35:18

Duração: 00:01:46

COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO  CONTRATO BANCO  PROCURAÇÃO

RESUMO: BETO PERGUNTA ONDE ESTÁ O CONTRATO DO BANCO PRA FAZER A 
PROCURAÇÃO. FERNANDO DIZ QUE ESTÁ COM ELE. BETO FALA PRA MANDAR O 
EDVALDO LIGAR PRO JÚNIOR PRA ENTREGAR, QUE ELE JÁ FAZ LOGO TUDO, O 
JÚNIOR VAI. FAZER...FALOU QUE SÓ PAGA SE TIVER TUDO OK. FERNANDO PEDE O 
NÚMERO DO JÚNIOR. BETO DIZ 9323-4341. BETO DIZ QUE ESTÁ LEVANDO RECIBO 
QUE ELES DERAM, DIZ QUE DEIXOU UM COM FERNANDO. FERNANDO DIZ QUE 
DEIXOU. BETO DIZ QUE JÚNIOR VAI FAZER RECIBO DE QUITAÇÃO...

Dessa forma, não restam dúvidas de que Edvaldo efetuou as transações fraudulentas 
utilizando o cartão de crédito pertencente a pessoa de Josué Garcia, tudo articulado pelo 
grupo liderado Fernando e Alberto. 

Por todo o exposto, a autoria de Alberto e Fernando resta incontroversa com relação 
a esses dezesseis crimes de estelionato, sendo a condenação a medida que se impõe.

Com o cartão de titularidade de Rogério Lazarini são imputados 9 crimes de 
estelionato: 

De acordo com a testemunha Luiz Fernando Romero, correspondente do banco Itaú, 
com este cartão foram relacionadas as seguintes transações:

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por ROGÉRIO LAZARINI é cliente 
do Banco Itaú, possuindo algum cartão de crédito, afirmou que sim, que o mesmo possui 
três produtos, sendo um o Itaucard VISA Gold (n° 4440 54906189 1961), Itau Multiple 
Internacional (n° 5256 6396 7540 9860) e um Americanas Itaucard (n° 4180 4490 0391 
3046); QUE perguntado ao depoente acerca da regularidade quanto ao serviço de crédito 
oferecido ao suposto cliente, afirmou que o mesmo inicialmente possuía um perfil de gasto 
padronizado e sem problemas no pagamento das faturas. Que em relação ao produto 
Itaucard Visa Gold, cujo limite inicial era de RS 3.800,00, passando para o valor de R$ 
25.000,00, em 13/04/2011; QUE no dia 29/04/2011, foram feitas duas transações 
sequenciais no estabelecimento SOFT RENT A CAR, na cidade de Natal/RN, nos 
valores de RS 46.000,00 e RS 5.000,00; QUE no dia 24/05/2011, ROGÉRIO realizou dois 
pagamentos de seu cartão de crédito nos valores de RS 29.060,00 e RS 27.204,02, ambos 
pagos através de cheque, cuja compensação foi negada pelo banco emissor; QUE no dia 
26/05/2011, foram feitas três transações sequenciais no estabelecimento SOFT RENT 
A CAR, na cidade de Natal/RN, nos valores de R$ 23.000,00, RS 25.000,00 e RS 
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5.000,00; QUE no dia 26/05/2011, ROGÉRIO realizou um pagamento de seu cartão de 
crédito no valor de R$ 56.264,02, pago através de cheque, cuja compensação foi negada 
pelo banco emissor; QUE em relação a este produto de ROGÉRIO LAZARINI, o prejuízo 
do Banco Itaú somou RS 144.538,29; Que em relação ao produto Itaú Multiple 
Internacional, cujo limite inicial era de RS 3.800,00, passando para o valor de R$ 
10.000,00, em 15/04/2011; QUE no dia 29/04/2011, foi realizada uma transação no 
estabelecimento SOFT RENT A CAR, na cidade de Natal/RN, no valor de R$ 22.940,00; 
QUE no dia 24/05/2011, ROGÉRIO realizou um pagamento de seu cartão de crédito no 
valor de RS 24.469,55, pago através de cheque, cuja compensação foi negada pelo banco 
emissor; QUE no dia 26/05/2011, foram realizadas duas transações sequenciais no 
estabelecimento SOFT RENT A CAR, na cidade de Natal/RN, nos valores de RS 
19.000,00 e RS 3.000,00; QUE no mesmo dia 26/05/2011, ROGÉRIO realizou um 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 24.469,55, pago através de cheque, 
cuja compensação foi negada pelo banco emissor; QUE em relação a este produto de 
ROGÉRIO LAZARINI, o prejuízo do Banco Itau somou R$ 71.308,00; QUE em relação 
ao produto Americanas Itaucard Visa Gold, o limite inicial era de RS 4.300,00, passando 
para o valor de R$ 10.000,00, em 15/04/2011; QUE no dia 29/04/2011, foi realizada uma 
transação no estabelecimento SOFT RENT A CAR, na cidade de Natal/RN, no valor de 
R$ 21.000,00; QUE em relação a este produto, o depoente esclarece que não foi 
identificado o pagamento de sua fatura, gerando um prejuízo ao Banco Itau no valor 
de RS 35.103,82."

De início, com relação às transações efetuadas com o cartão de Rogério Lazarini, 
imperioso observar que todas foram efetuadas na empresa SOFT RENT A CAR, de 
propriedade da também ré Sheila Kelle Vieira Corcino, a qual, inclusive, foi condenada 
acima pelos estelionatos relacionados a esses cartões. 

Frise-se que referida empresa, como se tem conhecimento, foi usada por vários 
acusados no cometimento das fraudes, sendo que o estabelecimento pertencia, de fato, ao 
acusado Fernando Braga Serrão, embora de direito constasse como sendo de propriedade 
da ré Sheila Kelly Vieria Corcino.

Verifica-se que neste áudio, transcrito à folha 311 do apenso II, Edvaldo fala com 
Fernando, demonstrando que este possuía comando sobre as transações realizadas na 
empresa SOFT:

Telefone: 6992696363    Data Início: 12/07/2012  12:12:40  Data Término: 12/07/2012 
12:14:07
Duração: 000:01 :27
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO-CARTÃO SOFT
RESUMO: EDVALDO FALA QUE LIGARAM DO CARTÃO PRA CONFIRMAR O VALOR 
DE 39 MIL DA SOFT.

Além disso, cumpre destacar que Alberto, ao ser indagado pela autoridade policial 
sobre a empresa SOFT RENT A CAR, declarou que esta pertencia a Fernando Braga 
Serrão. 
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Não bastasse, o modus operandi das transações efetuadas nesta empresa é 
exatamente o mesmo utilizado pela organização voltada à prática de diversos crimes de 
estelicando através de cartões de crédito. 

Desse modo, não há como desvencilhar as condutas de Alberto e Fernando dos 
crimes de estelionatos praticados através do cratão de crédito pertencente à pessoa de 
Rogério Lazarrini. 

Em relação ao cartão de titularidade de Allan Pinto Pedrosa, Alberto e Fernando 
foram acusados de terem praticado 13 crimes de estelionato: 

As transações fraudulentas realizadas com os cartões de crédito de titularidade de 
Allan Pinto Pedrosa e atribuídas aos réus Alberto e Fernando foram relacionados pela 
testemunha Luiz Fernando Romero, correspondente do banco Itaú/SA:

"QUE perguntado ao depoente se a pessoa conhecida por ALLAN PINTO PEDROSA é ou 
foi correntista ou utiliza algum produto do Banco Itaú Unibanco, afirmou que sim, que o 
mesmo já foi cliente do Banco Itaú, tendo possuído três produtos: TAM Itaucard VISA 
Platinum n° 4218 4702 6730 2326, Itaucard VISA Business n° 4075 0500 3572 8218, e o 
Itaucard Mastercard Business n° 5526 4003 0501 8042;

"QUE em relação ao produto TAM Itaucard Visa Platinum, seu limite era de R$ 6.300,00; 
QUE na data de 28/11/2012 houve uma transação no estabelecimento E F 
MAGALHÃES, no valor de R$ 12.000,00; QUE no dia 07/01/2013 foi feito o pagamento do 
boleto da fatura do cartão de crédito mediante o cheque do Banco Santander, conta 
0155255-0, agência 4786, cheque n° 000021, no valor de R$ 12.151,43, de titularidade de 
DANIELA DOMINGUES FERNANDES, cheque este que não foi compensado pelo banco 
emissor; QUE na data de 09/01/2013, foi feito o pagamento do boleto da fatura do cartão de 
crédito mediante o cheque do Banco Santander, conta 0101369-0, agencia 2170, cheque n° 
00197, no valor de R$ 12.151,43, de titularidade de SOLANGE GONÇALVES DOS 
SANTOS, cheque este devolvido (não compensado) pelo banco emissor; QUE no mesmo 
dia 09/01/2013 houve uma compra de R$ 1.200,00 no estabelecimento AUTO POSTO 
AMAZON; QUE na data de 10/01/2013 houve três transações, uma no valor de R$ 
1.700,00 no estabelecimento SC DA ROCHA AUTO, outra no valor de R$ 2.500,00 no 
estabelecimento SOTOVSKIIND E COM e outra no valor de R$ 2.000,00, no mesmo 
estabelecimento; QUE na data de 11/01/2013 foi feito o pagamento do boleto da fatura do 
cartão de crédito mediante o cheque do Banco Santander, conta 0121460-6, agência 0026, 
cheque n° 000027, no valor de R$ 12.151,43, de titularidade ainda ignorada (copia ilegível), 
cheque este devolvido; QUE houve uma série de transações não autorizadas por excesso 
de limite, quais sejam: no dia 28/11/2012, houve duas transações no estabelecimento E F 
MAGALHÃES, uma no valor de RS 12.000,00 e outra no valor de R$ 1.000.00, ao passo 
que no dia 08/01/2013 houve duas transações no estabelecimento RONDOAÇO LTDA., 
uma no valor de R$ 6.000,00 e outra no valor de R$ 4.000,00;

"QUE em relação ao produto Itaucard VISA Business, o mesmo possuía o de R$ 
30.000,00 em 11/10/2012; QUE na data de 27/11/2012, houve uma compra de R$ 
29.001,00 no estabelecimento E F MAGALHAES; QUE no dia 12/12/2012 houve uma 
transação no estabelecimento MASTTER MOTO no valor de R$ 5.000,00; QUE no dia 
07/01/2013 houve o pagamento do boleto da fatura do cartão de crédito mediante o cheque 
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do Banco Santander, conta 1300299-3, agenda 4553, cheque n° 000186, no valor de R$ 
35.000,84, de titularidade de TOPOGRAFIA REIMBERG LTDA., cheque este devolvido; 
QUE houve também três transações relevantes não autorizadas pelo excesso de limite, 
todas no dia 27/11/2012, uma no valor de R$ 29.000,00, outra no valor de R$ 2.000,00, e a 
última no valor de R$ 1.500,00, todas no estabelecimento E F MAGALHAES;

"QUE em relação ao produto Itaucard Mastercard Business, possuía o limite de R$ 
35.000,00 desde 05/04/2012; QUE no dia de 27/11/2012, houve uma transação no 
estabelecimento E F MAGALHAES no valor de R$ 34.200,00. QUE na data de 
13/12/2012 houve duas transações, uma no valor de R$ 10.000,00 no estabelecimento 
BALUARTE e outro no valor de R$ 6.500,00 no estabelecimento MASTER MOTO; QUE 
no dia 07/01/2013, foi feito o pagamento do boleto da fatura do cartão de crédito mediante o 
cheque do Banco Santander, conta 1300299-3, agenda 4553, cheque n° 000185, no valor 
de R$ 51.497,70, de titularidade de TOPOGRAFIA REIMBERG LTDA., cheque este 
devolvido; QUE na data de 09/01/2013, houve três transações, todas no 
estabelecimento ALFA CASA E CONSTRUÇÃO, uma no valor de R$ 19.000,00, outra 
no valor de R$ 10.000,00 e a última de R$ 5.000,00; QUE no mesmo dia 09/01/2013, foi 
feito o pagamento do boleto da fatura do cartão de crédito mediante o cheque do Banco 
Santander, conta 0101369-0, agência 2170, cheque n° 000196, no valor de R$ 51.497,70, 
de titularidade de SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS, cheque este devolvido; QUE 
houve também tentativas de transação que não foram autorizadas por excesso de limite, 
dentre as quais destaca-se a tentativa realizada no estabelecimento ALFA CASA E 
CONSTRUÇÃO no dia 09/01/2013, no valor de R$ 21.000,00; QUE na tentativa de 
desbloquear este produto, ALLAN realizou o terceiro pagamento no dia de 11/01/2013, 
mediante apresentação do cheque do Banco Santander, conta 0106048-4, agência 3293, 
cheque n° 000010, valor R$ 51.497,70, de titularidade ate o momento ignorada (copia 
ilegível), salientando que em apenas cinco dias, ALLAN fez uso de três cartas de cheques 
diferentes, todas não compensadas, e todas com o mesmo valor;

Totalizam, portanto, treze crimes de estelionatos praticados com os cartões de Allan 
Pinto Pedrosa. 

Ocorre que, compulsando as provas constantes nos autos, não foram identificados 
elementos que vinculassem Alberto e Fernando com referidas transações. 

Não se ignora o fato de que tais transações foram realizadas do mesmo modo que as 
demais fraudes realizadas pelo grupo liderado por Alberto e Fernando, havendo, portanto, 
fortes indícios de estarem também relacionadas a eles. 

No entanto, especificamente aos cartões de titularidade de Allan Pinto, não há provas 
concretas de que as fraudes tenham sido realizadas direta ou indiretamente por Alberto e 
Fernando. 

Por esse motivo, entendo que Alberto e Fernando devem ser absolvidos dos treze 
estelionatos cometidos com referidos cartões de crédito, ante a ausência de provas 
concretas de participação destes. 

Com os cartões de João Araújo Vila Nova, seriam mais 37 de estelionato 
praticados por Alberto e Fernando: 
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Os crimes de estelionato praticados com os cartões de crédito de titularidade de João 
Araújo Vila Novas, foram discriminados pela testemunha Luiz Fernando Romero, 
correspondente do banco Itaú/SA:

"QUE perguntado ao depoente se JOÃO ARAÚJO VILA NOVA e cliente do Banco Itau, 
respondeu que sim, possuindo três produtos (cartões de crédito), sendo eles o Itaucard 
Visa Gold, Marisa Mastercard, e Supermercado Gonçalves Mastercard; QUE em relação ao 
produto Itaucard Visa Gold, número 4220 0522 2621 3942, de JOÃO ARAÚJO VILA 
NOVA, este possuía limite inicial de R$ 15.000,00, tendo sido aumentado para R$ 
30.000,00 em 29/03/2012, sendo que para esse fim foi apresentada como comprovante de 
renda uma fatura do Banco Santander do cartão número 5318 8x 8012, apresentando limite 
de crédito superior a R$ 30.000,00; QUE no dia 04/06/2012, JOÃO efetuou transação no 
estabelecimento PORTO VEÍCULOS, na cidade de Porto Velho/RO, no valor de R$ 
90.000,00; QUE no dia 13/07/2012 JOÃO realizou pagamento de seu cartão de crédito no 
valor de R$ 96.306,72, pago através do cheque n°000007, Banco 033 (Santander), Agenda 
0628, conta 0130420-8, cujo titular e PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, CPF n° 
512.079.233-20, cheque este devolvido (não compensado), pela alínea 22; QUE a alínea 22 
trata de "divergência ou insuficiência de assinatura", segundo a normativa do BACEN; QUE 
o boleto apresentado para pagamento do cartão em 13/07/2012, para ter sua aceitação na 
rede bancaria, foi alterado o nome do sacado, de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA para PABLO 
SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, cujo nome coincide com a titularidade do cheque acima 
citado; QUE no dia 14/07/2012, foram realizadas cinco transações sequenciais no 
estabelecimento denominado MAIRA, localizado em Porto Velho/RO, cujos 
respectivos valores são de R$ 50,00, R$ 10.000,00, R$11.462,30, R$ 15.000,00, e por 
fim R$ 4.000,00; QUE ainda na data de 14/07/2012, foi realizada transação no 
estabelecimento MORANA PORTO VELHO, localizado em Porto Venho/RO, no valor 
de R$ 5.500,00, e no estabelecimento SUPERMIX, localizado em Porto Velho/RO, no 
valor de RS 5.700,00; QUE na data de 14/07/2012 foi realizada ainda transação no 
estabelecimento SAGA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, no valor de R$ 8.000,00; 
QUE no dia 17/07/2012 JOÃO realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 
96.306,72, pago através do cheque n° 000008, Banco 033 (Santander), Agência 0626, 
conta 0130420-8, cujo titular e PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, CPF n° 
512.079.233-20, cheque este devolvido (não compensado), pela alínea 22; QUE o boleto 
apresentado para pagamento do cartão em 17/07/2012, para ter sua aceitação na rede 
bancaria, foi alterado o nome do sacado, de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA para PABLO 
SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, cujo nome coincide com a titularidade do cheque acima 
citado; QUE na data de 18/07/2012, foi efetuada uma série de cinco transações 
sequenciais no estabelecimento NISSEY MOTORS, cujos valores são: R$ 12.000,00, 
R$ 11.000,00, R$ 32.000,00, R$ 22.000,00 e R$ 19.000,00; QUE no dia 19/07/2012 JOÃO 
realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 96.306,72, pago através do 
cheque n° 000010, Banco 033 (Santander), Agência 0628, conta 0130420-8, cujo titular e 
PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, CPF n° 512.079.233-20, cheque este devolvido 
(não compensado), pela alínea 22; QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão 
em 19/07/2012, para ter sua aceitação na rede bancaria, foi alterado o nome do sacado, de 
JOÃO ARAÚJO VILA NOVA para PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, cujo nome 
coincide com a titularidade do cheque acima citado; QUE em 20/07/2012, foram realizadas 
outras seis transações sequenciais no estabelecimento NISSEY MOTORS, cujos 
valores são: R$ 13.000,00, R$ 12.000,00, RS18.000,00, R$ 20.000,00, R$ 17.000,00, e R$ 
16.000,00; QUE no dia 23/07/2012 JOÃO realizou pagamento de seu cartão de crédito no 
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valor de R$ 96.306,72, pago através do cheque n° 852081, Banco 001 (Banco do Brasil), 
Agência 4591-8, conta 340629-6, cujo titular é LUIZ MOTA ARAÚJO, CPF n° 056.721.473-
72, cheque este devolvido (não compensado), pela alínea 35, ou seja, por motivo de 
"cheque fraudado", segundo a normativa do BACEN; QUE em relação a este produto, 
JOÃO ARAÚJO VILA NOVA ocasionou um prejuízo de R$ 480.550,23 (quatrocentos e 
oitenta mil quinhentos e cinquenta e vinte e três centavos); QUE quanto ao produto 
Marisa Mastercard de JOÃO ARAÚJO. número 5411 8791 0412 8540, o mesmo possuía 
limite de crédito no valor de R$ 9.000,00; QUE na data de 31/05/2012, foi realizada 
transação no estabelecimento SAGA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, no valor de 
R$ 19.500,00; QUE no dia 13/07/2012 JOÃO realizou pagamento de seu cartão de crédito 
no valor de R$ 19.807,65, pago através do cheque n° 850060, Banco 001 (Banco do Brasil), 
Agência 3231-x, conta 21299-7, cujo titular e SIMECON DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 
LTDA., CNPJ n° 84.748.458/0001-13, cheque este devolvido (não compensado), pela 
alínea 12, a qual se trata de "cheque sem fundos, 2ª apresentação", segundo a normativa 
do BACEN; QUE na data de 14/07/2012, foram realizadas três transações sequenciais 
no estabelecimento SAGA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nos respectivos valores 
de RS 11.000,00 RS 8.000,00, R$ 700,00; QUE no dia 17/07/2012 JOÃO realizou 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 19.807,65, pago através do cheque n° 
000009, Banco 033 (Santander), agência 0628, conta 0130420-8, cujo titular e PABLO 
SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, CPF n° 512.079.233-20, cheque este devolvido (não 
compensado), pela alínea 22; QUE já no dia seguinte, 18/07/2012, foram realizadas duas 
transações sequenciais no estabelecimento denominado NISSEY MOTORES em Porto 
Velho/RO, nos valores de R$ 7.500,00 e R$ 6.000,00; QUE no dia 19/07/2012, JOÃO 
realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 19.807,65, pago através do 
cheque n° 000012, Banco 033 (Santander), Agência 0628, conta 0130420-8, cujo titular e 
PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, CPF n° 512.079.233-20, cheque este devolvido 
(não compensado), pela alínea 22; QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão 
em 19/07/2012, para ter sua aceitação na rede bancaria, for alterado o nome do sacado, de 
JOÃO ARAÚJO VILA NOVA para PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, cujo nome 
coincide com a titularidade do cheque acima citado; QUE no dia 23/07/2012, JOÃO realizou 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de RS 19.807,65, pago através do cheque n° 
000003, Banco 237 (Bradesco), Agência 0295-0, conta 548681-5, cujo titular é JOSÉ 
EUDES PORTELA DOS SANTOS, CPF n° 053.961.053-48, cheque este devolvido (não 
compensado), pela alínea 25 (cancelamento de talonário pelo participante destinatário); 
QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão em 23/07/2012, para ter sua 
aceitação na rede bancaria, foi alterado o nome do sacado, de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA 
para JOSÉ EUDES PORTELA DOS SANTOS, cujo nome coincide com a titularidade do 
cheque acima citado; QUE em relação a este produto de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA, o 
prejuízo foi de RS 87.772,20 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois e vinte); 
QUE em relação ao produto Supermercado Gonçalves Mastercard de JOÃO ARAÚJO 
VILA NOVA, número 5458 3291 5488 2251, possuía limite de R$ 10.000,00; QUE dentre 
as transações de relevo, o depoente ressalta as seguintes; QUE na data de 06/06/2012, 
foram realizadas duas transações sequenciais no estabelecimento denominado 
PORTO AUTOS, em Porto Velho/RO, nos respectivos valores de R$ 20.000,00 e R$ 
2.000,00; QUE no dia 13/07/2012, JOÃO realizou pagamento de seu cartão de crédito no 
valor de R$ 22.985,08, pago através do cheque n° 000006, Banco 033 (Santander), 
Agência 0628, conta 0130420-8, cujo titular e PABLO SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, 
CPF n° 512.079.233-20, cheque este devolvido (não compensado), pela alínea 22; QUE no 
dia 14/07/2012, foram feitas três transações sequenciais na SAGA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA, nos valores de R$ 6.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 4.000,00; QUE no dia 
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17/07/2012, JOÃO realizou pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 22.985,08, 
pago através do cheque n° 000011, Banco 033 (Santander), Agência 0154, conta 0153176-
3, cujo titular é JAIRO MARQUES MOREIRA NETO, CPF n° 393.055.608-14, cheque este 
devolvido (não compensado), pela alínea 11 ("cheque sem fundos, primeira apresentação"); 
QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão em 17/07/2012, para ter sua 
aceitação na rede bancária, foi alterado o nome do sacado, de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA 
para JAIRO MARQUES MOREIRA NETO, cujo nome coincide com a titularidade do cheque 
acima citado; QUE em 18/07/2012, foram realizadas transações no estabelecimento 
denominado RONDOAÇO LTDA., localizado em Porto Velho/RO, no valor de R$ 
6.000,00; QUE na mesma data foi realizada transação no estabelecimento 
denominado DISMONZA, localizado em Porto Velho/RO, no valor de R$ 5.000,00; QUE 
ainda no dia 18/07/2012, foi realizada transação no estabelecimento FORTALEZA 
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, em Porto Velho/RO, no valor de RS 4.380,00; QUE 
houve ainda em 18/07/2012 transação no estabelecimento BALUARTE, localizado em 
Porto Velho/RO, no valor de RS 7.000,00; QUE no dia 19/07/2012, JOÃO realizou 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de R$ 22.985,08, pago através do cheque n° 
000011, Banco 033 (Santander), Agência 0628, conta 0130420-8, cujo titular e PABLO 
SABOIA DE CASTRO NÓBREGA, CPF n° 512.079.233-20, cheque este devolvido (não 
compensado), pela alínea 22; QUE no dia 20/07/2012, foram feitas três transações 
sequenciais no estabelecimento NISSEY MOTORS, em Porto Velho/RO, nos valores 
de RS 11.000,00, R$ 10.500,00, R$ 750,00; QUE no dia 23/07/2012, JOÃO realizou 
pagamento de seu cartão de crédito no valor de RS 22.985,08, pago através do cheque n° 
000002, Banco 237 (Bradesco), Agência 0295-0, conta 548681-5, cujo titular e JOSÉ 
EUDES PORTELA DOS SANTOS, CPF n° 053.961.053-48, cheque este devolvido (não 
compensado), pela alínea 25 ("cancelamento de talonário pelo participante destinatário"); 
QUE o boleto apresentado para pagamento do cartão em 23/07/2012, para ter sua 
aceitação na rede bancária, foi alterado o nome do sacado, de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA 
para JOSÉ EUDES PORTELA DOS SANTOS, cujo nome coincide com a titularidade do 
cheque acima citado; QUE em relação a este produto de JOÃO ARAÚJO VILA NOVA, o 
prejuízo do Banco Itau somou R$ 135.821,67;

Constata-se, portanto, os cartões pertencentes à pessoa de João Araújo Vila Nova 
eram utilizando exatamente da mesma forma como os outros utilizados pelo grupo no 
cometimento de estelionatos. 

Além disso, as transações ocorreram em empresas comprovadamente utilizadas pela 
organização criminosa para a prática de fraudes. 

No entanto, assim como as transações efetuadas com os cartões de titularidade de 
Allan Pinto, não há provas concretas de que as fraudes tenham sido realizadas direta ou 
indiretamente por Alberto e Fernando ou que vinculem estes. 

Portanto, entendo que Alberto e Fernando devem ser absolvidos dos trinta e sete 
estelionatos cometidos com referidos cartões de crédito, ante a ausência de provas 
concretas de participação destes. 

Assim, ante tudo ao que foi exposto, impõe-se a condenação de Alberto e 
Fernando pela prática de 302 (trezentos e dois) crimes de estelionato, absolvendo-os 
da prática de 79 (setenta e nove) crimes de estelionato, com fundamento no artigo 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
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Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Alberto Ferreira 
Siqueira e Fernando Braga Serrão da pena, passamos às dosimetrias:

Por economia processual, considerando que os crimes aqui reconhecidos foram 
praticados com o mesmo modo de agir, a dosimetria será feita de uma só vez, ou seja, 
serão analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais e legais dos trinta e dois 
estelionatos. A propósito da análise conjunta na dosimetria da pena, nesse sentido já 
decidiu o c. STJ nos HCs 123.760, 175.934, 92.291 e 40.034.

Ao réu Alberto Ferreira: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 
Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade exacerbada, 
considerando que atuou como um dos líderes do grupo voltado à prática de estelionatos. 
No entanto, referida liderança será considerando em momento oportuno da dosimetria da 
pena. 

Registra antecedentes, uma vez que já condenado por crime de quadrilha, sendo a 
punibilidade extinta em 20.04.2010, conforme informações obtidas no processo de 
execução n. 0073382-14.2008.822.0501. Referida circunstância será analisada em 
momento oportuno, uma vez que gera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial em 
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Considerando que o réu exercia liderança sobre os demais componentes do grupo 
investigado, bem como é reincidente, aumento a pena em um sexto para cada uma das 
agravantes, com fundamento no artigo 62, do Código Penal, fixando-a 1 (um) ano e 04 
(meses) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01  (um) ano e 04 (quatro) 
meses de reclusão e pagamento de 70 (sessenta) dias-multa. 

Por derradeiro, considerando a prática de trezentos e dois crimes de 
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estelionato, conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre 
eles, fixo a pena total e definitiva em 402 (quatrocentos e dois) anos e 08 (oito) meses 
de reclusão, além do pagamento de 21.140 (vinte e um mil cento e quarenta) dias-
multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Ao réu Fernando Braga: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 
Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade exacerbada, 
considerando que atuou como um dos líderes do grupo voltado à prática de estelionatos. 
No entanto, referida liderança será considerando em momento oportuno da dosimetria da 
pena. 

Registra antecedentes, pois já condenado definitivamente por crimes de estelionato 
nos autos 0036540-16.2000.8.22.0501, 0047690-91.2000.8.22.0501, ambos nesta 
comarca, e 00120000141055, que tramitou na comarca de Natal/RN. A extinção da 
punibilidade dos crimes ocorreu em 24/07/2012, de modo que gera reincidência, motivo 
pelo qual serão considerados em momento oportuno. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. 

O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são inerentes ao delito. As consequências do crime foram 
próprias do tipo, no entanto, os prejuízos sofridos pelos bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. Não existem 
elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim sendo, para cada um dos estelionatos aqui reconhecidos, fixo pena inicial em 
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no 
equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 
observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Considerando que o réu exercia liderança sobre os demais componentes do grupo 
investigado, bem como é reincidente, aumento a pena em um sexto para cada uma das 
agravantes, com fundamento no artigo 62, do Código Penal, fixando-a 1 (um) ano e 04 
(meses) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa. 

Assim, torno a pena de cada estelionato definitiva em 01  (um) ano e 04 (quatro) 
meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa. 
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Por derradeiro, considerando a prática de trezentos e dois crimes de 
estelionato, conforme fundamentação exposta, em razão do concurso material entre 
eles, fixo a pena total e definitiva em 402 (quatrocentos e dois) anos e 08 (oito) meses 
de reclusão, além do pagamento de 21.140 (vinte e um mil cento e quarenta) dias-
multa, no valor já fixado.

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

Por fim, com relação a acusada Antônia de Souza Araújo, considerando a certidão 
de óbito juntada à folha 6380, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade com 
supedâneo no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Do crime de associação para o tráfico de drogas, art. 35, da Lei 11.343/06:

Por este crime, foram denunciados os acusados: Alberto Ferreira de Siqueira; Elias 
Barboza Dias; Fernando Braga Serrão; Francisco da Silva Rego; Jair de Figueredo 
Monte; Marilene Carvalho dos Santos; Mark Henrique Ferreira Albernaz e Sidney 
Costa Lima; 

O crime de associação para o tráfico é um tipo penal autônomo, ou seja, independe a 
sua autoria, da comprovação material da prática de qualquer dos delitos previstos nos 
crimes antecedentes da Lei 11.343/06, especialmente, o tráfico de drogas propriamente 
dito. 

Além do que, a sua consumação estende-se ao longo do tempo, tratando-se, pois, de 
crime permanente, não havendo a necessidade da comprovação da materialidade do tráfico 
perpetrado para que se consume a associação para tal fim.

Nesse sentido, são as lições de Gilberto Thums e Vilmar Pacheco, no livro, "Nova Lei 
de Drogas: Crimes, Investigação e Processo" - 2ª Edição, 2008, pag. 97:

"Consoante jurisprudência pacificada do STF e do STJ, o art. 35 configura-
se pela efetiva associação, com ideia de estabilidade e permanência. 
Deve haver "animus" associativo e não mero concurso eventual de 
pessoas. Assim, o crime de associação para tráfico não depende de 
apreensão da droga; sua comprovação pode ser feita nos mesmos 
moldes da quadrilha (art. 288 do Código Penal). Trata-se de crime 
formal, que se consuma com a demonstração do desígnio de 
convergência de vontades para traficar droga". Grifo nosso.

No mesmo sentido, são as lições de Renato Marcão, na interpretação da Lei de 
Tóxicos, 8ª edição, 2011, pag. 254:
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"Com a efetiva associação de duas ou mais pessoas, para o fim de 
praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 
33, caput e §1º, e 34 da Lei 11.343/06. Não é necessário que se verifique 
a prática de um dos crimes indicados, basta a associação estável e 
permanente com tal finalidade".

Para a configuração do delito, pois, é necessária a demonstração de ajuste prévio e 
duradouro, com funções delimitadas do grupo criminoso, havendo provas suficientes nesse 
sentido nos autos.

Assim, não há necessidade de apreensão de droga, e logo, para a configuração do 
crime, o exame pericial não é imprescindível, demonstrando-se, inclusive, sem sentido, 
dadas as particularidades do ilícito, que nem sempre deixa vestígios, inaplicável, pois, 
nessa espécie o art. 158 do CPP.

Analisada esta peculiaridade, resta a análise das provas amealhas.

Neste crime, foram denunciados Alberto Ferreira de Siqueira; Elias Barboza Dias.; 
Fernando Braga Serrão; Francisco da Silva Rego; Jair de Figueredo Monte; Marilene 
Carvalho dos Santos; Mark Henrique Ferreira Albernaz e Sidney Costa Lima.

De início, registro que, em razão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no 
processo n. 0004349-53.2016.8.22.0501, referente ao recurso em sentido estrito interposto 
pela defesa do réu Alberto Ferreira Siqueira, não será considerado o depoimento prestado 
pela testemunha Maria Eliane perante as autoridades policiais do GCCO. 

Poise bem. Os indícios de autoria que culminaram com o início das investigações nos 
autos do processo referente à Operação Apocalipse, decorreram de denúncias que 
imputavam alguns dos acusados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas, de 
maneira associada, de modo que a droga era adquirida em Guajará-Mirim/RO e trazida 
até a capital em veículos e daqui distribuída a outros Estados da Federação através de 
balsas.

Imperioso fazer um registro regressivo das imputações referentes ao crime.

Inicialmente as denúncias decorreram de fonte anônima, conhecida por "notitia 
criminis inqualificada", direcionadas diretamente à Delegacia Especializada em Repressão a 
Entorpecentes  DRE/DENARC em Porto Velho, em meados do ano de 2011, que foram 
recebidas pelo agente policial Rogério Pimenta Pinto, tendo esclarecido em relatório que 
uma mulher que não quis se identificar informou sobre a existência de um grupo 
especializado no tráfico ilícito de drogas, de modo que se utilizavam de uma balsa para o 
transporte do entorpecente.

O policial esclareceu ainda, conforme depoimento transcrito na fase policial às fls. 
172/173 e que fora confirmado em juízo, que anteriormente a esta denúncia, já teriam 
recebido informações no mesmo sentido sobre a utilização da Balsa mencionada na 
denúncia, para o tráfico de drogas, porém, na oportunidade não colheram mais elementos, 
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razão pela qual não foi instaurado Inquérito Policial para apuração, uma vez que para 
instauração deste, conforme ditames legais, devem haver indícios suficientes.

Os depoimentos do policial esclarecem que a denúncia foi recebida em meados do 
ano de 2011, e dava conta de que o irmão da denunciante era envolvido com o tráfico, 
juntamente com Jair Montes, além de um dos donos de uma autoescola situada na Av. 
Calama.

A denunciante informou que seu irmão realizava o transporte da droga para Jair 
Monte e a quadrilha até as balsas desta capital, de onde a droga era transportada para a 
cidade de Manaus/AM, inclusive, que seu irmão teria sofrido um atentado a mando dos 
membros da quadrilha.

Apontou também, que Jair Monte se candidatou ao cargo de deputado federal nas 
eleições de 2010, cuja campanha foi financiada pela pessoa conhecida por "Beto Baba", o 
qual seria traficante de drogas ilícitas.

O policial não se lembrava do nome da empresa responsável pelo transporte da droga 
até a cidade de Manaus, mas pode assegurar que a denunciante informou que a 
responsável pela empresa seria uma mulher, e que a mesma negociava cheques e valores 
com Jair Monte, ressaltando ainda, conforme já mencionado, que a mesma empresa de 
balsa já fora citada anteriormente pela mesma prática, existindo coleta de dados no 
DENARC nesse sentido.

Corroborando-se às informações recebidas pelo policial Rogério Pimenta Pinto, há um 
relatório confeccionado no dia 10/11/2011, pelo agente policial Sátyro Quinto de Sousa 
Neto, lotado no GCCO desta capital, dando conta sobre o conhecimento referente a 
existência de uma Organização Criminosa formada por Jair de Figueiredo Monte, Sidney, 
Franklin e Beto Baba, voltada para a prática do tráfico ilícito de drogas, lavagem de 
dinheiro, estelionato e outros crimes.

As informações davam conta de que o grupo criminoso tinha alta perspicácia e 
articulavam a prática de crimes utilizando-se somente de meio telefônico, o que dificultava a 
produção de provas.

No dia 30/11/2011, o mesmo agente policial lotado no GCCO, produziu outro relatório 
mais elaborado, após a colheita de informações, onde na oportunidade apresentou alguns 
números telefônicos relacionados a alguns dos envolvidos apontados anteriormente, 
fazendo pedido para a quebra do sigilo.

No mencionado relatório o agente policial descreveu, em síntese, como se dava a 
prática criminosa e o envolvimento de alguns dos envolvidos.

O relatório constante às olhas 11/13  volume 01 do IPL  descreve que a 
Organização constituída para a prática do tráfico de drogas era comandada por Jair de 
Figueiredo Monte, e que seria formada por Jair, Marilene, Sidney, Franklin, Beto Baba, Elias 
e José Maria, além de outros na oportunidade não identificados.

Somando-se a todos os elementos que já possuíam, tem-se também as informações 
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prestadas pela testemunha Luciana Dermani de Aguiar, a qual relatou as confissões de 
Marial Eliane, ex-esposa do réu Jair Monte. 

Reitero, por oportuno, que não serão consideradas as informações prestadas por 
Maria Eliane na delegacia em razão da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 
mas apenas as informações que esta teria repassado para a testemunha Luciana Dermani 
de Aguiar. O depoimento da referida testemunha enquadra-se na hipótese de prova 
indireta, eis que baseado em informações recebidas de outra pessoa.

Segundo DALLAGNOL, a prova por indício (ou prova indireta), prevista na nossa 
legislação processual penal (art. 239, CPP), é "uma prova que demonstra um indício o qual, 
por sua vez, demonstra o delito ou parte dele" (DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas 
das provas no processo penal: prova direta, indícios e presunções. Livraria do Advogado, 
2015, p. 165). 

Sobre as provas por indícios, vale transcrever parte do Voto do Min. Luiz Fux, 
proferido na Ação Penal 470 (mensalão): 

(...) "a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, 
de permitir, através do debate, a argumentação em torno dos elementos 
probatórios trazidos aos autos, e o incentivo a um debate franco para a 
formação do convencimento dos sujeitos do processo. O que importa para 
o juízo é a denominada verdade suficiente constante dos autos; (...) 
Resgata-se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas 
produzidas, os indícios, que podem, sim, pela argumentação das partes e 
do juízo em torno das circunstâncias fáticas comprovadas, apontarem 
para uma conclusão segura e correta " (p. 17-18) 

A condenação, prossegue o Min. Fux, "não necessita basear-se em verdades 
absolutas", pois "os indícios podem ter, no conjunto probatório, robustez suficiente para que 
se pronuncie um juízo condenatório" (STF - AP 470, Tribunal Pleno); destaco. 

O Min. Dias Toffoli também já se manifestou sobre o tema: 

(...)"indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre 
convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por 
contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do 
agente " (STF - AP 481, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011);.

Nessa toada, sob pena de não se punir nenhum dos crimes graves descritos na 
denúncia, o caso concreto obriga que a valoração da prova indireta produzida nos autos se 
dê por meio do critério da "prova acima de dúvida razoável". 

O critério que proponho para valoração da prova, a propósito, não viola o princípio da 
não culpabilidade, ao contrário, o complementa. Sobre o tema já se manifestou o STF (em 
resumo): 

(...) "2. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, 
é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. 
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Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo 
saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada 
acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o 
qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional (AP 676, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira 
Turma, julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe021 
DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)". 

Igualmente, no Tribunal de Justiça de Rondônia, o standard probatório em referência 
já foi aplicado, senão vejamos (resumo): 

(...) "Se o conjunto probatório é seguro a evidenciar que os apelantes 
praticaram o crime pelo qual foram condenados, a tese defensiva de 
fragilidade probatória torna-se desarrazoada, sobretudo pela ausência de 
dúvida razoável " (Apelação, Processo nº 0000784-33.2015.822.0011, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 
03/05/2017) . 

Pois bem. O depoimento, inclusive em vídeo, da testemunha Luciana Dermani, ouvida 
na GCCO no dia 20.1.2012, consta às fls. 163/169 e 171  volume 01 do IPL, ocasião em 
que declarou ter conhecimento de que os acusados Alberto Siqueira e Fernando Braga 
Serrão eram envolvidos com o tráfico de drogas, além de outras condutas criminosas, pois 
que seriam chefes de uma organização criminosa montada para a prática de inúmeros 
crimes, inclusive com atuação em outros Estados da Federação.

A testemunha alegou na oportunidade que Beto e Fernando compram veículos de 
luxo financiados, nos Estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso e Rondônia, o que fazem em nome de laranjas, e que posteriormente negociavam 
referidos veículos na Bolívia, via Guayara-Mirim e Riberalta, em troca de pasta base de 
cocaína, de modo que uma camionete do tipo Hilux chega a valer 10kg de pasta base de 
cocaína.

Esclareceu que a droga era remetida aos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Ceará, São Paulo e Mato Grosso, por via aérea ou através de rodovias, em carretas.

A testemunha esclareceu outros detalhes referentes a prática criminosa envolvendo a 
associação montada para o tráfico de drogas.

Vislumbra-se, portanto, a existência de diversas fontes que noticiaram sobre a prática 
do tráfico perpetrada pelos acusados.

Assim, em razão de todos esses indícios os acusados foram denunciados pelo crime 
de associação para o tráfico de drogas.

Todas as provas careadas na fase policial foram confirmadas em juízo, de modo que 
a negativa ensaiada dos acusados não merece prosperar, especialmente em relação aos 
testemunhos do policial Satyro, Rogério Pimenta e Luciana Dermani, sendo que tais 
pessoas confirmaram os termos do disposto em seus respectivos relatórios e depoimentos.
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Rogério Pimenta Pinto, Policial Civil, ouvido no dia 11.02.2014 e compromissado na 
forma da Lei, disse ser lotado no DENARC há 04 anos. 

Sobre o depoimento de 27.11.2012, afirmou se recordar de parte do relatório, 
esclarecendo que em meados de 2011 foi recebida uma denúncia anônima de uma mulher, 
que informou sobre a existência de uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas.

Segundo a testemunha, referida mulher informou que tinha um irmão que morava em 
Manaus e que tinha sofrido atentado de morte, em razão de trabalho com o tráfico de 
droga. A mulher se referiu a Jair Monte, e Alexandre Brito e que seu irmão estaria ligado a 
Jair Monte, sendo que a função dele seria a de transportar a droga a mando de Jair Monte; 
Que o transporte se dava através de balsa, e citou o nome de uma mulher, que, se não se 
engana era Marilene, também ligada a Jair Monte e responsável pelo transporte; Que a 
droga ia para Manaus através de uma balsa da Marilene.

A testemunha declarou que, de acordo com a denúncia anônima, a situação 
envolvendo Alexandre Brito era sobre desvio de verbas de emendas parlamentares. 

Disse que a denunciante relatou que Beto Baba financiara a campanha de Alexandre 
Brito e que já teria financiado a campanha de Jair Monte. 

A denunciante teria relatado que tentaram matar o irmão dela, a mando de Jair 
Monte.

A mulher teria falando ainda que Beto Baba era morador do Areal e que tinha 
envolvimento com o tráfico. Que a referida se prontificou a aparecer no DENARC no dia 
seguinte à denúncia, mas não foi.

Conforme o narrado pelo policial, a mulher também se referiu a uma pessoa que tinha 
um escritório na Av. Calama, que seria responsável pelas questões de contabilidade, dando 
o "Chop do 4" como ponto de referência sobre a localização do escritório. 

Sabe-se, porém, nesta oportunidade, que a referida pessoa trata-se do denunciado 
Elias Barbosa Dias, contador ligado aos demais réus do processo e que, de fato, possui um 
escritório no local indicado pela denunciante. 

O policial esclareceu também, tudo em consonância com o exposto na fase policial, 
que anteriormente foi recebida denúncia no DENARC, referente ao transporte de droga na 
mesma balsa, mas ainda não relacionada ao nome de Jair Monte.

Esclareceu que a coleta de dados feita pelo policial José Maria, lotado no DENARC, 
era referente a denúncia recebida, e que a noticiante também alegou que já tinha realizado 
a mesma denúncia em outros setores, como a Polícia Federal.

O policial esclareceu, ainda, que já tinha recebido denúncia referente a Beto Baba em 
relação ao tráfico, mas nada em relação a Jair Monte. Disse que não sabia nada a respeito 
de Fernando, mas que os demais agentes do DENARC informaram que tinha conhecimento 
que ele também tinha envolvimento com o tráfico.
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Indagado pela defesa de Jair Monte, sobre trecho lido à fl. 173, Rogério Pimenta 
justificou que já havia recebido denúncia sobre o tráfico na balsa, por isso sabia se tratar de 
Marilene. Porém, a testemunha não disse em nenhum momento em juízo que não sabia o 
nome da mulher. Disse apenas que não lembrava o nome da empresa da balsa.

Indagado pela defesa de Alberto, a respeito de não ter falado o nome de Marilene no 
depoimento da fase policial, justificou que quando fora depor no GCCO foi muito tempo 
depois de ter recebido a denúncia anônima e por isso esquecera de citar o nome de 
Marilene. 

Do mesmo modo, o policial Satyro Quinto de Souza, lotado no GCCO, foi ouvido em 
juízo no dia 11.02.2014 e compromissado na forma da lei, ocasião em que confirmou as 
provas apresentadas.

Esclareceu ser policial civil desde 2005 e que já foi lotado no GCCO no início dos 
trabalhos referentes à operação apocalipse, sendo que ficou lotado no Grupo desde o início 
da formação até primeiro semestre de 2013, antes da deflagração da operação. 

Perguntado especialmente sobre os relatórios, esclareceu que existem dois relatórios, 
sendo um do dia 10.11.2011 e outro do dia 30.11.2011.

O primeiro relatório foi feito com base em uma informação, que chegou através do 
telefonema de uma pessoa não identificada, ocasião em que a denunciante relatou sobre 
pessoas que estavam possivelmente praticando fraudes com notas fiscais, tráfico de 
drogas e outros crimes. Que os envolvidos seriam Jair, Elias, Frank, Beto e Sidnei.

Disse que a pessoa denunciante, na oportunidade, informou que já teria feito 
denúncias anteriores, tanto no DENARC, quanto na Polícia Federal.

Narrou que o conteúdo do relatório foi no seguinte sentido: a droga seria adquirida em 
Guajará-Mirim, transportada até Porto Velho e, através da empresa de navegação Oliveira, 
com auxílio da gerente, seria transportada até Manaus.

Esclareceu que normalmente quando se tem uma denúncia anônima, são realizadas 
pesquisas em campo, informações de fontes humanas, ocorrências policiais, como forma 
de captação de dados para complementar o que foi trazido na denúncia.

Com relação ao segundo relatório, a testemunha policial destacou teria sido 
elaborado de forma mais detalhada, citando nome das mesmas pessoas mencionadas no 
primeiro relatório, além de outras. 

Após a breve leitura resumida do segundo relatório, feita pelo Membro do Ministério 
Público, o policial confirmou o seu teor.

Indagado pela defesa de Jair, sobre quais diligências teria feito, esclareceu que são 
diligências habituais, em redes abertas de internet, Infoseg, fontes humanas e etc, 
ressaltando que os documentos carreados durante as investigações foram juntados no 
relatório.
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Justificou que em relação às fontes humanas, não tem como juntar documentos, uma 
vez são informações adquiridas de várias formas, em vários lugares.

Relatou que a denúncia anônima, recebida por ele, foi feita por uma mulher.

Alegou que quando elaborou o relatório não teve acesso às informações de Maria 
Eliane, negando que esta tenha sido sua informante.

Esclareceu também que depois da execução dos relatórios ficou responsável por 
fazer algumas diligências, especialmente de apuração dos funcionários fantasmas.

Disse que acompanhou encontros relacionados a Jair, tendo sido um na Peixaria do 
Oscar, outro em uma loja de informática em Ariquemes, e um terceiro e uma carreata 
eleitoral do candidato Garçon. 

Relatou que no encontro de Ariquemes, constatou a presença de Beto e Jair na 
empresa de informática, sendo que ambos foram vistos entrando juntos no local. Na 
peixaria do Oscar, foram avistados, em princípio, Sidney e Jair, sendo que depois chegou 
um veículo Polo preto, que era utilizado por Fernando, e que do carro, desceu Mark. Que 
depois de um tempo Jair foi até o Polo, Sidney entrou no carro, sentando no local do 
motorista. Que tempo depois, Sidnei saiu, e tirou o veículo Edge de Jair do local, 
emparelhou no polo, de onde Jair saiu. Que disso, há registro em imagem.

Às perguntas da defesa de Alberto, respondeu que presenciou um encontro na frente 
da empresa em Ariquemes, sendo que na ocasião avistou Beto e Jair entrando na empresa 
e que na carreata que ele acompanhou, viu Alberto entregando algo a Railton. Que a 
carreata saiu no Bairro Areal. Quanto à Marilene, confirmou que constou do seu relatório 
como a pessoa apontada como responsável pelo transporte da droga através de balsa.

A testemunha Luciana Dermani de Aguiar, também confirmou em juízo, quando 
ouvida no dia 11.02.2014, bem como no dia 04.03.2015, que tinha conhecimento que os 
acusados Jair, Fernando e Alberto eram envolvidos com o tráfico de drogas, esclarecendo, 
na oportunidade, que a maior parte das informações que possuía foram obtidas através de 
relatos passados por Maria Eliane, esposa de Jair Monte.

Ressaltou que o depoimento prestado pela testemunha Luciana Dermani de Aguiar 
em juízo, com base nas informações recebidas por Maria Eliane, já falecia, é prova de 
suma importância em casos deste jaez, onde os crimes são praticados nas sombras, sem 
testemunhas e, ainda, sem provas diretas na maioria das vezes.

A testemunha esclareceu que Maria Eliane lhe contou com detalhes como se dava o 
processo criminoso realizado pelo grupo.

Sobre a atividade laboral dos acusados Beto e Fernando, informou que eles não 
trabalhavam e tinham patrimônio incompatível com a situação de vida apresentada. Que 
depois que começou a frequentar a casa de Eliane, esta passou a relatar as situações.

Segundo a testemunha, Eliane presenciou remessas de dinheiro chegando em sua 
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casa e que durante reformas realizadas na sua casa, um rapaz que estava trabalhando no 
local encontrou, no forro, cerca de 20 kg de droga. 

A testemunha alegou que Eliane teria lhe declarado que era constantemente 
ameaçada e humilhada por seu marido Jair. Eliane também teria contado que, por algumas 
vezes, em sua residência, conseguiu escutar que os operadores das situações eram Beto e 
Fernando, e que eles tinham esquema muito forte, mexendo com fraude de cartões de 
crédito e tráfico de drogas, sendo pessoas muito perigosas.

Conforme a testemunha, Jair, Alberto e Fernando possuíam vínculo em Manaus, 
cidade para onde a droga era remetida. 

A testemunha Luciana esclareceu que todas as informações prestadas no depoimento 
da SESDEC, sobre os crimes imputados aos acusados, foram adquiridas com Eliane, que, 
inclusive, também teria ido à delegacia para prestar depoimentos sobre esses crimes.

Perguntada das imputações sobre o tráfico, esclareceu que quando Alberto trocava 
de carro, anotava a placa para verificar a situação do veículo, constatando que eram 
sempre financiados, sendo que Eliane havia lhe informado que referidos financiamentos 
dos veículos eram utilizados na aquisição de drogas em Guajará-Mirim. 

Relatou que, segundo Eliane, os veículos financiados - que não eram pagos -, seriam 
trocados por cocaína. Disse que Eliane também lhe informou que uma Hilux chegava a 
valer 10 kg de pasta base de cocaína.

Disse que a droga era encaminhada para Manaus, e por vezes para o Rio Grande do 
Norte e Ceará. Que a droga vinha de Guajará-Mirim e que, na maioria das vezes, ficava na 
casa de Eliane, sendo que esta lhe informou também sobre uma senhora que trabalhava 
em uma empresa que era utilizada por Jair para transportar a droga e que tinha 
conhecimento dos entorpecentes, pois que ela recebia dinheiro de Jair para transportar as 
substâncias pela Balsa.

Alegou que Eliane teria informado que, durante as reuniões que aconteciam na sua 
residência, ouviu o nome de o Marilene como a pessoa que trabalhava na mencionada 
empresa e sabia de toda a situação. 

Ressaltou que de Manaus a rota se diversificava, mas não tinha conhecimento sobre 
como se dava o transporte de Manaus para outros estados.

A respeito da imputação de que Mark era a pessoa responsável por trazer a droga de 
Guajará-Mirim. Lido seu depoimento prestado na delegacia, a testemunha Luciana Dermani 
justificou que Eliane havia lhe informado que suspeitava de Mark, pois, as vezes, ele ia na 
casa de Jair e que sabia que Mark trabalhava em uma distribuidora de medicamentos. 
Eliane também teria lhe informado que Frank tinha envolvimento com o transporte, e 
imputou mais duas pessoas, porém não recordou o nome. 

Alegou que, pelo que ficou sabendo por Eliane, a droga era transportada em fundos 
falsos de veículos, camionetes e carros pequenos.
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Destacou que Eliane informou que 1kg de cocaína valia cerca de R$ 10.000,00 e 10kg 
 R$ 100.000,00, de modo que eles movimentavam milhões com a droga, mas que algumas 

vezes não dava certo. Eliane informou que haveria um carregamento de 100kg para o 
Ceará e que eles tratavam como um "negócio da china".

Luciana afirmou que Eliane relatou que Alberto informava tudo para Jair, sendo que 
aquele era o operador dentro de Rondônia, e que sempre mandava a droga para Fortaleza, 
e em Natal, para Fernando.

A testemunha disse ainda que já ouviu Aberto falar que Fernando possui bens em 
nome de outras pessoas e, inclusive, tinha uma locadora de veículos em Natal.

Verifica-se, portanto, que as declarações de todas as testemunhas acima 
mencionadas se corroboram. 

Assim, é possível delimitar a função de cada acusado dentro da Associação montada 
para os fins de praticar o comércio ilícito de drogas.

Frank e Sidney seriam os responsáveis diretos pelo transporte da droga adquirida em 
Guajará-Mirim e trazida até Porto Velho.

Elias tinha conhecimento de todo o esquema criminoso e emprestava seu 
subordinado direto, bem como veículos cadastrados em nome de sua empresa para o 
transporte do entorpecente, de modo que seria também o responsável direto pela 
contabilidade dos valores oriundos com o tráfico.

Jair, Fernando e Alberto eram os líderes, responsáveis pelas instruções repassadas 
aos demais integrantes do grupo, bem como com o a própria coordenação da forma como 
eram realizados os transportes e o armazenamento do entorpecente.

Marilene, possuindo ligação direta com Jair Monte, seria a responsável por efetivar o 
transporte da droga através de balsa da empresa onde trabalhava, J F Oliveira Navegação, 
destinando a droga principalmente para Manaus/AM.

Mark atuava como braço direito de Fernando, inclusive participando da reunião entre 
os envolvidos na associação, conforme relatou o policial Satyro que fez acompanhamento 
dos réus, bem como das informações de Luciana Dermani que relata que Mark também 
participava de reuniões na casa de Jair Monte, e era também um dos responsáveis pelo 
transporte de substância entorpecente.

Imperioso neste momento analisar especificamente a negativa de cada acusado, 
apenas com o intuito de verificar-se as fragilidades e contradições.

Alberto Ferreira Siqueira é apontado como sendo um dos líderes, aplicando dinheiro 
ilícito para a continuidade delitiva, bem como intermediando as condutas para o tráfico.

Ouvido na fase policial no dia 12 de Julho de 2013 afirmou conhecer dos corréus, que 
também foram denunciados pela associação, Jair, Elias, Mark, Fernando e Sidney. Negou 
conhecer Marilene e Francisco Rego, o qual era motorista de Elias.
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Sobre a sua relação com Jair Monte, esclareceu o conhece desde 2008, pois 
frequentavam o Bar denominado "SILVERADO", e que teria realizado 02 (dois) negócios 
com Jair referentes a venda de 02 (dois) veículos, sendo um Corsa e uma Caminhonete e 
que ambos foram financiados. 

Negou ter conhecimento de que Jair tenha envolvimento com o tráfico de drogas, 
esclarecendo que, na época que o conheceu ele era dono da Empresa ZOOCRIA, bem 
como, chefe de gabinete do Deputado Alexandre Brito.

Quanto a Fernando Braga, disse que o conhece há aproximadamente 15 (quinze) 
anos, sendo que ambos cresceram no mesmo Bairro. Afirmou ter ciência que Fernando é 
empresário do ramo de locação de veículos na cidade de Natal/RN, sendo que ainda 
possuía ou possui uma Loja de Informática naquela cidade, não sabendo informar o nome 
do estabelecimento.

Com relação a Sidnei, o acusado afirmou que o conhece desde o ano de 2008 e, 
desde aquela época, tem conhecimento que trabalha como motorista de Jair.

Sobre Elias Barbosa, disse que o conhece desde 2008 e tem ciência de que o mesmo 
é contador; Declarou não ter conhecimento se Elias é envolvido com o tráfico ilícito de 
drogas; Destacou que foi Jair quem lhe apresentou Elias e que desde o ano de 2009 é ele 
quem faz suas declarações de Imposto de Renda, sendo que, a partir do ano de 2010, 
também passou a fazer as declarações de sua esposa.

Afirmou ser proprietário da empresa DEVILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., 
cabendo também a Elias fazer a contabilidade; 

Disse não se recordar qual era o valor cobrado por Elias para fazer cada declaração 
de Imposto de Renda e nem o valor que era pago a título de mensalidade pelos serviços 
contábeis por ele prestados na sua empresa; 

No que se refere aos bens imóveis, o Alberto declarou possuir apenas a empresa 
DEVILE, sendo que a casa onde reside pertence a sua esposa.

Confirmou conhecer a pessoa de Mark Henrique desde 2009, tendo o conhecido na 
Empresa RECOL; Afirmou que Mark trabalhou como assessor de Jair em Janeiro/2013.

Em juízo, Alberto manteve a negativa sobre a associação para o tráfico. O acusado 
foi interrogado em duas oportunidades, sendo que no dia 24.03.2015 ratificou as 
declarações prestadas no dia 03.02.2014. 

Negou que tivesse qualquer relação com a corré Marilene e que sequer a conhecia. 

Questionado sobre uma conversa interceptada com Elyeudes, alegou que este teria 
lhe ligado para avisar que pessoas queriam imputar um carregamento de droga ao 
acusado. Afirmou que Elyeudes é funcionário público.

Sobre as informações prestadas por Luciana Dermani, o acusado relatou que 
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Fernando ajudou Ana da 8, irmã da testemunha, a ser eleita e que ela teria tentado enganar 
Fernando. Explicou que por isso a briga entre eles começou. 

Disse que apenas mantinha relação com Fernando, e que este lhe pediu para 
conversar com Luciana para que pagasse Fernando, por isso a raiva de Luciana com ele. 
Alegou, ainda, que Ana da 8 teria mandado lhe matar em fevereiro de 2011. Negou que 
tivesse emprestado dinheiro para Luciana ou para Ana da 8.

Porém, em que pese a negativa do acusado, lhe são desfavoráveis as provas 
constantes dos autos.

Além de todas as provas constantes na fase policial, já mencionadas acima, e que 
foram confirmadas em juízo, inclusive por Luciana Dermani que confirmou que o dinheiro 
para a Campanha de Ana da 8 foi emprestado por Alberto Siqueira, tem-se ainda um 
depoimento do próprio Deputado Jean de Oliveira, quando ouvido na fase policial, às fls. 
492/494, que confirmou já ter encontrado Jair Monte, em Guajará Mirim, na companhia de 
Alexandre Brito, e inclusive, de Beto Baba. Vejamos: 

"Que no mês de abril de 2010, o interrogando participou de um evento partidário na cidade 
de Brasília, oportunidade em que encontrou com o então deputado ALEXANDRE BRITO, o 
qual lhe apresentou JAIR DE FIGUEIREDO MONTE, que era seu chefe de gabinete; Que 
durante a campanha eleitoral de 2010, o interrogando esclarece ter encontrado, na cidade 
de Guajará-Mirim, JAIR MONTES na companhia de BETO BABA e ALEXANDRE BRITO, 
ocasião em que JAIR lhe disse que estava fazendo algumas reuniões políticas".

A licitude das constantes viagens a Guajará-Mirim, feitas pelo acusado Jair Monte, 
não restou comprovada, o que se amealha com as provas já apresentadas sobre o fato de 
que o acusado, junto com os demais aos quais era associado, adquiriam o entorpecente em 
Guajará-Mirim, cidade de fronteira conhecida como facilitadora para aquisição de 
entorpecente.

Da conversa interceptada entre o corréu Elyeudes e o acusado, resta clara a 
preocupação daquele com uma apreensão de um grande carregamento de droga no Ceará, 
com medo de que pudesse ser um dos carregamentos de Beto Baba. Vejamos às folhas 
380/382 do apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FOFO - DENÚNCIAS BETO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
06/01/2012 11:02:14          06/01/2012 11:20:43           00:18:29 

RESUMO 
FONE DIZ QUE CONVERSOU COM "ELE", DIZ QUE FORAM PEGOS UNS CARAS NO 
NORDESTE, E LÁ TEM UMA DENÚNCIA QUE ERA BETO QUEM BANCAVA OS CARAS, 
ELES FORAM PEGOS COM CENTO E POUCOS QUILOS, FOI PEGO UM AQUI E 
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OUTRO NO NORDESTE, DIZ QUE ALGUÉM FALOU PRA ELE QUE ESTÃO 
INVESTIGANDO. BETO DIZ QUE ELES PODEM FAZER TUDO ISSO QUE ELE ESTÁ 
DESPREOCUPADO. FOFO DIZ QUE FALOU PRO TIO DELE QUE NÃO IA MENTIR, QUE 
NO COMEÇO, ANTES DE BETO SE METER NAQUELES NEGÓCIOS QUE ELE JÁ SABE, 
ELE FICAVA PELAS ESQUINAS, MAS ELE TEM RAIVA DE QUEM MECHE COM ISSO. 
BETO DIZ QUE ISSO É COISA DE ALGUÉM QUE FOI PRESO, NÃO TINHA O QUE 
FALAR E COLOCOU O NOME DELE NO MEIO. FOFO DIZ QUE COLOCARAM ATÉ O 
NOME DO CARLÃO. FOFO DIZ QUE A OUTRA ELE NÃO QUIS DIZER O QUE É, MAS O 
FON FICOU ALUGANDO ELE, É ALGUMA COISA DE DOCUMENTO. BETO DIZ QUE 
MESMO DE DOCUMENTO NÃO TEM NADA DELE. FOFO DIZ QUE A DENÚNCIA É DE 
QUE BETO ALICIAVA PESSOAS PRA FAZER EMPRÉSTIMO, MAS FOFO DISSE QUE 
NÃO ERA CRIME, POIS BETO NÃO COLOCOU REVÓLVER NA CABEÇA DE NINGUÉM 
PRA FAZER FORÇADO. BETO DIZ QUE CADA UM É DONO DO SEU CPF. FOFO DIZ 
QUE SEU PAI INTERVIU E FALOU QUE NÃO IA MENTIR, DISSE QUE BETO JÁ FEZ, 
MAS HOJE NÃO FAZ MAIS. BETO DIZ QUE É CAPAZ DE MANDAR DÁ-LHE UMA PEIA 
NO CARA QUE BOTAR O NOME DELE NO MEIO DESSA HISTÓRIAS.  FOFO DIZ QUE 
PEDIU O NOME DE QUEM DENUNCIOU, MAS NÃO DERAM, PRA ELES NÃO IREM 
TOMAR SATISFAÇÃO. FOFO DIZ QUE ELE, PROVAVELMENTE O TIO,  FALOU QUE 
TODOS ESTÃO SE ESCONDENDO ATRÁS DA POLÍTICA, "TEM O MÁRCIO DO 
HERMÍNIO, TEM O BETO COM A ANA"; FOFO DIZ QUE FALOU QUE ELES NÃO 
ESTAVAM LIGADOS QUE A ANA NEM CUMPRIU COM O BETO, DIZ QUE ELE AINDA 
DEU O NOME DE TRÊS CARAS QUE INVESTEM NA POLÍTICA, FOFO DIZ QUE FALOU 
QUE ELES INVESTEM PRA COLHER DINHEIRO LIMPO, FOFO DIZ QUE ATÉ ELE SE 
TIVESSE DINHEIRO FAZIA ISSO. FOFO DISSE QUE ELE FALOU QUE VAI ENTRAR DE 
FÉRIAS DOIS MESES, E NÃO IA BOTAR PRA FRENTE, VAI FICAR ARQUIVADO; FOFO 
DIZ QUE FALOU PRA ELE QUE AVISOU A BETO SOBRE O GRAMPO NO TELEFONE 
DELE. (…) OS INTERLOCUTORES PROSSEGUEM EM CONVERSAS SOBRE 
EXONERAÇÕES E POSSES DE CARGOS EM COMISSÃO NOS QUADROS DO 
GOVERNO DO ESTADO. BETO DEMONSTRA CONHECER BEM TODOS OS 
PERSONAGENS DA CONVERSA. 

FOFO 069 9205-8779 

Fofo: "E aí Beto?"; 
Beto: "E aí Fofo?; 
Fofo: "Eu ia te ligar pra conversar contigo à tarde ou à noite (...). Eu conversei com 
ele lá, foi pego uns caras no nordeste, tá sabendo?"; 
Beto: "Não"; 
Fofo: "Aí lá tem uma denúncia que era tu que bancava esses caras, cento e poucos 
quilos"; 
Beto: "Foi o que?"; 
Fofo: "Pego uns caras com droga. Aí disse que tu que financiava esses caras, aí 
foram pegos um aqui e outro no nordeste. Aí foi quando eu falei pra ele bem assim: 'o 
senhor tem certeza?'. Denúncia né. Aí eu falei, 'e por que o senhor não me falou isso 
naquele dia?'. Ele falou 'eu acho que é meio vazia, mas os caras estão investigando 
questão de movimentação'"; 
Beto: "Então eles podem fazer tudo isso que eu fico despreocupado"; 
Fofo: "Eu sei, eu falei pra ele 'tio, o negócio é o seguinte, eu não vou mentir, no 
começo o Beto, antes de se meter naquele negócio que o senhor já sabe, ele ficava 
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pelas esquinas, mas ele tem é raiva de quem mexe com isso', eu falei pra ele né"; 
Beto: "Sabe o que que é, é nego que as vezes vai preso, aí não tem o que falar, quer botar 
meu nome no meio"; 
Fofo: "Tava o teu nome e o do Carlão"; 
Beto: "E o Carlão lá mexe com nada de errado."; 
Fofo: "Eu sei, é isso que eu falei pra ele, ele falou 'não, mas não vou nem botar em prática 
não"; 
Beto: "É muito nego despeitado, mas eles podem investigar que eles vão achar tudinho, 
né?"; 
Fofo: "É isso aí, a outra ele não quis falar o que é. Mas aí o Fom ficou alugando ele, é 
alguma coisa de documento."; 
Beto: "Mesmo de documento não tem nada meu porque..."; 
Fofo: "Não, não tem nada teu, é tipo assim como liciava pessoas, liliciava (sic) pessoas pra 
fazer tipo assim, empréstimo essas coisas tudinho. Aí eu disse 'e onde há crime? Ele botou 
o revólver na cabeça da pessoa e a pessoa fez forçada?"; 
Beto: "Porque cada um é dono do seu CPF"; 
Fofo: "Aí ele só riu, 'não pow, eu sei, eu sei'. Aí o papai falou de novo 'rapaz eu não vou 
mentir não, ele já fez, mas não faz mais', ainda falou assim"; 
Beto: "Fofo, eu quando sei que o cara mexe com essa coisas eu fujo até de perto. Eu ando 
só justamente pra não ter...mas eu parei de sair de tudo, porque os caras tem a mania, são 
vagabundos, de acontecer alguma coisa, querer jogar o b.o., porque vê eu andando num 
carro bom, e querer jogar pra cima do cara (...)"; 
Fofo: Eu falei bem assim (...), ele falou 'tem só denúncia'. Aí eu falei, 'pois é, tem que 
analisar quem denunciou'. Aí eu falei 'me dá o número de quem denunciou'. Ele falou 'isso 
aí eu não posso fazer não, porque senão vocês vão atrás tirar satisfação com a pessoa' 
(...)". Aí ele falou bem assim, 'meu filho, todos estão se escondendo através da política'. Aí 
eu falei como assim?'. 'Tem o Márcio do Hermínio, tem o Beto com a Ana'. Aí eu falei 'oh, 
vocês estão até desligados que a Ana nem cumpriu com o Beto'. Aí ele deu mais três 
nomes que eu não conhecia e eu nem decorei, de três caras que investem no políticos. Aí 
eu falei 'pois é, está investindo pra colher depois dinheiro limpo. Até eu se tivesse dinheiro 
faria isso, eu falei pra ele. Ele falou 'não, vou voltar de férias agora, e isso aí eu vou deixar 
arquivado'. E quando o senhor foi mostrar o número de telefone, o senhor veio confirmar 
comigo, eu já até falei pra ele que o telefone dele tá assim assim'"; 
Beto: "Eu sei disso"; 
(...) 
Fofo: "Olha o que eu falei pra ele, eu falei 'tio, é o seguinte, eu não tenho esse pálio aí, se 
eu chegar pro Beto bem assim me ajuda que eu pago parcelado, se ele tiver condições ele 
me dá é um carro novo', falei isso pra ele, 'pra tú ver como o cara é humano', falei isso pra 
ele. Ele falou 'é, mas não faça isso não, se tú quiser eu tiro um pra ti'. Eu falei, 'não, meu 
CPF é meu, minha amizade é minha amizade, o senhor tem as suas, na Polícia o senhor 
tem amigo corrupto, o senhor sabe e não faz nada', eu falei pra ele"; 
Beto: "Ei Fofo, deixa eu te perguntar outra coisa o Ednei foi exonerado?"; 
Fofo: "Foi, dia 17"; 
Beto: "Mas por que?"; 
Fofo: "O Alan tentou falar com o governador hoje, o governador marcou pro Alan ir lá 
depois. Uns falam que foi o Secretário mesmo que entrou da Sejus e mandou exonerar, 
outros falam que foi rolo, aí nós tamo apostando que foi o cara mesmo que mandou 
exonerar ele, que mudou o Secretário da Sejus (...) é outro Secretário, não é mais a Miriam 
não (...). O Ednei era assessor especial (...). 
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(...) 

Elyeudes, quando ouvido em juízo e indagado sobre esta conversa, apresentou 
bastante nervosismo e contradição, alegando ser amigo de Beto Baba e que ligou porque 
estava preocupado achando que estavam incriminando ele por esse tráfico, sendo que na 
fase policial disse que não se considerava amigo de Beto Baba, apesar dos inúmeros 
contatos telefônicos que manteve com ele e que tinha conhecimento que a "cidade toda" 
comenta que Beto "mexe com coisa ilícita".

Em juízo sobre esta ligação para Beto informando a apreensão de droga em 
Fortaleza, Elyeudes justificou que a apreensão era decorrente de outra pessoa, conhecida 
por "beto beição", e que ele pensara que teria sido uma armação da Ana da 8, tendo 
confundido Beto Beição, achando que era Beto Baba.

O que se depreende dos autos é que todas as provas caminham no sentido de 
comprovar o envolvimento de Alberto no crime da associação para o tráfico, considerando, 
sobretudo, a fragilidade e contradições de suas declarações somadas a existência 
denúncias anteriores sobre o seu envolvimento com o crime, as declarações das 
testemunhas ouvidas em juízo que evidenciam o vínculo deste com os demais réus e ainda 
as interceptares constantes nos autos. 

Por todo o exposto, em razão de todas as provas amealhadas, não restam dúvidas 
sobre a autoria do acusado neste crime. Passo a dosar a pena do acusado quanto ao crime 
de associação para o tráfico:

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a 
culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de reprovabilidade" da 
conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a pena deve ficar no mínimo legal.

Os demais vetores ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do 
crime, comportamento da vítima, motivos) ou não foram sindicados (conduta social e 
personalidade).

Registra antecedentes, como já demonstrando alhures. Referida circunstância será 
considera em momento oportuno, uma vez que gera reincidência. 

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 
(setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos. 

Não há circunstâncias atenuantes serem analisadas

Considerando a reincidência, agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 25 
(vinte e cinco) dias multa, perfazendo 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 
pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias multa.

Na ausência de outras causas modificadoras, torno esta pena em definitiva
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Fernando Braga Serrão, também apontado de ser um dos líderes e financiador, 
assim como Alberto Siqueira, bem como o principal "cabeça" da Organização Criminosa. 
Antes de retornar a Porto Velho, liderava o esquema criminoso na qualidade de foragido da 
Justiça em Natal/RN. 

Na fase policial, quando perguntado ao interrogando sobre o seu envolvimento com 
drogas, afirmou que nunca atuou no tráfico, financiamento e associação para o tráfico. 
Questionado sobre o fato de Beto envolvimento com crimes relacionados ao tráfico de 
drogas, afirmou que não ter conhecimento.

Em juízo, alegou que, quanto ao crime de associação para o tráfico, os fatos 
apresentados são totalmente falsos, mentirosos e forjados.

Alegou nunca teve envolvimento com droga, e que, inclusive, não usa. Confirmou já 
ter mantido relação negocial com Jair e Beto, mas nada relacionado à droga.

Alegou que Luciana deu informações falsas e mentirosas, pois queria prejudicar o 
acusado e sua família. A razão disto, teria sido por conta de que o acusado liderou 
manifestações em frente à Assembleia Legislativa para tirar Ana da 8, irmã de Luciana, do 
cargo. Alegou que ambas deviam dinheiro ao acusado em razão de investimento na 
campanha.

Imputou que o irmão de Luciana e Ana da 8, Paulo Sérgio Dermani de Aguiar, atuava 
como traficante. 

Perguntando sobre uma interceptação telefônica em que ele aparece como 
interlocutor mantendo contato com o corréu Jair Monte, a respeito de "encomenda" e 
"cinto", o acusado alega que se tratava de assuntos políticos. 

Cinto significaria "grupos" internos dentro do partido para eleição e "pacotes" seriam 
os panfletos com as propostas dos candidatos. 

Disse que apoiava o candidato Cláudio Carvalho e que o suposto "cinto" era formado 
por Rubão, Cláudio e Jair Monte, o qual também apoiava Cláudio.

Afirmou que nunca enviou nenhuma encomenda para Manaus, nem usou a Empresa 
JF Navegação.

Indagado se nas questões de financiamento de campanha já teria emprestado 
dinheiro para Jair, disse não se recordar se fora na campanha de vereador ou antes.

Negou que tivesse sociedade relaciona à política com Beto Baba.

Declarou que ficou sabendo que Beto Baba também teria empresado dinheiro para 
Ana da 8. 

Perguntando por este juízo sobre quanto declara anualmente no Imposto de Renda, 
alegou que entre 5 (cinco) a 10 (dez) mil por mês, dando em média R$ 96 mil anualmente. 
Porém, alegou que isso nada tem a ver com tráfico de drogas ou lavagem de capitais.
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A negativa de autoria do acusado resta bastante fragilizada. As justificativas para os 
termos "cinto" e "encomenda" não são plausíveis quando verificada a ligação interceptada.

Além do que, o acusado não conseguiu explicar o porquê do mistério envolvendo tal 
ligação, uma vez que um dos interlocutores se preocupava a todo momento em que não ser 
visto indo entregar o material na casa de Fernando. Vejamos, pois, as referidas ligações 
constantes às fls. 512 do apenso IV::

Telefone: 6993293655 Data Início: 05/04/2012 17:00:47 Data Término: 05/04/2012 17:01 
:17
Duração: 0 00:00:30
Relevância: 3

COMENTÁRIO: JAIR/HNI- ESTÃO EMBALANDO-FONE
RESUMO: JAIR PERGUNTA SE DEU CERTO. HNI DIZ QUE LIGOU PRO FERNANDO 
FAZ UNS 20 MINUTOS, ELE DISSE QUE ESTAVA SENDO EMBALADO 
(POSSIVELMENTE DROGA), ASSIM QUER TERMINASSE ELE LIGAVA
HNI FONE 69 9283-3411

Logo em seguida, Fernando fala diretamente como Jair:

Telefone: 6993293655 Data Início: 05/04/2012 17:48:52 Data Término: 05/04/2012 17:50:57
Duração: 0 00:02:05
Relevância: 3
COMENTÁRIO: JAIR X FERNANDO/HNI- KD OS "cinto"?
RESUMO: JAIR PERGUNTA SE O NEGÓCIO DO CINTO FECHOU. FERNANDO FAZ 
UMA OUTRA LIGAÇÃO E PEDE PRA JAIR AGUARDAR. FERNANDO PERGUNTA A HNI 
ONDE ESTÃO OS CINTOS. HNI DIZ QUE JÁ ESTÁ CHEGANDO. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO ESTÁ EM CASA, O MENINO JÁ ESTÁ. FERNANDO PERGUNTA QUANTO ELE 
PEGOU. HNI DIZ 100, TEM DE 20. FERNANDO DIZ QUE ENTENDEU E O IMPEDE DE 
FALAR DIZENDO QUE ENTENDEU. FERNANDO VOLTA A  LIGAÇÃO COM JAIR E 
PERGUNTA SE ELE ESCUTOU. JAIR DIZ QUE SIM, PERGUNTA PELOS DOIS CINTOS 
QUE FALTARAM. FERNANDO DIZ QUE ISSO FOI O QUE ELE FOI PROVIDENCIAR.

O FONE DE HNI É 9312-5813 E ESTÁ CADASTRADO EM NOME DE FRANCISCA 
XAVIER BRAGA.

Ainda: 

Telefone: 6993293655 Data Início: 05/04/2012 17:51:11 Data Término: 05/04/201217:51:46
Duração: 0 00:00:35
Relevância: 3
COMENTÁRIO: JAIR X HNI- entrega da mercadoria.
RESUMO: JAIR PERGUNTA SE HNI JÁ ESTÁ ESPERANDO O HOMEM. HNI (LUCILO 
PEREIRA DA SILVA) DIZ QUE ESTA A 1 QUADRA DA CASA DO OUTRO FERNANDO 
QUE HAVIA FALADO COM JAIR NA LIGAÇÃO ANTERIOR. FOI BUSCAR UMA 
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ENCOMENDA (POSSIVELMENTE DROGA).HNI DIZ QUE FALOU PRA ELE 
(PROVAVELMENTE FERNANDO) QUE IA FICAR ESPERANDO A 1 QUADRA DA CASA 
DELE PRA NÃO CAUSAR SUSPEITA. JAIR DIZ QUE ELE ESTÁ CHEGANDO DAQUI A 
POUCO.

FONE DE HNI 69 9283-3411 CADASTRADO EM NOME DE LUCILO PEREIRA DA SILVA

Vislumbra-se, pois, do contexto das conversas interceptados que "cinto" não tem e 
nem se aproxima do significado justificado pelo acusado Fernando em juízo, pois em 
nenhum momento na conversa tratam de grupos políticos ou material de campanha.

Sabe-se que, muito raramente, os integrantes de  grupos voltados a prática de 
crimes, quando conversam ao telefone, falam diretamente sobre materia silíticos, utilziando 
outras palavra para camuflar o contexto da conversa. 

No entanto, ao ser analisado todo o conjunto probatório, em especial as informações 
prévias sobre o envolventemente do réu com o tráfico de drogas, as declarações das 
testemunhas ouvidas em juízo e as interceptações telefônicas, a conclusão não pode ser 
outra senão a condenação de Fernando pelo crime de associação para o tráfico.

Dessa forma, por todo o conjunto probatório exposto não há dúvidas de que o 
acusado estava associado aos demais réus para a prática do crime de tráfico de drogas, 
possuindo uma espécie de função de gerência do grupo criminoso. 

Passo a dosar a pena do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico:

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a 
culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de reprovabilidade" da 
conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a pena deve ficar no mínimo legal.

Os demais vetores ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do 
crime, comportamento da vítima, motivos) ou não foram sindicados (conduta social e 
personalidade).

Registra antecedentes, como já demonstrando alhures. Referida circunstância será 
considera em momento oportuno, uma vez que gera reincidência. 

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 
(setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos. 

Não há circunstâncias atenuantes serem analisadas

Considerando a reincidência, agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 25 
(vinte e cinco) dias multa, perfazendo 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 
pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias multa.

Na ausência de outras causas modificadoras, torno esta pena em definitiva.
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Jair de Figueiredo Monte: também apontado de possuir função de liderança na 
associação estabelecida para o tráfico de drogas, pois que arregimentava a ligação entre 
todos os denunciados neste crime mantendo contato direto com todos eles.

Fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio perante a autoridade 
policial. 

Quanto às declarações prestadas em juízo, serão consideradas apenas aquelas 
referentes ao dia 23.04.2015, considerando o reconhecimento de nulidade da primeira 
instrução pelo tribunal de Justiça. 

Inicialmente, o acusado declarou que mantinha um relacionamento fora do casamento 
e pretendia se divorciar de Maria Eliane, sendo que sua ex-mulher teria ficado com raiva 
quando descobriu e se tornou agressiva dentro de casa. 

Negou ter conhecimento de qualquer relação de amizade entre sua ex-mulher e a 
testemunha Luciana Dermani. Afirmou que ambas sequer se conheciam. 

O acusado foi indagado sobre o seu envolvimento com os demais réus e, ao ser 
questionado sobre a relação que tinha com Elias, aduziu que este era contador da empresa 
de rações da qual era proprietário. 

Disse que conhecia Beto Baba desde 2009 e que sua amizade com ele é apenas 
política, uma vez que Beto teria lhe ajudado durante sua campanha, porém, negou que 
referido auxílio tivesse sido financeiro. 

Sobre Fernando, alegou que o conhecia apenas de vista e também em razão da 
política. 

Quanto a corré Marilene, alegou que o único contato que teve com ela foi referente a 
uma ajuda que prestou relacionada a assuntos empresariais, tudo dentro da legalidade. 

No que se refere ao corréu Sidney, alegou que este trabalhava como motorista da sua 
família. 

Com relação a Mark Albernaz, disse que ele já trabalhou em seu gabinete e que teria 
auxiliado em sua campanha por ser uma liderança política.

Disse que o corréu Frank trabalhava como motorista de Elias e, em certa ocasião, o 
acompanhou até Guajará-Mirim, pois precisou "suframar" um veículo S-10 que havia 
adquirido. Esclareceu que a pessoa de Herbert também o acompanhou nessa viagem, 
aduzindo que sua relação com Herbert era apenas em razão da política. Relatou que voltou 
para Porto Velho junto com Herbert com a caminhonete, sendo que Frank ficou em Guajará-
Mirim.

Destaca-se que em relação à referida viagem realizada até a cidade de Guajará-
Mirim, Herbert, ao ser ouvido em juízo, apresentou declarações diferentes, afirmando que 
Frank voltou para porto Velho junto com ele e Jair. 
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Pairam dúvidas, portanto, sobre referida viagem à cidade de Guajará-Mirim, apontada 
como sendo o local onde o acusado Jair realizava suas negociações sobre o tráfico de 
drogas. 

Destaca-se que, de acordo com o depoimento de Luciana Dermani, o acusado 
utilizava veículos  para adquirir drogas na cidade de Guajará-Mirim.

Não bastasse, o acusado não trouxe aos autos provas sobre o mencionado registro 
do veículo no órgão Suframa a fim de comprovar que suas declarações são verdadeiras. 

Ainda durante seu interrogatório em juízo, o acusado foi questionado sobre uma 
conversa interceptada, em que um homem que conversa com o acusado pergunta se "tinha 
dado certo", falando sobre Fernando da Gata, e sobre assuntos relacionados a "cintos" e 
"encomendas", tendo justificado que se tratava de conversa cujo teor era político, sendo 
que "cintos" seriam as alianças políticas formadas durante a campanha eleitoral. Alegou 
que "encomendas" seriam os materiais gráficos de campanha. 

Nega que tais expressões tivessem relação com assuntos sobre drogas. 

Portanto, após a menção de todo o conjunto probatório existente em desfavor do réu, 
este negou que tenha atuado no tráfico ou participado de associação para essa prática.

Ocorre que, conforme analisado acima, quando da autoria de Fernando, a mesma 
expressão "cinto" ganhou outro significado por parte do acusado Fernando que era 
interlocutor junto com Jair no áudio em que tratam sobre "cinto" e "encomenda". 

Vislumbra-se, pois, que embora os acusados tenham tentado aliar suas justificativas, 
esta tentativa não prosperou, pois apresentaram alegações contraditórias que não 
merecem credibilidade.

Como já destacado, pelo contexto das conversas interceptados, a expressão "cinto" 
não tem e nem se aproxima do significado justificado pelos acusados, pois em nenhum 
momento na conversa tratam de grupos políticos ou material de campanha.

Além disso, causa estranheza o fato de que o interlocutor que falou com Jair sobre 
"encomendas" se preocupava a todo momento em não ser visto indo entregar o material na 
casa de Fernando, o que se destoa, mais uma vez, da justificativa apresentada pelo 
acusado. 

Dessa forma, ante as contradições identificadas no interrogatório do acusado e de 
demais pessoas ouvidas em juízo, aliadas ao fato de que os depoimentos das testemunhas 
de acusação encontram-se em harmonia com as provas constantes nos autos, a 
condenação de Jair Monte pelo crime de associação para o tráfico é a medida que se 
impõe.

Passo a dosar a pena do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico:

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a 
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culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de reprovabilidade" da 
conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a pena deve ficar no mínimo legal.

Os demais vetores ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do 
crime, comportamento da vítima, motivos) ou não foram sindicados (conduta social e 
personalidade), ou, ainda, não há registro (antecedentes).

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 
(setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, ao 
tempo em que também não concorrem causas de diminuição de pena.

Ante a ausência de outras causas modificadoras, torto a pena base em 
definitiva. 

Mark Henrique Ferreira Albernaz: é apontado como sendo o braço direito de 
Fernando, inclusive participando da reunião entre os envolvidos na associação voltada a 
prática do crime de tráfico de drogas, conforme relatou o policial Satyro, que efetuou 
acompanhamento dos réus, bem como das informações passadas pela testemunha 
Luciana Dermani, a qual declarou que Mark também participava de reuniões na casa de 
Jair Monte e atuava no transporte da droga.

Ao ser indagado sobre os fatos na fase policial, o acusado fez uso de seu direito 
constitucional de permanecer em silêncio. 

Em juízo, o acusado declarou que conheceu Fernando em razão deste ser casado 
com a irmã de sua esposa Adriana, ou seja, era seu concunhado. 

Alegou que à época dos fatos trabalhava como gerente na empresa RECOL, que atua 
no ramo de consumo e de medicamento.

Com relação ao corréu Jair Monte, esclareceu que o conheceu durante o período da 
campanha eleitoral de 2012. Alegou que trabalhou na campanha de Jair almejando que 
este lhe conseguisse um emprego quando fosse eleito. Esclareceu que pedia votos para o 
corréu nos bairros e organizava reuniões e torneios de futebol em favor de Jair. Destacou 
que o auxílio que prestou a Jair durante a campanha não foi remunerado.

Após as eleições passou a trabalhar como assessor parlamentar de Jair. 

Informou que tinha conhecimento de que Sidney era motorista de Jair, porém não 
tinham contato. 

Quanto ao corréu Alberto, disse que o conhecia apenas de vistas, muito embora Beto 
fosse sócio de sua esposa na empresa De Ville. 

Além disso, nesse ponto, importante destacar que foram interceptadas conversas 
entre Mark e Beto que demonstram que ambos não se conheciam apenas de vista e 
mantinham diálogos bastante obscuros acerca de nomeações de cargos comissionados na 
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Assembleia Legislativa de Rondônia. Vejamos às folhas 326 do apenso referente as 
interceptações telefônicas:

Telefone: 6993465242     Data Início: 22/0512013  10:58:46    Dala Término: 22/05/2013 
11:02:06
Duração: 0 00:03:20 

COMENTÁRIO: MARK/BETO - NOMEAÇÃO ANDREIA

RESUMO: BETO DISCUTE COM MARK SOBRE NOMEAÇÃO DE ANDREIA E CLEISSON 
ABREU DE MORAES

TRANSCRIÇÃO: 
MARK: "Oi."
BETO: "Tá aqui oh, o nome dela. Exonerar os servidores, por cargos de comissão ( ...) 
comissão permanente( ...) a partir de trinta e um de março de 2013. Andréia Argemiro de 
Macedo Braga. AP-27.";
MARK: "Ela foi exonerada?": .
BETO: "Ela foi nomeada e foi exonerada, mas ela foi reabilitada de novo. eu acho.";
MARK: "Não ...;
BETO: "Todo mundo que botou, foi de novo reabilitado.";
MARK: "Pois é, mas ela não foi não.";
BETO:'Só basta tu botar no gogue, mas ele não recebeu nenhum mês esse ano?";
MARK: "Não, nadinha.";
BETO: "Só basta tu ver aqui no gogue. bota lá. No gogue depois tu vai ver oh. Quando o 
cara mente, não tem como o cara acreditar em quem mente.,,;
MARK: "'Eu tô na rua.";
BETO: "Então oh. eu tô aqui na internet, o Alex, todo mundo té vendo aqui. Como é que eu 
vou acreditar? Eu acredito no que tu fala, mas no que vem dele eu não acredito, porque o 
cara mente muito.";
MARK: "Ele falou pra mim que ela não tinha recebido não, e a Adriana lá aqui também falou 
que ela disse pra ela que a Andréia(...)..;
BETO: "Mas então eu acho que tem que botar a conta dela lá, pra cair o dinheiro, o dinheiro 
tá lá.";
Nesse instante, uma mulher, que provavelmente é Adriana interrompe a conversa e fala: " ( 
...) aí a ficha do menino também;
MARK:."É, que ele foi entregar a ficha lá, entendeu, eu que fui lá entregar, entreguei na 
mão desse caboco ai mesmo, na casa dele.";
BETO: (...);
MARK: "( ) Cleisson Abreu de Moraes e a Andréia:';
BETO: "( ) Mas tá aqui oh, ham, entra depois no gogue que tu vai ver. Tá aqui oh. Lá no 
site oficial da Assembleia";
MARK: "Mas tu acha que tá então ai, ela té la '?";
BETO: "Todos que foi exonerado. foi voltado.";
MARK: "(..) papel da Assembleia.";
BETO: 'Meu amigo se quiser, tem como mandar isso aqui no e-mail? Faz isso aqui Alex, 
manda no e-mail. Me dá um e-mail ai que eu vou mandar pra ti;
MARK: "Eu não tenho e-mail";
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BETO: "Me dá um e-mail ai que eu salvo ai. pega algum ai da Adriana, eu vou mandar pra ti 
aqui.";
ADRIANA: "Manda no meu. O que que é?";
BETO: "Vou mandar o diário oficial da Assembleia";
MARK: .drica.macedo ...;
BETO: "Parai, anota aqui Alex :';
MARK: "drica.macedo_@hotmail.com";
BETO: "@hotmail.com. @hotmail.com, tá aqui, eu vou mandar o diário pra tu ver, aqui não 
tem corno mentir. Corno é que eu vou acreditar num cara que mente tanto. Porque se o 
cara liga e diz que não tá, porque o cara lá tá achando que tá. E tá aqui o diário aqui oh. 
vou mandar pra ti no e-mail aí tu vê tá? Ai tu tu me liga.";
MARK: "Tá, falou.".

Não podemos esquecer que o grupo é apontado de financiar campanhas eleitorais 
com dinheiro proveniente de crime de tráfico e de estelionato para, em troca, receberam 
normações em altos cargos na Assembleia. Prova disso é o documento registrado em 
cartório pela depurada Ana da 8, onde, inclusive, é citado o nome de Alberto. 

Feita essa ressalva, retornemos ao interrogatório de Mark em Juízo. 

O acusado negou que conhecesse os demais réus denunciados pelo crime de 
associação para o tráfico. 

Disse que nunca mandou nenhuma encomenda pela empresa JF Navegação.

Sobre a imputação de Luciana, negou que tivesse trabalhado na empresa ROLVE, 
aduzindo que trabalhava na RECOL. Disse que conhece a empresa ROLVE, porém nunca 
trabalhou lá.

O acusado declarou que conhecia a testemunha Luciana apenas de vista e não soube 
dizer por qual motivo esta lhe apontou como sendo uma das pessoas que realizava o 
trasporte de drogas da cidade de Guajará-Mirim para Porto Velho em prol do grupo. 

Relatou que em uma ocasião foi na Assembleia Legislativa de Rondônia com 
Fernando, sendo que este adentrou em um carro para conversar com a Ana da 8, 
oportunidade em que Luciana saiu da Assembleia e começou a gritar. 

Declarou que Fernando havia emprestado dinheiro para a campanha da deputada 
Ana da 8.

Afirmou que participava de manifestações contra a deputada Ana da 8 e que, por 
isso, Luciana teria raiva dele. 

Negou que tivesse viajado para Guajará-Mirim a pedido de Fernando e que nunca 
teve envolvimento com drogas.

No entanto, em que pese a negativa do acusado, este não explicou a participação que 
teve em uma reunião que foi registrada pelo policial Satyro, em que participaram alguns dos 
envolvidos na associação para o tráfico, como Jair Monte, Fernando Braga e Sidney Costa 
Lima.
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A defesa do acusado se sustenta na tese de que o acusado, quando trabalhou na 
empresa RECOL, exercia serviço interno, o que não permitiria as alegadas viagens para 
aquisição de entorpecente. Porém, a rescisão contratual de trabalho do acusado, na 
referida empresa, deu-se muito antes do que tenta demonstrar a defesa nos autos, de 
modo que em boa parte do período das investigações o acusado exercia suas funções 
apenas em cargo comissionado na Câmara Municipal, fato este que não é impeditivo para a 
realização de inúmeras viagens, uma vez que como a maioria dos corréus deste processo, 
que exerciam trabalhos comissionados decorrentes de indicações políticas, eram lotados 
para as funções de rua, ou seja, não se vinculavam aos interiores do gabinete e, na maior 
parte das vezes, sequer batiam ponto.

Não bastasse, também foram interceptadas conversas do acusado com Fernando 
que demonstram o envolvimento destes em prática ilícitas. Inclusive, no áudio que abaixo 
se transcreve, Mark e Fernando demonstram preocupação com um possível 
acompanhamento realizado pela polícia (fls. 621 e 622 do apenso IV): 

Telefone: 6993465242        Data Início: 20/05/2013 11:37:27   Data Término: 20/05/2013 
11:39:10
Duração: 0 00:01:43

COMENTÁRIO: MARK/FERNANDO - TAO SEGUINDO O NEGUINHO
RESUMO: MARK LIGA PARA FERNANDO E FALA QUE TEM DOIS POLICIAIS 
SEGUINDO NEGUINHO EM UM GOL, DIZ QUE FOI NO CARRO DOS POLICIAS E 
PERGUNTOU PORQUE ELES ESTARIAM SEGUINDO SEU COLEGA, DIZ QUE SE 
IDENTIFICOU COMO MARCOS. FERNANDO PERGUNTA O QUE NEGUINHO FOI 
FAZER COM ELES. MARK DIZ QUE NEGUINHO NÃO FAZ NADA QUE PEDE. 
FERNANDO FALA PRA MANDAR NEGUINHO SAIR FORA E VER SE ELES VÃO ATRÁS 
DO NEGUINHO.

Telefone: 6993465242
Data Início: 21/0512013    08:26:09         Data Término: 21/05/2013      08:52:53
Duração: 0 00:26:44

COMENTÁRIO: MARK/FERNANDO. - SOBRE ACOMPANHAMENTO POL

RESUMO: FERNANDO DIZ QUE AS COISAS POR AI ESTÃO EMBAÇADAS, DIZ QUE 
ONTEM FOI DOIS CARAS NA COLA DELA, QUANDO ELA FOI BUSCAR, DIZ QUE ELA 
DEU UM BALÃO NELES, MAS ELE JÁ ESTAVA DANDO COBERTURA. ELES FORAM 
EMBORA. FERNANDO DIZ QUE O CULPADO É MARK, POIS ELE DIZ QUE AVISOU. 
MARK DIZ NEGUINHO SUAVA FEITO VARA VERDE. DRICA FALA PARA FERNANDO 
SOBRE ACOMPANHAMENTO POLICIAL, FALA QUE NEGUINHO FICOU MUITO 
NERVOSO; FALA QUE FOI LA ONTEM NO MENINO DEIXAR O NEGÓCIO PARA ELE, 
ELE TINHA IDO LÁ ATRÁS PERGUNTAS DOS CARAS, ELES NÃO ABRIRAM NADA, 
ELES SÓ PEDIRAM A FICHA DA PRISCILA E O TELEFONE, SÓ TINHA COLOCADO O 
DELA E O DA PRISCILA MESMO.

Dessa forma, as contradições identificadas no interrogatório do acusado fragilizam 
sua negativa de autoria, o que, somado às informações relatadas pela testemunha Luciana 
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Dermani, que detalhou forma como o grupo atuava, e as campanas realizadas pela polícia 
que verificou o encontro do ora acusado com outros integrantes do grupo, bem como as 
conversas telefônicas interceptadas, a conclusão deste juízo é pela condenação de Mark 
Henrique Ferreira pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 

Passo a dosar a pena do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico:

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a 
culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de reprovabilidade" da 
conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a pena deve ficar no mínimo legal.

Os demais vetores ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do 
crime, comportamento da vítima, motivos) ou não foram sindicados (conduta social e 
personalidade), ou, ainda, não há registro (antecedentes).

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 
(setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, ao 
tempo em que também não concorrem causas de diminuição de pena.

Ante a ausência de outras causas modificadoras, torto a pena base em 
definitiva.

Sidney Costa Lima: Sidney era um dos responsáveis diretos pelo transporte da 
droga adquirida em Guajará-Mirim e trazida até Porto Velho. A acusado trabalhava como 
motorista do acusado Jair Monte.

Na fase inquisitorial, Sidney fez uso de seu direito constitucional de permanecer em 
silêncio. Em juízo, negou a prática do crime que lhe foi imputado na denúncia. 

Explicou que foi contratado o para trabalhar como motorista da esposa e dos filhos de 
Jair Monte, recebendo em torno de R$1.300,00 a R$1.500,00 mensais.

Disse que conheceu os corréus Alberto e Fernando em razão das reuniões político-
partidárias, uma vez que levava Jair Monte para essas reuniões.

Questionado sobre os demais réus, declarou que Elias Barbosa Dias trabalhava como 
contador da empresa Zoocria Rações, de propriedade de Maria Eliane, e que o via nas 
reuniões políticas, pois, a esposa dele se candidatou a vereadora.

Com relação a Frank, disse que trabalhava como motorista de Elias e dirigia para a 
esposa deste na época da candidatura para vereadora.

Quanto a Mark Albernaz, disse que o conheceu em razão deste ter sido nomeado 
para o cargo de assessor parlamentar no gabinete de Jair Monte.

Alegou que não conhecia a corré Marilene.
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O acusado relatou que, após Jair Monte ser eleito, foi nomeado no cargo de assessor 
parlamentar, porém trabalhava como motorista.

Após leitura, de parte do depoimento de Luciana Dermani, o acusado negou os fatos 
que lhes foram imputados.

Negou que tivesse dirigido o veículo Fusion, apesar deste carro existir, sendo de 
propriedade de Jair. Declarou que dirigia um Peugeout, apenas para Maria Eliane e os 
filhos.

Disse que nunca viajou para Guajará-Mirim com Jair, Elias ou Frank.

Alegou que a residência de Jair não passou por nenhuma reforma e não tem 
conhecimento da droga que teria sido encontrada por Maria Eliane no forro. 

Ressaltou que chegou a figurar como sócio da empresa ZOOCRIA, em razão de que 
Jair Monte não estava mais conseguindo lhe pagar pelos serviços prestados como 
motorista. Esclareceu que foi a senhora Maria Eliane que falou para Jair, colocá-lo no 
quadro societário da empresa. Tal fato ocorreu em 2011. 

Informou que a sociedade lhe fora repassada numa porcentagem de 10%, porém não 
sabia quanto era o capital social que lhe cabia.

Alegou que a sociedade se deu em razão de sua rescisão como motorista e que 
ficava apenas recebendo o valor correspondente a sociedade, cerca de R$800,00 a 
R$1.000,00 por mês, tendo parado de trabalhar como motorista, recebendo apenas pela 
loja Zoocria.

Afirmou ter entrado na sociedade da Zoocria em 2011/2012 e, logo após, passou a 
dirigir para o corréu Jair durante a campanha, recebendo em média R$ 800,00 reais, além 
do valor da Zoocria.

Questionado se teria realizado alguma entrega a pedido de Jair, o acusado negou. 

Confirmou que o acusado Jair tinha uma S-10 branca e que chegou a dirigir este 
veículo durante a campanha eleitoral. Questionado sobre quem seria o coordenador da 
campanha de Jair, o acusado não soube dizer. 

Esclareceu que Jair Monte tinha um Ford Fusion, que foi trocado por um Azera, 
sendo, posteriormente, trocado pela caminhonete s-10 branca.

Vislumbra-se que a tese de defesa do acusado permeia sobre o fato de que ele era 
motorista de Maria Eliane e dos filhos, e que por isso não teria vinculação às atividades 
perpetradas por Jair. Porém, em várias oportunidades o acusado deixa claro que também 
trabalhava como motorista de Jair Monte, inclusive, executando diversos serviços para 
este.

Além disso, o acusado alegou que conhecia os corréus Alberto e Fernando apenas 
das reuniões políticas que Jair frequentava. Porém, o que se verifica nos autos é que a 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 338 de 520

relação com os outros membros do grupo não era restrita a assuntos políticos. Nesse 
sentido, destaco algumas conversas interceptadas de Sidney (fl. 582  apenso das 
interceptações telefônicas).:

FONE : 6999843737     

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: SIDNEI/BETO - CHEGOU MULTA DO CARRO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
09/01/2012 10:36:57   09/01/2012 10:39:47   00:02:50

RESUMO
SIDNEI DIZ QUE CHEGOU MULTA PRA PAGAR DE R$ 153 DO CARRO, O CARRO 
ESTÁ ATRASADO, JÁ TEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, DIZ QUE O NOME 
DELE JÁ ESTÁ NO SERASA. BETO DIZ QUE ESTÁ ATRASADO PELO JAIR, POIS OS 
DOCUMENTOS ELE PAGOU, DIZ QUE NÃO PAGOU, POIS ELA FOI GERADA DEPOIS, 
DIZ QUE JAIR É FODA, DIZ QUE SIDNEI ARRANJOU O NOME DELE PRA JAIR, TEM 
QUE DAR UMA PRESSÃO NELE, NÃO PODE ESTAR FAZENDO ISSO COM BETO NÃO. 
SIDNEI DIZ QUE FALOU PRA ELE, ELE NÃO "COISOU", E OS CARAS FICAM INDO 
ATRÁS DO CARRO. BETO DIZ QUE SIDNEI TINHA QUE DAR UMA PRESSÃO NELE. 
BETO DIZ QUE JAIR É FODA, TEM QUE PAGAR A HILUX, ESSE CARRO E O GOL.
FONE BETO 9972-2103

Sidnei: "Ei Beto, é o Sidnei.";
Beto: "Fala Sidnei.";
Sidnei: "Chegou uma multa aqui pra pagar de R$ 153,00 do carro...";
Beto: "Multa?";
Sidnei: "É, tá aqui que chegou. Lembra aquela vez que eu te falei que tinha chegado o 
informativo, agora chegou a multa pra pagar, tá aqui, e o carro tá atrasado já, meu 
nome tá no SERASA já, o banco botou no SERASA, tá com Busca e Apreensão.";
Beto: "Mas tá atrasado pelo Jair né?";
Sidnei: "É, pelo Jair, que o Jair não está pagando as parcelas.";
Beto: "O documento eu paguei dele, eu não paguei essa multa aí que não constava 
lá, essa multa é antiga né?";
Sidnei: "Essa multa é antiga. Mas então, se tu pagou o documento porque essa multa 
chegou então?";
Beto: "Porque ela chegou depois, ela não tinha gerado ainda.";
Sidnei: "Não tinha gerado, licenciamento, né, documento atrasado do carro. Aí é por 
isso.";
Beto: "Eu vou pagar ela, mas eu já paguei o documento.";
Sidnei: "Não, tá...";
Beto: "Mas o Jair é foda hein macho.";
Sidnei: "Pois é bicho, eu viajei e me lasquei, não pude comprar o que eu tinha que 
comprar, por causa do meu nome no SERASA.";
Beto: "É, mas tem que dar uma pressão nele, porque como é que tu arrumou teu 
nome pra ele, tu tinha que dar uma pressão nele, não pode tá fazendo isso comigo 
não.";
Sidnei: "Pois é pow, eu falei pra ele, aí ele não coisou, os caras ficam vindo aqui atrás do 
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carro, atrás do carro. Falei 'não sei não meu amigo, se tu achar pela rua, resolve aí. Porque 
não tem o que falar né?";
Beto: "É, mas tu tinha que dar uma pressão nele.";
Sidnei: "Eu já falei pra ele. Tudinho. Pois é pow, é só pra falar que a multa tá aí, aí depois tu 
me liga pra eu levar aí pra ti pagar.";
Beto: "Não eu pago, eu puxo lá no DETRAN.";
Sidnei: "Não, eu sei que tu paga, pow, você..."
Beto: " Agora o Jair é foda porra, ele tem que pagar a Hilux, o Gol e esse carro.";
Sidnei: "Pois é porra, ele não tá pagando nada.";
Beto: "Ele não pode tá fazendo isso não. Vou dar um jeito tá?";
Sidnei: "Falou.".
Beto: "Falou."

À folha 577: 

Telefone: 6999722103      Data Início: 10/07/2012  16:18:54     Data Término: 10/07/2012  
16:20:42
Duração: 000:01 :48

COMENTÁRIO: BETO/SIDNEI - ESTÃO NA PF
RESUMO: BETO PERGUNTA SE SIDNEI PEGOU O CARRO. SIDNEI DIZ QUE O 
HOMEM ESTÁ ENROLANDO PRA MONTAR O CARRO, JÁ GASTOU 500 CONTOS DO 
BOLSO DELE. SIDNEI DIZ QUE ELES ESTÃO NA POLÍCIA FEDERAL, O HOMEM ESTÁ 
SENDO OUVIDO. BETO DIZ QUE É TUDO ENROLADO, COMO O CARA CONSEGUE 
SER DESSE JEITO, DIZ QUE VAI PASSAR NO CARA PRA ELE MONTAR CARRO PRA 
SIDNEI.

Ainda (fs. 294  apenso II):

Telefone 6992613433 Data Início: 22/05/2012 11:19:49 Data Término: 22/05/2012 11:21:37
Duração: 0.00:01 :48

COMENTÁRIO: FRANK/SIDEI - NEGÓCIO ENTRE ELE

RESUMO: FRANK DIZ QUE OS PATROES DE AMBOS SÃO MUITO ESPERTOS, 
PERGUNTA SE SIDNEI FALOU COM O CIDADÃO. SIDNEI DIZ QUE NÃO. FRANK DIZ 
QUE ELIAS CHEGOU COM UMA CONVERSA SÓ QUE ELES QUEREM 15%, CADA UM 
QUER 15% POR INDICAÇÃO, TEM A PARTE DOS CARAS QUE VÃO FAZER OS 
TRABALHOS TUDINHO. SIDNEI DIZ TEM QUE ANALISAR, SIDNEI DIZ PRA DEIXAR 
ELE VER DEPOIS ELES CONVERSAM, PERGUNTA ONDE ESTÁ ELIAS. FRANK DIZ NA 
AMERON. 

Além do vínculo existente com os demais réus, outras contradições foram 
identificadas no interrogatório do acusado.

O acusado quer fazer crer que não tinha nenhum envolvimento com as condutas 
ilícitas relacionas a Jair. No entanto, as provas constantes nos autos são contrárias às 
alegações de Sidney e demonstram que este acusado não só tinha ciência de todo 
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esquema criminoso, como também era integrante grupo. 

Nesta conversa, percebe-se que Sidney não realizada apenas trabalhos relacionados 
a função de motorista, sendo certo atuava diretamente nos crimes perpetrados pelo grupo 
(fls. 290/291  apenos II):

FONE           ALVO
6992613433     69 9261 - 3433

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
SIDNEI/MNI(ALINE?) - FRAUDE CONTRA BANCO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
14/02/2012 10:20:04   14/02/2012 10:24:52   00:04:48

RESUMO
SIDNEI PERGUNTA A MNI SE MNI VAI QUERER OU NÃO. MNI DIZ DEPENDE, 
PERGUNTA QUANTO ELE VAI DAR, DIZ QUE PEDIU UM E MEIO. SIDNEI PERGUNTA 
SE ELA QUER FAZER TUDO ISSO. MNI DIZ CLARO, SE É PRA SUJAR VAMOS SUJAR 
DIREITO.SIDNEI ACHA QUE NÃO VAI SER SÓ ISSO, POIS ELE (UMA TERCEIRA 
PESSOA) TAMBÉM VAI QUERER TIRAR O DELE, VAI FAZER ENTÃO DOIS OU DOIS E 
MEIO, SIDNEI DIZ QUE VAI FALAR COM O MENINO AGORA, POIS ELE ESTÁ LÁ, AÍ SE 
FOR, ELE PRECISA PEGAR AGORA IDENTIDADE, CPF E COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA. MNI DIZ QUE ELE PRECISA EXPLICAR DIREITO COMO FUNCIONA 
ISSO. SIDNEI DIZ QUE ELA SABE COMO FUNCIONA. MNI DIZ QUE FICOU MUITO 
VAGO, FALA PRA PERGUNTAR DELE DIREITINHO COMO FUNCIONA. SIDNEI DIZ 
QUE É O BANCO QUE COBRA, ISSO É LEGAL, É TUDO NO BANCO, É IGUAL VOCÊ 
PAGAR UM CARTÃO DE CRÉDITO, FICAR DEVENDO, O BANCO FICA DE 
COBRANDO DIRETO. MNI PERGUNTA COMO VAI EXPLICAR ESSE DINHEIRO PRO 
PAI DELA. SIDNEI DIZ QUE ISSO NÃO É COM ELE, DIZ QUE NÃO PODE FALAR MUITO 
POR TELEFONE, DIZ QUE DE CARA ELA JÁ VAI PEGAR 5 CINCO MIL) PRA ELA 
ALIVIAR AS COISINHAS DELA. MNI PERGUNTA SE É CINCO MIL. SIDNEI DIZ QUE É. 
MNI DIZ PRA SIDNEI VER COM ELE, DIZ QUE VAI ESTAR EM CASA UMAS 6:30 OU 
7:00 HORAS, ELA VAI PASSAR OS DOCUMENTOS DELA. SIDNEI DIZ QUE OS CARAS 
JÁ QUEREM ADIANTAR O NEGÓCIO É AGORA, ELES VÃO TE CADASTRAR NO 
BANCO, FAZER TUDO NO BANCO. MNI DIZ QUE NÃO PODE TER PRESSA. SIDNEI 
DIZ QUE PRECISA FALAR PRO CARA, SE ELA DESSE OS DOCUMENTOS AGORA 
ELE JÁ IA ABRIR A CONTA AGORA. MNI DIZ PRA SIDNEI VER COM ELE E EXPLICAR 
DIREITINHO PASSO A PASSO. SIDNEI DIZ QUE É COISA NO BANCO, ELE VAI ABRIR 
A CONTA NORMAL NO BANCO E O BANCO DÁ O LIMITE PRA ELA USAR, SÓ ISSO, 
ELA VAI FICAR DEVENDO E O BANCO VAI COBRAR. MNI PERGUNTA SE VÃO 
COLOCAR ALGUMA FIRMA NO NOME DELA. SIDNEI DIZ QUE DEPOIS ELES 
CONVERSAM. MNI PEDE PRA ELE VER SE VÃO COLOCAR FIRMA NO NOME DELA, 
PORQUE ELA VAI TIRAR O VISTO E ELA PRECISA FORJAR QUE TEM FIRMA NO 
NOME DELA JÁ DE LONGA DELA, FORJAR TUDO ISSO, POIS ELES VÃO PESQUISAR. 
SIDNEI DIZ QUE ELES SE FALAM DEPOIS PESSOALMENTE, POR TELEFONE NÃO.

O FONE DE MNI É 69 9254-7511, ESTÁ CADASTRADO EM NOME DE ALINE CORTEZ 
OLIVEIRA
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Mni: "Oi.";
Sidnei: "Oi, tá viva?";
Mni: "Ahm?";
Sidnei: "Tá viva, tu?";
Mni: "Concerteza.";
Sidnei: "Como é que tu não atendeu minha ligação ontem. Tu não viu um monte de ligação 
aí não cara?";
Mni: "Não, tava lá no meu pai, o celular tava no serviço dele, tava dentro do carro aí tirou.";
Sidnei: "Puta que pariu cara. Tu lembra aquilo que tu me falou naquela noite lá?";
Mni: "Ahm?";
Sidnei: "E aí, vai querer ou não vai?";
Mni: "Depende, quanto que ele vai me dar?";
Sidnei: "Quanto é que tu quer?";
Mni: "Eu te falei."; 
Sidnei: "Não lembro não, sério. Um?";
Mni: "É, um e meio.";
Sidnei: "Tu quer fazer tudo isso?";
Mni: "Claro, se é pra sujar, vamos sujar direito.";
Sidnei: "Não, mas só que eu acho que não vai ser só isso não, porque tem que tirar o dele, 
vai fazer então dois ou dois e meio.";
Mni: "Então...Ahm?";
Sidnei: "Ahm... só que aí eu vou falar com o menino aqui agora que ele tá aqui, aí se 
for eu preciso pegar agora, é identidade e cpf teu e comprovante de residência, só 
isso, mais nada.";
Mni: "Comprovante de residência no meu nome?";
Sidnei: "É. Eu confirmo aqui, mas acho que é, é melhor né.";
Mni: "Tu tem que me explicar direito como é que funciona isso, Sidnei.";
Sidnei: "Tu sabe como é que funciona.";
Mni: "Ah, mas ficou muito vago, pergunta dele direitinho como é que funciona.";
Sidnei: "Não tem como, é o Banco que te cobra, filha. Isso é legal, é tudo no Banco. É 
igual tu fazer um cartão de crédito e ficar devendo, o Banco, a operado não fica te 
cobrando direto?";
Mni: "Hum?";
Sidnei: "Então, é assim, só.";
Mni: "Como é que eu vou explicar esse dinheiro pro meu pai?";
Sidnei: "Ah, agora aí não é comigo não.";
Mni: "(risos)";
Sidnei: "O dinheiro tu pode deixar aí com alguém que tu confia e pegando aos poucos, 
usando né?";
Mni: "É.";
Sidnei: "Não, não pode falar muito por telefone não, é sim ou não, depois eu passo 
aí, liguei que só ontem pra ti, pra ir aí falar contigo.";
Mni: "Mais tarde tu vem, porque eu vou passar a tarde fora.";
Sidnei: "Tu vai tá aí que hora, isso daí já era pra ontem, aí de cara tu já vai pegar cinco.";
Mni: "Cinco o que?";
Sidnei: "Pra tu aliviar tuas coisinhas né, que tu quiser...";
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Mni: "Pegar cinco mil?";
Sidnei: "É.";
Mni: "Hum. Tu vê aí com ele, aí eu vou tá em casa umas 18:30, 18:30 ou 19:00 horas. Aí tu 
vem aqui e me fala e eu já te dou meus documentos.";
Sidnei: "Os caras já querem adiantar o negócio é agora, fazer já o...Eles vão te 
cadastrar no Banco, fazer tudo no Banco...";
Mni: "Eles vão ter tempo pra fazer isso. Não pode ter pressa não.";
Sidnei: "Pois é, aí eu tenho que dizer. Se eu falar pro cara 'não, ela vai fazer', aí ele 
vai dizer 'então traz o documento que eu preciso abrir a conta dela agora. Se 
coisasse agora, ele já ia abrir a conta agora, já.";
Mni: "Vê aí com ele, aí tu vem aqui comigo e me explica direitinho, passo a passo 
como é que vai fazer. Porque tu me falou ali, mas ficou muito vago.";
Sidnei: "Ei, ei, escuta, isso é coisa no Banco cara, ele vai abrir a conta pra ti normal 
no Banco, abre a conta no Banco, tudo no Banco, e pronto, aí o Banco te dá o limite 
pra tu usar, só isso.";
Mni: "E deixa eu te falar...";
Sidnei: "Aí o que acontece, tu fica devendo, o Banco que te cobra, tu sabe disso que 
é o Banco que cobra.";
Mni: "Humrum. Deixa eu falar uma coisa..."; 
Sidnei: "Ahm?";
Mni: "Eles vão colocar alguma firma no meu nome, alguma coisa?"; 
Sidnei: "Não, não....depois agente conversa pessoalmente mais, depois...";
Mni: "Tá, tu vê aí direitinho, pergunta se vão colocar firma no meu nome, porque é assim, 
eu falei pra ti que eu quero tirar meu visto.";
Sidnei: "Hum?";
Mni: "Então quanto mais vínculo eu provar que eu tenho alguma firma no meu nome, já de 
longa data, né? Forjar tudo isso, tem que forjar tudo isso, porque eles vão pesquisar.";
Sidnei: "Agente fala depois, agente fala depois pessoalmente, por telefone não.";
Mni: "Tá bom, tá bom, tchau.".

Relacionado especificamente ao crime de associação para o tráfico, ressalto duas 
conversas realizadas entre o acusado e Jair, onde este pede para Sidney alugar um 
"cavalinho" para levar um negócio, devendo ir e voltar em um dia. Vejamos (fl. 579 do 
apenso das interceptações telefônicas): 

Telefone: 6999843737        Data Início: 08/12/2011 13:42:47     Data Término: 08/12/2011 
13:45:38
Duração: 0 00:02:51

COMENTÁRIO: Jair e Sidei. Aluguel de Cavalinho
RESUMO: Jair pede ao Sidnei para verificar com o Alfredo a possibilidade de alugar um 
"Cavalinho" para levar aquele negócio.

Telefone: 6999843737     Data Início: 08/12/2011 14:21:08     Data Término: 08/12/2011 
14:23:04
Duração: 0 00:01 :56
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COMENTÁRIO: JAIR x SIDNEI. Alfredo está em São Paulo.
RESUMO: Sidnei comenta com o Jair que procurou Alfredo e este encontra-se em São 
Paulo e provavelmente chega amanhã, diz que o Roni não está na loja e o Jair. O Sidnei 
pergunta o que vai levar. Jair não explica e diz que é só um dia para ir e voltar. 

O teor destas conversas causa estranheza, demonstrando que Sidnei realizou a 
entrega de um "negócio" para Jair, dando a entender que levou um dia para ir e voltar.

Cumpre destacar que os acusados já desconfiavam que suas ligações estavam 
interceptadas, de modo que evitavam falar diretamente sobre os assuntos ilícios por 
telefone e utilizavam códigos quando precisavam. Tal fato pode ser verificado a partir de 
uma conversa interceptada entre Jair e  Elias realizada no mesmo dia em que Jair mandou 
Sidnei "levar aquele negócio" (fl.506  apenso IV):

Telefone: 6992816064     Data Início: 08/12/2011 11:22:29    Data Término: 08/12/2011 11 
:23:26  
Duração: 0 00:00:57

COMENTÁRIO: ELIAS/JAR  CONVERSAR COM O VAGNER
RESUMO: JAIR DIZ QUE ESTÁ NO VAGNER, "O BOSCATO", QUE ELIAS FICOU DE 
CONVERSAR COM ELE NO DIA ANTERIOR AS 11H E NÃO FOI, ENTÃO "OS CARAS 
TÃO INVOCADOS CONTIGO". ELIAS DIZ QUE VAI DALI A MEIA HORA. JAIR DIZ QUE 
NÃO DÁ PRA CONVERSAR POR TELEFONE, QUE "TÁ TUDO GRAMPEADO".

Ora, nada do que o réu declarou em juízo foi confirmado nos autos. Por outro lado, as 
provas demonstram a atuação direta de Sidney em crimes praticados pelo grupo criminoso. 
Tal fato soma-se às declarações prestadas por Luciana Dermani que confirmou que Maria 
Eliane lhe relatou que Sidney era responsável pelo transporte da droga movimentada pelo 
grupo. Não bastasse, o policial civil Satyro acompanhou uma reunião entre o acusado e 
demais membros do grupo. 

Dessa forma, todas as provas caminham no sentido de que Sidney era membro da 
associação voltada para o tráfico de drogas, sendo encarregado dos mais diversos 
serviços, mais especificamente, pelo transporte das substâncias ilícitas, razão pela qual 
deve ser condenado pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 

Passo a dosar a pena do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico:

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a 
culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de reprovabilidade" da 
conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a pena deve ficar no mínimo legal.

Os demais vetores ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do 
crime, comportamento da vítima, motivos) ou não foram sindicados (conduta social e 
personalidade), ou, ainda, não há registro (antecedentes).

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 
(setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
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época dos fatos. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas, ao 
tempo em que também não concorrem causas de diminuição de pena.

Ante a ausência de outras causas modificadoras, torto a pena base em 
definitiva. 

Elias Barboza Dias: o acusado sabia de todo o esquema criminoso, inclusive, porque 
emprestava seu subordinado direto para a execução de serviços do grupo, bem como 
veículos cadastrados em nome de sua empresa para o transporte do entorpecente, de 
modo que seria também o responsável direto pela contabilidade dos valores oriundos com o 
tráfico.

O acusado fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio perante a 
autoridade policial. 

Ao ser interrogado em juízo, quanto ao crime de associação para o tráfico, afirmou 
que conhecia Beto Baba e que mantinham apenas relação profissional, uma vez que 
trabalha como contador e realizou a declaração de imposto de renda pessoa física do 
acusado e da esposa dele.

Relatou que o corréu Francisco Rego é motorista da sua empresa e de sua família.

Negou que tivesse alguma relação com Fernando. 

Quanto ao corréu Jair Monte, alegou que realizava serviços de contabilidade para a 
empresa dele, Zoocria, a qual, atualmente, encontra-se registrada em nome do irmão de 
Jair. Declarou que também fez a contabilidade da campanha de Jair Monte, nos anos de 
2008 e 2009. 

Disse que Sidney trabalhava como motorista de Jair. 

Quanto aos demais réus, negou conhecer.

Negou a participação no crime que lhe é imputado. 

Questionado pelo Ministério Público, o acusado negou que tivesse pedido para seu 
motorista fazer viagem para Guajará-Mirim a serviço de outras pessoas. 

No entanto, logo em seguida, declarou que seu motorista Francisco foi para Guajará-
Mirim na caminhonete S10 branca de Jair, e que na época ele não foi junto, justificando, 
que apenas teria cedido seu motorista para ir com Jair.

Alegou que referida viagem foi realizada com o intuito de Jair regularizar o veículo que 
havia adquirido em Guajará-Mirim junto ao órgão SUFRAMA. 

Esclareceu que também possuía um veículo S-10 branca, placa NCW 4937, e que a 
viagem que Francisco fez com Jair e Herbert foi com outra caminhonete S-10 branca, placa 
NCN-3636, de propriedade de Jair.
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Negou que seu veículo fosse utilizado para realizar o trasporte de drogas e que as 
duas caminhonetes são do mesmo modelo e da mesma cor, acreditando que tal fato tenha 
gerado confusão. 

Ressaltou que constantemente realizava viagens para Guajará-Mirim porque prestava 
serviços em uma empresa na cidade.

Negou conhecer a corré Marilene, bem como a empresa em que esta trabalhava, e 
que não tinha nenhum negócio em Manaus.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que a relação entre Jair e Elias ia muito 
além de serviços de contabilidade de declarações de imposto de renda. 

Nesta conversa interceptada entre Jair e Elias, ambos tratam sobre uma empresa que 
Elias teria ficado de arranjar para Jair (fls. 508  apenso IV):

FONE           ALVO
6992378059     69 9237 - 8059

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO:  JAIR/ELIAS - EMPRESA PRA COMPRAR CARRO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
26/03/2012 10:09:56   26/03/2012 10:11:26   00:01:30

RESUMO
JAIR CONVERSA COM ELIAS NO CELULAR DO FRANK. JAIR DIZ QUE ELIAS ESTÁ DE 
BRINCADEIRA COM ELE, DIZ QUE ELE PRECISA DE UMA SURRA, PERGUNTA SOBRE 
A EMPRESA QUE ELE FICOU DE ARRANJAR. ELIAS DIZ QUE JAIR NÃO LIGOU 
MAIS...JAIR DIZ QUE PRECISAVA CEDO PRA LEVAR PRA FORD PRA FAZER O 
CADASTRO. 

Jair:"Cadê o boi da cara preta?";
Frank: "Tá aqui, peraí, vou passar pra ele aqui. Ei, tu esqueceu o telefone dele foi?";
Jair: "Oi?";
Frank: "Tu esqueceu o telefone dele?";
Jair: "Não, não ligo mais pra ele não, que isso é noiado rapaz, ficou de me arrumar um 
negócio semana passada e até agora nada, esse infeliz, cachorro, vagabundo.";
Elias: "Oi.";
Jair: "Tu tá de brincadeira comigo rapaz, você.";
Elias: "Por que?";
Jair: "Quando eu mandar dar uma peia em você, você vai saber porque tá apanhando, 
porque eu to lhe batendo.";
Elias: "Por que?";
Jair: "Cadê a empresa que você ficou de arrumar pra mim?";
Elias: "Tu não me ligou mais meu jovem (...)";
Jair: "Cedo, eu precisava cedo do negócio pra levar pra Ford pra fazer o cadastro.";
Elias: "Falou que ia no escritório no outro dia, que ia me ligar, não ligou mais, sumiu.";
Jair: "Tá de brincadeira, teve reunião do partido, você nem apareceu, vou desfiliar você do 
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PTC.";
Elias: "Eu esqueci da reunião.";
Jair: "Vou tirar você, você não precisa do PTC, você não precisa não.";
Elias: "Por que tu não ligou mais?";
Jair: "Não liga mais, eu tô ligando.";
Elias: "Vem aqui no escritório pegar o documento com Mauro.";
Jair: "Cadê a empresa?";
Elias: "Vem aqui no escritório Jair pra pegar o documento!";
Jair: "Ela tá no Serasa ou não?";
Elias: "Oi?";
Jair: "Ela tá no Serasa, SPC tá aonde, toda pipinada já?";
Elias: "Tá, tá. Só compra à vista.";
Jair: "É né, mas naquele caso lá ela só tirar né?";
Elias: "É, você fala que trabalha lá e financia no teu nome.";
Jair: "Ah, então pronto, só pra poder pedir, falou.";
Elias: "Isso, pode vim.".

Tal fato corrobora com as informações apresentadas por Luciana Dermani, que 
declarou que, segundo Maria Eliane, Elias seria responsável pela contabilidade do grupo 
criminoso e que utilizava empresas para que o grupo adquirisse veículos.

Por óbvio o contador tinha conhecimento sobre a movimentação de altos valores 
efetuada pelos integrantes do grupo, de modo que, por seu conhecimento técnico, sabia da 
origem ilícita dos valores. Tanto é que criou empresas para que fosse possível o 
aproveitamento os resultados das empreitadas criminosas grupo, seja proveniente do 
tráfico, seja proveniente dos estelionatos.

Inclusive, o acusado Mauro, denunciado nos autos por crime de violação ao sigilo 
funcional, ligou para Elias para que este avisasse a Jair acerca da investigação que sobre 
as atividades deste na Junta Comercial do Estado (fls. 347/348, apenso III): 

FONE           ALVO
6992816064     69 9281 - 6064

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: ELIAS/MAURO - VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
28/3/2012 11:01:28    28/3/2012 11:02:41    00:01:13

RESUMO
MAURO EXPLICA QUE CHEGOU UM E-MAIL NO INSTITUCIONAL DA JUNTA, UMA 
RELAÇÃO, DE VÁRIOS LUGARES, COMO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, 
JUNTA TUDO PRA FAZER AS BUSCAS, SOBRE JAIR DE FIGUEIREDO MONTE. O 
PEDIDO VEIO DE FABRICIO DE LIMA DA SESDEC ESTÁ COMO STATUS 2 
PRIORIDADE, ENVIAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS QUE SE REFIRAM 
A JAIR DE FIGUEIREDO MONTES OU QUALQUER COISA QUE TENHA 
VENDIDO...ELIAS PERGUNTA SE TEM COMO PEGAR O PAPEL E MOSTRAR PRA ELE. 
MAURO DIZ QUE NÃO TEM, POIS ESTÁ NA MÃO DA SECRETÁRIA GERAL, 
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PASSARAM PRA ELE FAZER A BUSCA, DIZ QUE OLHOU O PAPEL E VIU O NOME 
DELE, ENTÃO JÁ PROCUROU O E-MAIL E O STATUS.

FONE 69 9265-0306 - MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO

Elias: "Oi!";
Mauro: "Viu, é assim óh! Chegou um e-mail aqui.";
Elias: "Mas e-mail aonde, no teu e-mail?";
Mauro: "Não, no institucional da Junta. Já é uma relação.";
Elias: "Hãn!?";
Mauro: "Certo? E assim, de vários lugares: de Procuradoria da Fazenda Nacional e tals. Aí 
junta tudo pra fazer as buscas.";
Elias: "Hãn!";
Mauro: "Tá Jair de Figueiredo Monte, Jair de Figueiredo Monte ME. Um cara com o nome 
de Fabrício de Lima@pc, lá da SESDEC né? Aí tem o status 1(um) que é normal e o status 
2(dois) que é prioridade. Aí tá em status 2 (dois). Pra mandar a cópia de tudo quanto é 
documento empresarial que se refira a Jair de Figueiredo Monte ou qualquer coisa que 
tenha vendido ou representado aqui.";
Elias: "hum!";
Mauro: "(risos) é...";
Elias: "Pega esse papel aí e mostra pra ele, né cara?! Tem como pegar pra mostrar pra 
ele?";
Mauro: "Não tem não porque tá na mão do diretor, da secretária geral. Aí passaram pra 
minha chefe aqui pra fazer a busca, né?";
Elias: "É.";
Mauro: "E ela não fez referência, aí eu olhei o papel, aí já vi o nome dele e já procurei o e-
mail e o status.".

Isso comprova que Elias não só tinha conhecimento das dos crimes perpetrados pelo 
grupo, como também era responsável direto pela contabilidade dos valores provenientes de 
tais crimes, inclusive o tráfico de drogas. 

Também é possível verificar que Elias era responsável pela abertura empresas em 
nome de outros réus, vejamos (fls. 342  apenso III):

Telefone: 6992816064   Data Início: 12/01/2012   16:04:45 Data Término: 12/01/2012   
16:05:38

Duração: 0 00:00:53

COMENTÁRIO: ELIAS/BETO - EMPRESA BETO

RESUMO: BETO PERGUNTA SE ELE VIU LÁ. ELIAS DIZ QUE É AQUILO LÉ QUE ELE 
FALOU. BETO DIZ QUE ESTAVA VENDO, IA PAGAR. MAS JÁ PAGOU. ELIAS DIZ QUE 
TEM UNS DIAS QUE ELES JÁ MANDARAM, MAS VAI FICAR PAGO NORMAL, TUDO 
NORMAL NO NOME DELA, NÃO TEM PROBLEMA. BETO DIZ QUE JÁ TINHA. PAGO. 
ELIAS DIZ QUE AQUILO ALI É SÓ DECLARAÇÃO PROCESSADA. BETO DIZ QUE ESTÁ 
BELEZA. ELIAS DIZ QUE VÃO CUIDAR DA EMPRESA. BETO DIZ QUE VAI PEGAR O 
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CONTRATO PRA LEVAR PRA ELE, QUEM VAI FAZER IMPOSTO DE RENDA, TUDO É 
ELE DA EMPRESA, TUDO VAI PRA ELIAS.

Além disso, foram interceptadas diversas outras conversas de Elias que comprovam 
que praticava condutas ilícitas ao emitir notas ficais e abrir empresas, dentre outras ações. 

Dessa forma, todas as provas contantes nos autos são no sentido de que Elias era 
membro efetivo do grupo criminoso e não só tinha pleno conhecimento dos crimes 
praticados, como também auxiliava na contabilidade dos valores provenientes dos crimes, 
razão pela qual também deve ser condenado pelo crime de associação para o tráfico. 

Passo a dosar a pena do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico:

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a 
culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de reprovabilidade" da 
conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a pena deve ficar no mínimo legal.

Os demais vetores ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do 
crime, comportamento da vítima, motivos) ou não foram sindicados (conduta social e 
personalidade).

Registra antecedentes, pois condenado por crime contra a ordem tributária nos autos 
do processo 0028782-78.2003.822.0501, cuja extinção da punibilidade ocorreu no ano de 
2017. Ressalto que referida circunstância será considera em momento oportuno, uma vez 
que gera reincidência. 

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 
(setecentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos. 

Não há circunstâncias atenuantes serem analisadas

Considerando a reincidência, agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 25 
(vinte e cinco) dias multa, perfazendo 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 
pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias multa.

Na ausência de outras causas modificadoras, torno esta pena em definitiva.

Francisco da Silva Rego: Francisco seria um dos responsáveis diretos pelo 
transporte da droga adquirida em Guajará-Mirim e trazida até Porto Velho. O acusado é 
conhecido pela alcunha de "Frank" e trabalha como motorista do corréu Elias Barbosa Dias.

Perante a autoridade policial, o acusado fez uso de seu direito constitucional de 
permanecer em silêncio. Em juízo, o acusado negou a prática do crime de associação para 
o tráfico. 

Alegou que dentre os demais denunciados pelo crime de associação para o tráfico, 
conhecia apenas  Elias, Jair e Sidnei.
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Esclareceu conheceu Jair e Sidnei durante o período de campanha eleitoral de Jair 
para vereador.

Informou que uma vez foi até Guajará Mirim com Jair Monte e Herbert Lins com o 
intuito de "suframar" o veículo S-10de Jair. Esclareceu que o termo "suframar" refere-se ao 
procedimento realizando junto ao órgão SUFRAMA a fim de regularizar o veículo adquirido. 

Ressaltou que foram até Guajará-Mirim no veículo S-10 branca, de propriedade de 
Jair. 

Destacou que Jair e Herbert voltaram para Porto Velho, sendo que Elias teria lhe 
pedido para que ficasse em Guajará-Mirim o aguardando. Explicou que comumente Elias ia 
para Guajará-Mirim porque era contador de uma empresa de lá. 

Indagado sobre o fato de que a referida S-10 branca é apontada como sendo um dos 
veículos utilizados para transportar droga a esta capital, o acusado disse desconhecer tal 
fato.

O acusado esclareceu que Elias tinha dois carros, sendo uma caminhonete S-10 
preta e um Honda Fit, porém não recordou com qual desse carros teriam retornado de 
Guajará-Mirim.

Negou que tivesse deixado algum veículo na casa de Jair. Negou também ter feito 
entregas para  Fernando ou Beto. Alegou que nunca foi designado para realizar entrega 
para qualquer um dos corréus.

Disse não saber o motivo pelo qual está sendo acusado de ter envolvimento com o 
tráfico.

Ressaltou que Elias lhe pagava um salário de R$ 1.500,00 pelos serviços que 
prestava como motorista. 

Vislumbra-se facilmente a fragilidade que permeia a defesa do acusado. Embora 
Francisco tente eximir o fato de que Elias tivesse uma S-10 branca, alegando que a 
caminhonete S-10 era de cor preta, o próprio acusado Elias, quando interrogado em juízo, 
confessou a propriedade deste veículo, muito embora tenha negado que o referido veículo 
tenha sido utilizado para a viagem realizada até  Guajará-Mirim, fato este que não restou 
suficientemente esclarecido pelo réu "Frank".

Depreende-se do interrogatório do réu, que este teria aceitado fazer uma viagem para 
terceira pessoa, no caso Jair Monte, sendo que era funcionário de Elias, também envolvido 
no crime de associação para o tráfico, de modo que não prestou esclarecimentos 
suficientes a respeito das razões e fatos envolvendo tal viagem, especialmente em razão de 
ter ido junto a Jair Monte, que também tinha motorista particular.

Além disso, o acusado, ao ser questionado sobre o trabalho de Elias como contador, 
disse que apenas exercia a função de motorista e não tinha conhecimento sobre as 
questões de contabilidade da empresa de Elias. 
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Contudo, não é o que se verifica dos autos, uma vez que foram interceptadas 
diversas conversas telefônicas em que Frank trata sobre assuntos relacionados a 
esquemas que são, aparentemente, fraudulentos e se assemelham aos crimes cometidos 
pelo grupo criminoso: 

Folha 248  apenso II:

FONE           ALVO
6992378059     69 9237 - 8059

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FRANK/RUTE DA AMERON - NOTA FISCAL

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
06/01/2012 18:40:21   06/01/2012 18:41:38   00:01:17

RESUMO
RUTE DIZ  QUE TRABALHAVA NA AMERON, PERGUNTA POR DOCUMENTO, DIZ QUE 
PRECISA DE UMA NOTA FISCAL, PEDE PRA ELE ABAIXAR, PAGA À VISTA. FRANK 
DIZ QUE FAZ A 100...DIZ PRA RUTE LIGAR PRA ELE, POIS ELE TEM QUE IR NO 
ESCRITÓRIO PEGAR LÁ. RUTE DIZ QUE SE ELE DER AMANHÃ, AMANHÃ MESMO 
PAGA, ELA DIZ QUE JÁ ERA PRA TER DADO ISSO...PRECISA LEVAR SEGUNDA-
FEIRA.

Diálogo
FRANK: "Oi!";
RUTE: "Frank?";
FRANK: "Ele.";
RUTE: "É a Rute lá do AMERON, que trabalhava no AMERON. Tu lembra?";
FRANK: "Lembro sim.";
RUTE: "Amigo, escuta só! Sobre aquele documento lá...";
FRANK: "Qual documento, meu amor?";
RUTE: "Que eu precisava de uma nota fiscal.";
FRANK: "Sim.";
RUTE: "Tem como tu abaixar, não? Te pago a vista.";
FRANK: "Não já (...) que faria por cem, o menino cobrou duzentos.";
RUTE: "Tu falou que ia fazer duzentos.";
FRANK: "Pois é...";
RUTE: "Tu faz por cem?";
FRANK: "Faço por cem.";
RUTE: "Então tá, mas tem como tu me entregar... eu preciso dela... dá pra ti fazer 
amanhã isso?";
FRANK: "Ah, acho que... me dá uma ligada amanhã porque eu tenho que ir lá no 
escritório pegar lá.";
RUTE: "Aí tu tem o endereço?";
FRANK: "Amanhã eu trabalho.";
RUTE: "Tu tem o endereço?";
FRANK: "Tem não. Mas só que agora não tem jeito que eu to... no momento eu to sem 
nada, aqui no momento, nem nada."; 
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RUTE: "Tu me liga então pra pegar o endereço quando for fazer amanhã?";
FRANK: "Nesse número?";
RUTE: "Esse número é meu, é. Tu salva aí que é meu.";
FRANK: "Tá bom então! Te ligo, tá?";
RUTE: "Se tu puder me dar amanhã, amanhã mesmo eu te pago já. Tá?";
FRANK: "Tá jóia então! Tá bom!";
RUTE: "Porque, menino, já era pra mim ter dado isso. Aí eu viajei, né, pra treinamento de 
presas!? Aí eu preciso dar, segunda-feira eu já quero levar. Aí se tu puder me dar hoje ou 
amanhã...";
FRANK: "Não, eu sei. Me liga amanhã, tá?";
RUTE: "Tá bom então!";
FRANK: "Tá, tá jóia! Tchau!";
RUTE: "Tchau, tchau!".

Folhas 257/258 do apenso II: 

FONE           ALVO
6992378059     69 9237 - 8059

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FRANK/HNI - PROCURA EMPRESA EMPRÉSTIMO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
05/03/2012 11:13:41   05/03/2012 11:14:59   00:01:18

RESUMO
FRANK PERGUNTA PELAS EMPRESA PRA ELES FAZEREM EMPRÉSTIMO. HNI DIZ 
QUE TEM UMA DE 10 ANOS. FRANK PROPÕE ELES SE ENCONTRAREM PRA 
CONVERSAR. HNI DIZ QUER QUE FRANK FAÇA UM NEGÓCIO PRA ELE.

DIÁLOGO
HNI: "Fala tio!";
FRANK: "Eae (..)?";
HNI: "Fala!(...)";
FRANK: "Cade aquelas empresazinhas que tu falou que tem aí pra gente fazer um 
empréstimo?";
HNI: "Tem.";
FRANK: "A empresa tá boa? Quantos anos ela tem?";
HNI: "Ixi, tem mais de...";
FRANK: "Quanto?";
HNI: "Mais de dez anos.";
FRANK: "Então essa mesma que é boa, meu jovem! Vamos se encontrar aí pra gente 
conversar ";
HNI: "Ei, to precisando de tu fazer um negócio pra mim!";
FRANK: "Ah, vamo se encontrar que a gente conversa. Aí a gente vê o que a gente pode 
fazer aí.";
HNI: "To, to aqui no hotel, pow!";
FRANK: "Que hotel?";
HNI: "Da minha irmã, aqui na Campos Sales, entre a Duque e  a Pinheiro Machado, do lado 
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do Sandubas.";
FRANK: "Ah, eu to bem aqui pertinho, viu?! Desce aí!";
HNI: "Tu tá onde?";
FRANK: "Eu to aqui na Calama, bem na esquina da 'Mormai', sobrado.";
HNI: "Passa aí. Quando tu (...) vem aqui. É na Campos Sales entre a Duque e a Pinheiro 
Machado, pow! (...)";
FRANK: "(risos) (...), baitola! Tá!".

Folhas 258/259 do apenso II:

FONE           ALVO
6992378059     69 9237 - 8059

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FRANK/HNI - ABERTURA EMPRESA NOME OUTROS

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
16/03/2012 09:16:44   16/03/2012 09:17:32   00:00:48

RESUMO
HNI FALA PRA FRANK QUE NÃO É MAIS PRA ABRIR A EMPRESA NO NOME DA 
MULHER(LEILA), POIS ELA VAI "DERRUBAR A PARADA". FRANK DIZ A DA LEILA. HNI 
PEDE PRA FRANK LEVAR A DOCUMENTAÇÃO DE VOLTA, POIS ELES SEGUNDA-
FEIRA VÃO ABRIR UMA LIMITADA NO NOME DE DUAS PESSOAS. FRANK DIZ QUE 
LEVA SIM. HNI PEDE PRA FRANK LEVAR A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE 
MAURO FALOU.

Diálogo
HNI: "Alô!";
FRANK: "Sim e agora?";
HNI: "Agora eu to ouvindo direitinho.";
FRANK: "Ah, eu também to! Fala aí!";
HNI: "Não tem aquele documento que eu deixei aí?";
FRANK: "Tem.";
HNI: "Que era pra abrir aquela empresa lá.";
FRANK: "Sim, é o da Maria aqui, né, da Leila?! É sim.";
HNI: "(...) é porque é o seguinte... essa mulher aí, eu acho que ela vai derrubar a parada e 
não vai dar pra abrir a empresa no nome dela não. Tu traz de volta pra mim, cara?! Que 
nós vamos segunda-feira, vamos abrir uma limitada no nome de duas outras pessoas.";
FRANK: "Tá bom, eu levo sim.";
HNI: "Aí, pois é... aí o Mauro falou que tem uma relação de documentos, precisava logo 
dessa relação de documentos, pra quando a gente for levar na segunda-feira, já levar tudo 
no canal.";
FRANK: "Tranquilo, meu jovem! Daqui a pouco eu passo aí com o senhor.";
HNI: "Falow, então! Beleza, irmão!";
FRANK: "Valeu!".

Portanto, verifica-se que Frank, assim como Sidnei, não exercia apenas a mera 
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função de motorista, pois restou demonstrado que tinha pleno conhecimento de como eram 
operacionalizados os esquemas criminosos do grupo. 

Destaca-se ainda a contradição com relação ao retorno da viagem de Guajará-Mirim, 
uma vez que o acusado afirmou ter ficado na cidade, tendo retornado para Porto Velho 
apenas Jair e Herbert, no entanto, este último, ao ser ouvido em juízo, confirmou que os 
três voltaram juntos para Porto Velho. 

O que se tem, portanto, são declarações frágeis e lastreadas de contradições. 

Ademais, repito: nenhum dos acusados trouxe aos autos qualquer documento apto a 
comprovar o mencionado registro da suframa no veículo. Ora, se os acusados argumentam 
que a viagem se deu com o único objetivo de "suframar" a caminhonete S-10, porque não 
vieram aos autos tal comprovação?

Não se pode ignorar que o acusado foi apontado por uma testemunha como sendo o 
responsável por trasportar droga de Guajará-Mirim para Porto Velho e não conseguiu 
comprovar a licitude de sua viagem ate Guajará-Mirim na companhia do réu Jair. 

Portanto, o que se depreende dos fatos é que a relação do acusado com os demais 
membros ambos era obscura e não se limitava apenas a serviços de contabilidade. 

No entanto, no que se refere especificamente ao crime de associação para o tráfico, 
não identifico maiores elementos capazes de comprovar o envolvimento de Francisco. 
Muitos são os indícios que recaem em desfavor do acusado, porém, por falte de provas que 
demonstrem sua ligação efetiva com o crime de associação para o tráfico, concluo pela sua 
absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de processo penal. 

Marilene Carvalho dos Santos: é aponta por possuir ligação direta com Jair Monte, 
sendo a responsável por efetivar o transporte da droga através de balsa na empresa onde 
trabalhava, destinando a droga principalmente para Manaus/AM.

A acusada, na fase policial, alegou que dos corréus conhecia apenas Jair de 
Figueiredo Montes, desde o ano de 2011, pois um amigo teria falado que Jair poderia 
auxiliá-la na obtenção de uma certidão ambiental da SEDAM.

Alegou que à época, Jair, atendendo o seu pedido, compareceu onde na empresa J. 
F. OLIVEIRA NAVEGAÇÃO para pegar alguns dados do processo, sendo que, decorridos 
cerca de 10 dias, foi emitida a certidão que precisava. 

Justificou que se encontram em outra oportunidade, tendo Jair lhe perguntado se a 
empresa J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO poderia ajudar em sua campanha eleitoral. No 
entanto, relata que, ao entrar em contato com seu superior na empresa, este negou 
qualquer apoio político. 

Disse que nunca efetuou ligação telefônica para Jair e que, além dos assuntos que 
informou, não conversou com ele sobre outras questões. 

Negou que tivesse ligado para Jair a fim de informá-lo sobre uma fiscalização na 
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empresa J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO.

Também negou que Jair tivesse lhe pedido para transportar qualquer objeto via balsa 
até a cidade de Manaus/AM, bem como que nenhuma pessoa, agindo em nome de Jair, 
tivesse solicitado que despachasse mercadorias para Manaus.

Alegou que não conheceu Maria Eliane, bem como não conhece Sidney da Costa, 
Francisco da Silva, Elias Dias e Fernando Braga. 

Esclareceu que trabalhava na parte burocrática da empresa, e não na operacional.

Disse desconhecer a existência de manipulações ilícitas de notas fiscais emitidas ou 
utilizadas pela empresa J. F. OLIVEIRA DE NAVEGAÇÃO, principalmente em relação ao 
consumo de combustível pela própria empresa.

Alegou que a empresa é idônea, e afirmando que jamais fora utilizada para o 
transporte de drogas.

Em juízo, manteve a negativa. 

Explicou que conheceu Jair através de um amigo de faculdade, o qual havia lhe dito 
que Jair poderia lhe ajudar na obtenção de uma certidão da SEDAM. Declarou que tal fato 
teria ocorrido há, aproximadamente, quatro anos. 

Negou ter mantido contato por telefone com Jair ou qualquer outra pessoa 
relacionada a ele.

Declarou que nunca remeteu droga através da empresa que trabalhava, e que nunca 
mandou nenhuma encomenda a pedido de Jair Monte.

Confirmou que Jair já foi na empresa onde trabalhava e, na ocasião, e pediu apoio 
político, o que foi negado pela referida empresa. Esclareceu que estava no local neste dia, 
porém, não atendeu ele nesta oportunidade. 

Destaca-se que referida informação diverge dos próprios esclarecimentos feitos pela 
ré na fase policial quando alegou que Jair tinha ido no seu local de trabalho e mantido 
contato com ela a fim de pedir patrocínio na campanha.

Verifica-se, pois, que a ré tenta se desvincular de qualquer ligação com o acusado 
Jair, especialmente envolvendo eles e a empresa na qual trabalhava.

Perguntada por sua defesa a forma como as cargas são transportadas respondeu que 
são em contenderes, carretas e caminhões.

Alegou que não tem contato com as cargas embarcadas, trabalhando apenas na área 
administrativa e que todas as cargas saiam e chegavam lacradas.

A negativa da acusada, portanto, vislumbra-se bastante fragilizada, apresentando 
contradição em relação ao que fora dito na fase policial.
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No entanto, em pese a contradição identificada nos interrogatórios da acusada, tal 
fato, por si só, não pode ser capaz de fundamentar um decreto condenatório em seu 
desfavor. 

Fato é que a testemunha Luciana Dermani, com base na informações que obteve 
com Maria Eliane,  apontou a ré como sendo a pessoa responsável pela remessa da droga 
movimentada pelo grupo para a cidade de Manaus, através de balsa.

Ocorre que, diferentemente dos demais réus, não há outras provas que caminhem no 
mesmo sentido, do modo que pairam dúvidas acerca da autoria de Marilene quanto ao 
crime de associação para o tráfico. 

Não ignoro os indícios presentes, porém, não se tem elementos suficientes que 
possam fundamentar a condenação pelo crime em questão. 

Dessa forma, absolvo Marilene Carvalho dos Santos do crime previsto no artigo 35, 
caput, da Lei n. 11.343/2006, em atenção ao princípio do indubio pro reo, com fundamento 
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Do auxílio ao uso indevido de drogas, tipificado no art. 33, §2º, c/c art. 40, III, da 
Lei 11.343/06: 

Foram denunciados os réus Alberto Ferreira Siqueira e Dino César Marcolino 
Silva

Relativamente à autoria, analisaremos a conduta dos acusados.

Alberto Ferreira Siqueira: O acusado, quanto a estes fatos, afirmou na fase policial: 

"QUE, em relação a mensagem de texto que recebeu do Detento CHIMALÉ, afirma que 
emprestou R$ 200,00 (duzentos reais), importância esta deixada pelo Interrogando na 
Av. Calama, especificamente em um Chaveiro; QUE, CHIMALÉ também solicitou que 
o Interrogando lhe emprestasse dinheiro, umas duas ou três vezes, sempre a 
importância era de R$ 200,00 (duzentos reais), porém, não se recorda o ano em que isso 
ocorreu; QUE, afirma se recordar que das vezes que emprestou dinheiro foi no ano de 2010 
e a última no ano de 2011 ou 2012; QUE, na última vez que conversou com CHIMALÉ, o 
que se deu através de telefone, o Interrogando perguntou com quem CHIMALÉ havia pego 
seu telefone, tendo CHIMALÉ respondido que havia sido um parente de um preso que 
havia repassado; QUE, o Interrogando esclarece que emprestou dinheiro ao detento 
CHIMALÉ, pois o mesmo havia lhe ameaçado, pois caso o Interrogando não desse o 
dinheiro iria mandar alguém realizar um assalto, bem como, tomar algumas providências".

Em juízo, alegou que Chimalé lhe ligou pedindo ajuda para comprar um "rancho", no 
valor de R$ 200 ou 250 reais e que disse que poderia ajudar, tendo lhe fornecido a quantia 
através por intermédio de Dino. 

Confirmou a mensagem recebida de "Chimalé", na qual este lhe pedia dinheiro para 
droga. Disse que chegou a dar dinheiro duas vezes para Chimalé, justificando que assim o 
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fez por medo de represália, considerando que se tratava de um presidiário perigoso. Alegou 
que não conhecia "Chimalé". 

Porém, do teor das mensagens e conversas interceptadas não se vislumbra nenhum 
tom de ameaça. Pelo contrário, percebe-se bastante familiaridade entre o detento e o 
acusado, inclusive aquele o chamava de "primo".

A respeito de Chimalé, alegou que a esposa dele utilizou o dinheiro para adquirir 
"Jumbo", termo designado para fazer referência ao conjunto de itens relacionados a 
alimentação e higiene pessoal  que são levados os detentos no interior do estabelecimento 
prisional.  

Em sentido contrário, no entanto, o presidiário "Chimalé" quando ouvido perante a 
autoridade policial, além de ter negado que proferiu ameaça a Beto Baba, confirmou que 
lhe pediu dinheiro emprestado que seria destinado ao pagamento de "pó" - cocaína.

Contudo, embora o acusado tenha afirmado que não conhecia Chimalé, e que este 
teria conseguido seu contato telefônico através de outros meios, o próprio Chimalé, sendo a 
pessoa de Michel Alves das Chagas, quando ouvido, tanto na fase policial quanto em juízo, 
confirmou que conhecia Alberto, negando que tivesse proferido ameaça a ele.

Em juízo, justificou que devia uma droga no presídio, mas que não precisou usar o 
dinheiro dado por Alberto para essa finalidade. Esclareceu que acabou utilizando o dinheiro 
para fazer compras. O presidiário afirmou ainda que Dino pegou o dinheiro com Alberto e 
repassou diretamente para sua esposa realizar as compras.

Vislumbra-se, assim, o livre contato que o presidiário Chimalé possuía com os corréus 
Dino e Alberto Siqueira ("Beto Baba").

Assim, em que pese a negativa de autoria do acusado Alberto, as provas amealhadas 
nos autos indicam em sentido diverso, que, em consonância ao disposto na descrição da 
denúncia, o acusado conhecia o presidiário "Chimalé" bem como mandava dinheiro para 
este a fim de que adquirisse droga no interior do presídio.

Ligações interceptadas, bem como as mensagens recebidas no número de celular 
utilizado por Beto, comprovam que Chimalé fazia contato direto com o acusado, fato este 
que, inclusive, preocupava o acusado.

O primeiro registro nos autos, referente ao contato de "Chimalé" com Beto, consta do 
dia 06/07/2012, quando Beto fala com Fernando a respeito de ligação feita por Chimalé. 
Beto relata para Fernando que Chimalé ligou pedindo dinheiro, e que ele disse que estava 
indo para Ariquemes mas que quando voltasse adiantaria o lado dele. Vejamos a 
transcrição constante à folha 284 do apenso II:

Telefone: 6992560489    Data Início: 06/07/2012   23:04:27    Data Término: 06/07/2012   
23:16:04
Duração: 0 00:11:47

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CHIMALÉ LIGOU
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RESUMO: BETO FALA PARA FERNANDO QUE O CHIMALÉ LIGOU QUERENDO 
DINHEIRO. BETO FALOU PARA ELE QUE TA INDO PARA ARIQUEMES E QUANDO 
VOLTAR IA ADIANTAR O LADO DELE. 

Dias após essa ligação, há registro de uma conversa entre Alberto e Dino César em 
que falam sobre Chimalé e o dinheiro que seria repassado a ele (folha 450, apenso III) :

Telefone: 6992911304   Data Início: 15/07/2012 14:21:41     Data Início: 15/07/2012 
14:22:53
Duração:  00:01:12

COMENTÁRIO: BETO/CESAR(9331 0313)-CHIMALE LIGOU
RESUMO: CEZAR FALA QUE CHIMALE LIGOU PRA PEGAR UM NÚMERO COM BETO. 
BETO FALA QUE TA NO CANDEIAS E LIGA QUANDO VOLTAR. BETO JÁ FALOU PRA 
AQUELE HOMEM (CHIMALE) NÃO FICAR MANDANDO MENSAGEM POIS TODOS OS 
TELEFONES ESTÃO GRAMPEADOS. BETO PERGUNTA COM QUEM ELE TA LA, SE 
CHICAO TA COM ELE. CESAR DIZ QUE ACHA QUE TA ELE E O JORNAL. BETO DIZ 
QUE FICA BEM UNS OITO NA CELA!!!!

Conforme relatório de mensagens, cooptados pelo sistema vigia, mediante 
autorização judicial, há mensagens enviadas pelo presidiário "Chimalé", junto a outro 
conhecido por "Chicão" que solicitam dinheiro a Alberto Siqueira e explicitamente se 
referem a compra de droga no interior do estabelecimento prisional. Vejamos à fl. 85, do 
apenso VIII dos autos:

Recebida   556992305088   556992911304  - 14/07/2012 -  17:28:30:  "Ai beto meu 
primo veja o q. Vc pode fazer por mim e o chicao ak uma forca nois interar um lado d. Uma 
droga ak entendeu dar esta forca p. Nois ak pod. Cre"

Em que pese a alegação de "Chimalé" de que não usou o dinheiro para comprar, 
cumpre destacar que para a consumação do crime em questão não é preciso que a pessoa 
induzida, instigada ou auxiliada venha efetivamente a usar a droga. 

Isso porque, o tipo do artigo 33, §2º da Lei de drogas visa punir a conduta do terceiro 
que pretende levar outrem ao consumo de substâncias entorpecentes. Logo, basta o 
induzimento, a instigação ou o auxílio, sendo irrelevante o fato desta pessoa teu feito uso 
ou não da droga. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO USO DE 
ENTORPECENTES. 1. RECEBIMENTO DA INCOATIVA. MOTIVAÇÃO. 
EXISTÊNCIA. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA 
CAUSA. 3. DENÚNCIA. FATOS ADEQUADAMENTE NARRADOS. 
OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. 4. 
ATIPICIDADE MATERIAL. INSTIGAÇÃO. PERIGO ABSTRATO. 
EFETIVO USO DE ENTORPECENTE. DISPENSABILIDADE. LESÃO 
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CONCRETA. DESPICIENDA. 5. TIPICIDADE FORMAL. OCORRÊNCIA. 
SITUAÇÕES PARTICULARES. ESFERA PESSOA E ÍNTIMA. 
AFASTAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBJETO JURÍDICO. PESSOA 
DETERMINADA. SUJEITO PASSIVO MEDIATO. 6. ARTIGO 33, § 2.º, DA 
LEI N.º 11.343/06. VIABILIDADE. SANÇÃO PREVISTA NO 
SUBSEQUENTE § 3.º. PERSEGUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESTATAIS. 
EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
NECESSIDADE. MATÉRIAS INCABÍVEIS NA VIA ELEITA. 7. RECURSO 
DESPROVIDO. (...) A alegada atipicidade material não se verificou na 
espécie, eis que o tipo penal previsto no artigo 33, § 2.º, da Lei n.º 
11.343/06 abrange múltiplas ações, primando a incoativa por 
empregar o verbo "instigar", cuja doutrina de escol entende ser delito 
de perigo abstrato, não se exigindo o efetivo consumo das 
substâncias estupefacientes, e em sendo despicienda a 
demonstração da potencialidade lesiva da conduta. 5. Não obstante a 
menção defensiva de que os fatos descritos abordam a esfera íntima e 
pessoal do recorrente e de seus amigos, tratando-se de assuntos 
particulares, conquanto moralmente discutíveis, a tipicidade formal 
sobressai na espécie, pois, partindo da premissa que o objeto jurídico 
tutelado é a saúde pública, evitando-se o dano que o emprego das 
substâncias estupefacientes podem causar, independentemente de 
qualquer lesão concreta decorrente das drogas, a pessoa determinada é 
atingida de forma mediata pela ação delitiva, não obstante o Estado e/ou a 
coletividade figurem como sujeitos passivos imediatos do delito. 6. Demais 
digressões sobre a viabilidade do tipo penal previsto no § 2.º do artigo 33 
da Lei n.º 11.343/06, o fato de o seu apenamento ser maior do que o 
descrito para o § 3.º, bem como deliberações sobre eventual perseguição 
das instituições estatais ao recorrente, demandam inexoravelmente 
revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via 
angusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por 
ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução 
criminal, sob o crivo do contraditório. 7. Recurso a que se nega 
provimento. (STJ - RHC: 41369 SP 2013/0330394-1, Relator: Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/03/2014, 
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2014)

Portanto, a tese defensiva de Alberto restou isolada nos autos, não encontrando 
respaldo nas provas produzidas, sendo certo que emprestou dinheiro para "Chimalé" para 
que este adquirisse droga no interior do estabelecimento prisional, de modo que sua 
condenação pelo crime tipificado no art. 33, §2º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 é a medida 
que se impõe na espécie. 

Passo à dosimetria da pena quanto ao crime em comento: 

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59 e 68 do Código Penal, 
atendendo à culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de 
reprovabilidade" da conduta do agente, grau esse que é calculado a partir dos demais 
vetores, também previstos no art. 59. Registra antecedentes, conforma já destacado 
anteriormente, o que será considerado oportunamente, eis que gera reincidência. As 
circunstâncias "conduta social" e "personalidade do agente", não poderão ser valoradas em 
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prejuízo do réu. Os motivos são normais ao crime em comento. As circunstâncias são 
inerentes ao tipo. Às consequências do crime, o efeito disruptivo e desagregador de 
práticas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, este associado a um mundo de 
violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, o que 
justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis. Ao 
comportamento da vítima, não há vítima determinada.

Assim, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 100 
(cem) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época 
dos fatos.

Não há circunstâncias atenuantes a serem analisadas.

Considerando a reincidência genérica, aumento a pena em 2 (dois) meses de 
detenção e 15 (quinze) dias-multa, fixando-a em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de 
detenção, bem como o pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

Por fim, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, 
da Lei n.º 11.343/06, em razão do delito ter sido praticado em função de pessoa que 
cumpria pena em estabelecimento prisional, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando 
a dosá-la em 01 (um) ano, 04 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do 
pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, ao valor já fixado, ao tempo em que 
a torno como definitiva, frente à inexistência de outras causas de aumento de pena.

Dino César Marcolino Silva: 

O acusado Dino César, quando ouvido perante a autoridade policial confirmou ter 
repassado a quantia de R$ 250,00 à esposa do presidiário Chimalé, mas alegou não saber 
a origem do numerário e que teria sido deixado no seu chaveiro por um "moleque". No 
entanto, não é o que se constata dos áudios interceptados, em que o acusado apareceu 
conversando com Alberto.

O acusado ainda negou conhecer Alberto e confirmou ser amigo de infância do 
detento Chimalé. Porém, o próprio Chimalé, quando ouvido perante a autoridade policial 
negou que conhecesse o acusado. Pesa pois, sobre sua negativa, bastante fragilidade.

Em juízo, manteve a alegação de que houve a entrega de dinheiro em seu comércio 
onde trabalha como chaveiro, sendo deixado no local a quantia de R$ 250,00 que foi 
repassada à esposa de Chimalé. Afirma conhecer Chimalé, mas não Beto Baba.

Disse que alguém deixou o dinheiro no seu local de trabalho, mas afirmou que não foi 
Beto Baba. Relatou que, após tal fato, a esposa de Chimalé lhe ligou para avisar que 
buscaria o dinheiro.

Afirmou ainda que este fato acontecera apenas uma vez. 

Explicou que a razão de ter sido escolhido para repassar o dinheiro para a esposa de 
Chimalé se deu pela amizade antiga que tinha com ele, e também pelo fato de que a 
esposa dele trabalhava próximo do seu comércio, onde funciona um chaveiro. 
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Ao responder as perguntas realizadas pela defesa de Alberto, o acusado informou 
que o dinheiro repassado para Chimalé era pra comprar coisas referentes ao "jumbo", tais 
como produtos de higiene pessoal e comida. 

Porém, a negativa de autoria deste acusado também resta bastante fragilizada, além 
de contraditória.

Em áudio interceptado, verifica-se que o acusado Dino César entrou em contato com 
Alberto Siqueira, demonstrando que também teve participação do trato negocial entre 
"Chimalé" e Beto para a aquisição dinheiro. Vejamos:

Telefone: 6992911304 Data Início: 15/07/2012 14:21 :41 Data Término: 15/07/2012 
14:22:53
Duração: 0 00:01:12 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: BETO/CESAR (9331 0313)-CHIMALE LIGOU
RESUMO: CEZAR FALA QUE CHIMALE LIGOU PRA PEGAR UM NÚMERO COM BETO. 
BETO FALA QUE TA NO CANDEIAS E LIGA QDO VOLTAR. BETO JA FALOU PRA 
AQUELE HOMEM (CHIMALE) NAO FICAR MANDANDO MENSAGEM POIS TODOS OS 
TELEFONES ESTAO GRAMPEADOS. BETO PERGUNTA COM QUEM ELE TA LA, SE 
CHICAO TA COM ELE CESAR. DIZ QUE ACHA QUE TA ELE E O JORNAL. BETO DIZ 
QUE FICA BEM UNS OITO NA CELA!!!!

Alguns minutos depois, os acusados conversaram novamente, oportunidade em que 
marcaram o encontro voltado para a entrega do dinheiro que seria repassado ao detento 
Chimalé, com o intuito de aquisição de droga no interior de estabelecimento prisional, sem 
autorização legal, com objetivo de lucro.

Telefone: 6992911304 Data Inicio: 15/07/2012 15:11:47 Data Término: 15/07/2012 15:13:37
Duração: 0 00:01 :50 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: BETO/CESAR-TO AQUI NO CHAVEIRO.
RESUMO: BETO FALA QUE TA ESPERANDO CESAR NO CHAVEIRO DA EMBRATEL.

Registre-se ainda que o policial Rogério Pimenta Pinto, esclareceu, na fase policial, 
às fls. 172/173, que tinha conhecimento que o acusado Dino César Marcolino era envolvido 
com o tráfico de drogas, possivelmente chegando a comercializar a média de três a cinco 
quilos de cocaína a cada quinze dias, inclusive, já teria sido preso pelo DENARC em duas 
ocasiões, ambas por tráfico de drogas.

Vislumbra-se, pois, de todo o exposto que os contatos eram frequentes, todos 
direcionados para o pedido de dinheiro com o fim de adquirir entorpecente no interior do 
estabelecimento prisional, de maneira que a autoria delitiva dos acusados resta 
incontroversa e a condenação é medida que se impõe.

Portanto, passo à dosimetria da pena quanto ao crime em comento: 

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59 e 68 do Código Penal, 
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atendendo à culpabilidade, a qual atua, neste momento, medindo o "grau de 
reprovabilidade" da conduta do agente, grau esse que é calculado a partir dos demais 
vetores, também previstos no art. 59. Registra antecedentes, pois condenado 
definitivamente por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos 
0005964-59.2008.8.22.050, no entanto, referida circunstância será considerada 
oportunamente, eis que gera reincidência. As circunstâncias "conduta social" e 
"personalidade do agente", não poderão ser valoradas em prejuízo do réu. Os motivos são 
normais ao crime em comento. As circunstâncias são inerentes ao tipo. Às consequências 
do crime, o efeito disruptivo e desagregador de práticas relacionadas aos crimes de tráfico 
de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas 
vítimas e para as comunidades afetadas, o que justifica tratamento jurídico mais rigoroso 
em relação aos agentes por eles responsáveis. Ao comportamento da vítima, não há vítima 
determinada.

Assim, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 100 
(cem) dias multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 
dos fatos.

Não há circunstâncias atenuantes a serem analisadas.

Considerando a reincidência genérica, aumento a pena em 2 (dois) meses de 
detenção e 15 (quinze) dias-multa, fixando-a em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de 
detenção, bem como o pagamento de 115 (cento e quinze) dias multa.

Por fim, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, 
da Lei n.º 11.343/06, em razão do delito ter sido praticado em função de pessoa que 
cumpria pena em estabelecimento prisional, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando 
a dosá-la em 01 (um) ano, 04 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do 
pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, ao valor já fixado, ao tempo em que 
a torno como definitiva, frente à inexistência de outras causas de aumento de pena.

Da Violação de sigilo funcional: 

Por esse crime foram denunciados Mauro de Oliveira Carvalho, Jair de Figueiredo 
Monte, Elias Barbosa Dias e José Maria de Souza. 

Segundo a denúncia, no dia 28/03/2012, Mauro de Oliveira Carvalho teria revelado 
para Elias Barbosa informação que deveria permanecer em segredo referente a Jair Monte 
e que teve ciência em razão da função que exercia na Junta Comercial do Estado de 
Rondônia.

Outro fato descrito na denúncia seria de que José Maria de Souza, vulgo "Zé Maria", 
agente de polícia civil, lotado, à época, na Delegacia Especializada em Repreensão aos 
crimes contra a ordem tributária, teria relevado fato, do qual teve ciência em razão de seu 
cargo público e que deveria permanecer em segredo, para Jair Monte. 

Portanto, foram descritos dois fatos, sendo o primeiro imputado a Mauro de Oliveira 
Carvalho, Jair de Figueiredo Monte e Elias Barbosa Dias e o segundo a José Maria de 
Souza e Jair de Figueiredo Monte. 
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Passamos, então, a análise da conduta de cada réu em relação aos fatos narrados 
envolvendo Mauro, Jair e Elias: 

Elias Barbosa, ao ser ouvido em juízo, confirmou que Mauro, o qual trabalhava na 
Junta Comercial de Rondônia, lhe passou informações sobre uma investigação relacionada 
a Jair Monte. Aduziu que Mauro não falou que a informação seria sigilosa. Declarou que 
não utilizou referida informação e também não repassou para outra pessoa.

Questionado sobre a razão de Mauro ter lhe ligado para avisar sobre a investigação 
referente a Jair, o acusado não soube explicar.

Mauro, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, confessou que, de fato, informou à Elias 
que Jair estava sendo investigado na Junta Comercial do Estado. Esclareceu que era 
servidor da referida Junta e que ficou sabendo que teria chegado um pedido de 
informações sobre Jair no e-mail institucional do órgão. 

Questionado sobre o acesso ao e-mail institucional, Mauro disse que não tinha 
acesso, uma vez que  era restritivo para alguns funcionários. Destacou que foi um outro 
servidor, chamado Madson, que recebeu o pedido de informação sobre Jair e lhe falou que 
este estava sendo investigado. O acusado justificou que as atividades da junta comercial 
são públicas e que Madson, ao lhe repassar a informação sobre Jair, não lhe advertiu sobre 
o fato de ser sigilosa. 

No entanto, embora Mauro alegue que não tinha conhecimento sobre o teor sigiloso, 
a informação foi recebida em e-mail funcional, no qual o acesso é restrito. Portanto, 
logicamente tratava-se de informação sigilosa. 

Vejamos a ligação entre Elias e Mauro (fls. 347/348, apenso III):

FONE           ALVO 
6992816064     69 9281 - 6064 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
ELIAS/MAURO - VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
28/3/2012 11:01:28             28/3/2012 11:02:41           00:01:13 

RESUMO 
MAURO EXPLICA QUE CHEGOU UM E-MAIL NO INSTITUCIONAL DA JUNTA, UMA 
RELAÇÃO, DE VÁRIOS LUGARES, COMO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, 
JUNTA TUDO PRA FAZER AS BUSCAS, SOBRE JAIR DE FIGUEIREDO MONTE. O 
PEDIDO VEIO DE FABRICIO DE LIMA DA SESDEC ESTÁ COMO STATUS 2 
PRIORIDADE, ENVIAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS QUE SE REFIRAM 
A JAIR DE FIGUEIREDO MONTES OU QUALQUER COISA QUE TENHA 
VENDIDO...ELIAS PERGUNTA SE TEM COMO PEGAR O PAPEL E MOSTRAR PRA ELE. 
MAURO DIZ QUE NÃO TEM, POIS ESTÁ NA MÃO DA SECRETÁRIA GERAL, 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 363 de 520

PASSARAM PRA ELE FAZER A BUSCA, DIZ QUE OLHOU O PAPEL E VIU O NOME 
DELE, ENTÃO JÁ PROCUROU O E-MAIL E O STATUS. 

FONE 69 9265-0306 - MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Elias: "Oi!"; 
Mauro: "Viu, é assim óh! Chegou um e-mail aqui."; 
Elias: "Mas e-mail aonde, no teu e-mail?"; 
Mauro: "Não, no institucional da Junta. Já é uma relação."; 
Elias: "Hãn!?"; 
Mauro: "Certo? E assim, de vários lugares: de Procuradoria da Fazenda Nacional e tals. Aí 
junta tudo pra fazer as buscas."; 
Elias: "Hãn!"; 
Mauro: "Tá Jair de Figueiredo Monte, Jair de Figueiredo Monte ME. Um cara com o nome 
de Fabrício de Lima@pc, lá da SESDEC né? Aí tem o status 1(um) que é normal e o status 
2(dois) que é prioridade. Aí tá em status 2 (dois). Pra mandar a cópia de tudo quanto é 
documento empresarial que se refira a Jair de Figueiredo Monte ou qualquer coisa que 
tenha vendido ou representado aqui."; 
Elias: "hum!"; 
Mauro: "(risos) é..."; 
Elias: "Pega esse papel aí e mostra pra ele, né cara?! Tem como pegar pra mostrar pra 
ele?"; 
Mauro: "Não tem não porque tá na mão do diretor, da secretária geral. Aí passaram pra 
minha chefe aqui pra fazer a busca, né?"; 
Elias: "É."; 
Mauro: "E ela não fez referência, aí eu olhei o papel, aí já vi o nome dele e já procurei o e-
mail e o status.".

Não satisfeito, Mauro ligou para Sidnei para informar sobre a investigação contra Jair, em 
razão de pedido de informação do policial Fabrício (292/293  apenso II):

FONE           ALVO 
6992613433     69 9261 - 3433 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
SIDNEI/MAURO - VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
28/3/2012 11:45:09              28/3/2012 11:46:21            00:01:12 

RESUMO 
MAURO PERGUNTA SE SIDNEI ESTÁ PERTO DE SIDNEI. SIDNEI DIZ QUE ELE ESTÁ 
EM REUNIÃO. MAURO PERGUNTA SE JAIR CONHECE UM POLICIAL CIVIL POR NOME 
DE FABRÍCIO. SIDNEI DIZ QUE NÃO SABE. MAURO DIZ QUE CHEGOU UM E-MAIL DA 
SESDEC PEDINDO INFORMAÇÕES SOBRE O JAIR E EMPRESAS VINCULADAS AO 
NOME DELE, PRA PERGUNTAR PRA JAIR SE ELE CONHECE ESSE CARA E PORQUE 
ELE ESTÁ PEDINDO ESSAS INFORMAÇÕES. SIDNEI VAI FALAR PRA JAIR LIGAR PRA 
MAURO. 
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FONE 69 9265-0306 - MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Sidnei: "Fala, Mauro."; 
Mauro: "Sidnei, o Jair tá aí do teu lado?"; 
Sidnei: "Ele tá na reunião alí."; 
Mauro: "Hãn! Ele ligou pra mim 'onti' de um telefone, acho que é o celular da Eliana."; 
Sidnei: "Eu não sei. Ele ligou pra ti..."; 
Mauro: "Eu liguei agora e a Eliana que atendeu."; 
Sidnei: "Ah, então foi do celular dela."; 
Mauro: "Se tá sem crédito ou não sei o quê."; 
Sidnei: "Hãn!"; 
Mauro: "É..."; 
Sidnei: "Hãn! Tu não pediu pra ligar pra ti pra falar com ele?"; 
Mauro: "Pois é, já falei com ele. Deixa eu te falar um negócio."; 
Sidnei: "Hãn!"; 
Mauro: "É... O Jair conhece um Policial Civil com o nome de Fabrício?"; 
Sidnei: "Eu não sei, óh!"; 
Mauro: "Porque..."; 
Sidnei: "Hãn?"; 
Mauro: "Chegou um envio da SESDEC aqui (...), saber sobre a vida do Jair (...), eles já 
tinham informação que existe um cara chamado Jair de Figueiredo Monte ME, (...) e outras 
empresas vinculadas ao nome dele pra mandar cópia de documentos pra ele."; 
Sidnei: "Hãn...!"; 
Mauro: "Queria perguntar pra ele se ele conhece esse cara e porque que esse cara tá 
'escacaviando' a vida dele."; 
Sidnei: "Hãnram! Eu falo pra ele ligar pra ti depois de novo."; 

Dessa forma, pelo contexto das conversas, o acusado demonstra ter pleno 
conhecimento que se tratava de uma investigação e que, por consequência, deveria ser 
mantida em sigilo. 

Portanto, de acordo com as provas constantes nos autos, a autoria em relação a 
Mauro restou devidamente comprovada, pois divulgou informações que sabia dever manter 
em sigilo, de modo que sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 325, caput, do 
Código Penal é a medida que se impõe. 

Em que pese o crime em questão tratar-se de delito de mão própria, é certo que, nos 
termos do artigo 30 do Código Penal, a condição do agente ser funcionário público 
transmite-se aos demais coautores e partícipes, quando integrantes do tipo penal 
incriminador.

Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA, FRAUDE À LICITAÇÃO, DE 
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO, PECULATO, EMPREGO 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 365 de 520

IRREGULAR DE VERBA PÚBLICA, QUADRILHA, E LAVAGEM DE 
DINHEIRO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, QUANTO AOS 
CRIMES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA E INCIDÊNCIA DO ART. 30, IN FINE, DO CÓDIGO 
PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DO 
RELAXAMENTO DA PRISÃO. PERDA DO OBJETO. 1. O trancamento de 
inquérito policial pela via estreita do habeas corpus é medida de exceção, 
só admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca e sem a 
necessidade de valoração probatória, a inexistência de autoria por parte 
do indiciado ou a atipicidade da conduta. 2. No presente caso, essas 
excepcionais circunstâncias não se encontram evidenciadas de plano, 
extreme de dúvidas, mormente diante da ausência nos autos de prova pré-
constituída que comprove o alegado. Ademais, a alegação de que o ora 
Paciente não poderia responder por crime funcional, por não deter 
condição de funcionário público, já que se trata, tão-somente, de um 
"contador de empresa particular", não tem o condão de ensejar o 
trancamento do inquérito policial, com relação aos delitos funcionais, 
a teor da causa de comunicabilidade, prevista na parte final do art. 
30, do Código Penal. 3. Resta esvaído o objeto do pedido de 
relaxamento da prisão temporária do Paciente, em razão da 
superveniência de sua soltura, por ordem do Juízo da origem. 4. Habeas 
corpus prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem. 
(HC 97.281/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)

No entanto, no caso dos autos, há dúvidas quando a autoria do delito em relação a 
Elias e Jair. Não há provas concretas de que Elias, ao receber a informação de Mauro, 
tenha utilizado-a ou repassado-a para Jair. Do mesmo modo, não há provas de que Jair 
tenha tido conhecimento ou utilizado referida informação. 

Portanto, ante a insuficiência de provas, Elias Barbosa e Jair Monte devem ser 
absolvidos desta imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Códio de 
Processo Penal. 

Com relação aos fatos envolvendo José Maria e Jair, faz-se necessário tecer alguns 
comentários. 

De acordo com a denúncia, José Maria de Souza, agente de polícia civil, teria 
relevado informação  da qual teve ciência em razão de seu cargo público e que deveria 
permanecer em segredo, para Jair Monte.

Referida informação seria a respeito do cumprimento de um mandado de busca e 
apreensão na residência de Jair Monte. 

Importante destacar a depoimento prestado pela esposa de Jair Monte na fase policial 
foi anulado pelo Tribunal de Justiça, de modo que as provas quanto a este crime em 
relação a José Maria se tornaram frágeis. 

Dessa forma, embora haja fundados indícios de que as informações sobre o 
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cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Jair, bem como da 
deflagração da operação tenham sido repassadas para alguns investigados, há dúvidas 
sobre a autoria de José Maria.

Ademais, não obstante tenham sido verificados contatos telefônicos entre José Maria 
e Jair Monte de cunho duvidoso, tal fato, por si só, não pode levar a condenação pelo crime 
em questão. Do mesmo modo e pelos mesmos fundamento, não é possível imputar a 
prática deste delito a Jair Monte, ante a insificiência de provas. 

Portanto, a conclusão é pela absolvição de José Maria de Souza e Jair Figueiredo 
Monte pela prática, respectivamente, dos crimes tipificados no artigo 325, caput, e 325,  
§1º, inciso II, ambos do Código Penal. 

Considerando toda a fundamentação exposta, passo, então, a dosar a pena de 
Mauro de Oliveira Carvalho pela prática do crime tipificado no artigo 325, caput, do Código 
Penal: 

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, entendo que 
nada justifica a pena acima do mínimo. Portanto, fixo a pena base em 06 (seis) meses de 
detenção. Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão 
pela qual torno a pena base em definitiva. 

Da quadrilha ou bando (art. 288, caput, c/c  Lei 12.694/2012 e Lei 9.034/95):

Por este crime, foram denunciados os acusados: Vagner Silva de Oliveira; Railton 
Lima Siqueira de Andrade; Meire Andréa Gomes Lima;  Marcio Cesar Silva Gomes; Marcelo 
Reis Lourenço; Jone Oliveira Andrade; Ilderson Barbosa de Oliveira; Herbert Lins de 
Albuquerque; Guilherme Augusto Duarte Serrão; Francisco de Assis do Carmo dos Anjos; 
Francimeire de Souza Araújo; Elyeudes da Silva de Oliveira; Christianne Fernandes Dias 
Gomes; Delso Moraes Júnior; Andres Fernandes Dias; Andreia de Argemiro de Mecedo 
Braga; Anderson de Medeiros de Moraes; Alessandro Márcio Santos Domingues; 
Alexsandro Braga Serrão; Adriana Argemiro de Macedo; Mark Henrique Ferreira Albernaz; 
Marisol de Arruda Vanzini de Macedo; Alberto Ferreira de Siqueira;  Antônia de Souza 
Araújo; Carllos Eduardo Moraes de Brito; Carlos Alberto de Souza Franco;  Claudio Siqueira 
de Oliveira; Edina Maria de Lima; Edivaldo Braga da Silva; Elias Barboza Dias; Eulógio 
Alencar Barroso; Fernando Braga Serrão; Isaias Alves Pereira Júnior; Jair de Figueredo 
Monte; James Façanha de Silva; Jamila Quenia de Araujo Silva; José Luiz de Lima; José 
Maria de Souza; Mauro de Oliveira Carvalho; Reginaldo Barroso Leite; Sheilla Kelle Vieira 
Corcino; Sidney Costa Lima; Thales Prudencio Paulista de Lima; Valdirene Márcia de 
Castro Kemp; Vanderlito Amancio da Silva; Waldemir Castro de Oliveira e Wolney Marcos 
Bueno;

Ocorre que o Ministério Público ofereceu a proposta de suspensão condicional do 
processo em relação aos acusados Ildeson Barbosa de Oliveira, Meire Andreia Gomes 
Lima, Christiane Fernandes Dias Gomes, Jone Oliveira Andrade, Alessandro Márcio Santos 
Domingues, Herbert Lins de Albuquerque, Delso Moreira Júnior, Francisco de Assis do 
Carmo dos Anjos, Francimeire de Souza Araújo, Railton Lima Siqueira, Elyeudes da Silva 
de Oliveira, Adriana Argemiro de Macedo, Andreia Argemiro de Macedo Braga, Anderson 
Medeiros de Morais, Andres Fernandes Dias, Marcelo Reis Louzeiro e Vagner Silva de 
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Oliveira. 

A proposta foi aceita pelos acusados Ildeson Barbosa de Oliveira, Meire Andreia 
Gomes Lima, Christiane Fernandes Dias Gomes, Jone Oliveira Andrade, Alessandro Márcio 
Santos Domingues, Herbert Lins de Albuquerque, Delso Moreira Júnior, Francimeire de 
Souza Araújo, Railton Lima Siqueira, Elyeudes da Silva de Oliveira, Adriana Argemiro de 
Macedo, Andreia Argemiro de Macedo Braga, Anderson Medeiros de Morais, Andres 
Fernandes Dias, Marcelo Reis Louzeiro e Vagner Silva de Oliveira. As propostas de 
suspensão em relação aos réus Reginaldo Barroso Leite e Vanderlito Amâncio da Silva, 
foram realizadas através de Carta Precatória. O acusado Francisco de Assis do Carmo dos 
Anjos não aceitou a proposta;

O Ministério Público deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do 
processal em relação aos acusados Guilherme Augusto Duarte Serrão, Alexandre Braga 
Serrão e Márcio César Silva Gomes em razão do não preenchimento dos requisitos legais 
para a benesse. 

Deste modo, os autos foram desmembrados em relação aos acusados que aceitaram 
a proposta de Sursis ofertada pelo Ministério Público sob o número 1011809-
40.2017.8.22.08501, de modo que neste feito, pelo crime de quadrilha ou bando, serão 
julgados os réus Wolney Marcos Bueno, Carlos Alberto de Souza Franco, Mauro de 
Oliveira Carvalho, Sidney Costa Lima, Thales Prudêncio Paulista de Lima, Eulogio 
Alencar Barroso, José Maria de Souza, Izaias Alves Pereira Júnior, Jair de Figueiredo 
Monte, Alberto Ferreira Siqueira, Elias Barboza Dias, Antônia de Sousa Araújo, James 
Façanha da Silva, Jamila Quênia de Araújo Silva, Francisco Assis do Carmo dos 
Anjos, Waldemir Castro de Oliveira, José Luiz de Lima, Mark Henrique Ferreira 
Albernaz, Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, Edvaldo Braga da Silva, Márcio 
César Silva Gomes, Edina Maria de Lima, Carllos Eduardo Moraes de Brito, Valdirene 
Márcia de Castro Kemp, Cláudio Siqueira de Oliveira, Sheila Kelle Vieira Corcino, 
Fernando Braga Serrão, Alexsandro Braga Serrão, Guilherme Augusto Duarte Serrão.

Destaca-se que, com relação a Antônia de Sousa Araújo, foi extinta a punibilidade 
de nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. 

De início, cumpre tecer alguns cometários acerca da denúncia. Verifica-se que a 
exordial imputou aos réus a prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288, 
caput, c/c Lei 12.694/2012 e Lei 9.034/95, uma vez que à época dos fatos não havia 
tipificação quanto ao crime de organização criminosa, apesar de já haver legislação 
conceituando referido crime para fins legais, no caso, a Lei 12.694/12. 

O delito de organização criminosa passou a existir no ordenamento com a edição da 
Lei n. 12.850/2013, ocasião em que a operação Apocalipse já havia sido deflagrada. 
Ressalta-se que mencionada lei promoveu a alteração do código penal quanto ao delito de 
quadrilha ou bando, que passou a ser designado como associação criminosa. 

Desta feita, a menção à lei n. 12.694/2012 na denúncia restringe-se apenas aos seus 
aspectos processuais, sendo certo, portanto, que peça acusatória não imputou a prática de 
crime de organização criminosa aos acusados. 
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Assim, conclui-se que a denúncia imputou aos acusados apenas o delito de quadrilha 
ou bando, tipificado no artigo 288 do Código Penal, destacando as leis n. 12694/2012 e 
9.034/95 apenas para fins processuais, de modo que serão analisadas as condutas nos 
acusados sob a égide do artigo 288 do Códio Penal antes da alteração introduzida pela lei 
12.850/2013.

Passamos à análise da conduta de cada réu:

Com relação aos réus Alberto e Fernando desnecessária se faz vasta explanação, 
vez que esta restou sobejamente comprovada nos autos que estes eram os líderes do 
grupo criminoso voltado a prática de crimes. 

Diversas são as provas constantes e já destacadas nesta sentença que comprovam 
que ambos coordenavam todas as ações criminosas perpetradas pelos demais integrantes 
da quadrilha. 

Portanto, neste momento, será realizada a dosimetria da pena de cada um quanto ao 
crime de quadrilha:

Alberto Ferreira Siqueira: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 
Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando 
que o réu era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado número de 
agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base 
deve afastar-se do mínimo legal.

Registra antecedentes, uma vez que já condenado por crime de quadrilha, sendo a 
punibilidade extinta em 20.04.2010, conforme informações obtidas no processo de 
execução n. 0073382-14.2008.822.0501. Referida circunstância será analisada em 
momento oportuno, uma vez que gera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros integrantes. As 
consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os prejuízos 
causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-a 
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Considerando que o réu exercia liderança sobre os demais componentes do grupo 
investigado, bem como é reincidente, aumento a pena em um sexto para cada uma das 
agravantes, com fundamento no artigo 62, do Código Penal, fixando-a 2 (dois) anos de 
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reclusão. 

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Fernando Braga Serrão: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do 
Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando 
que o réu era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado número de 
agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base 
deve afastar-se do mínimo legal.

Registra antecedentes, pois já condenado definitivamente por crimes de estelionato 
nos autos 0036540-16.2000.8.22.0501, 0047690-91.2000.8.22.0501, ambos nesta 
comarca, e 00120000141055, que tramitou na comarca de Natal/RN. A extinção da 
punibilidade dos crimes ocorreu em 24/07/2012, de modo que gera reincidência, motivo 
pelo qual serão considerados em momento oportuno. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros integrantes. As 
consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os prejuízos 
causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-a 
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Considerando que o réu exercia liderança sobre os demais componentes do grupo 
investigado, bem como é reincidente, aumento a pena em um sexto para cada uma das 
agravantes, com fundamento no artigo 62, do Código Penal, fixando-a 02 (dois) anos de 
reclusão. 

Por não haver outras causas modificadoras a considerar, torno esta pena em 
definitivo.

Márcio César Silva Gomes: Tem 45 anos, é casado e possui três filhos. Á época dos 
fatos trabalhava como empresário na área de construção civil. Era proprietário de uma 
empresa de construção e de uma loja de materiais de construção chamada Mundão da 
Construção.

Na fase policial, manifestou-se pelo seu direito constitucional de se pronunciar sobre 
os fatos apenas em juízo, oportunidade em que negou a autoria do crime. 
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Sobre os fatos, esclareceu que em 2010, financiou um carro e por não pagar, ficou 
com nome negativado, razão pela qual convidou Alessandro, que era seu amigo, para 
registrar a empresa no nome dele. 

Alegou que fechou referida empresa, sendo que o estoque foi vendido para uma 
pessoa conhecia por "Miguel", pelo valor de cinquenta e oito mil reais, sendo referido valor 
dividido em vinte e seis parcelas de dois mil reais e mais uma entrada de seis mil reais. 

Afirmou que conhecia os corréus Beto, Fernando e Jair. Disse que conheceu Beto há 
muito tempo. Quanto a Fernando, alegou que o conheceu em 2013 em um local onde 
jogavam baralho. No que se refere a Jair, esclareceu que o conhece desde criança. No 
entanto, negou que tivesse relacionamento profissional com qualquer deles.

Esclareceu que entre os anos de 2007 ou 2008 ganhou certa quantia do acusado 
Alberto, em razão de um jogo, tendo recebido, como pagamento, uma casa, que estava em 
nome da mulher de Beto, Francimeire.

Alegou que Fernando também perdeu para o acusado em um jogo e pagou com 
cheques pré-datados. Destacou que no dia que conheceu Fernando na mesa de jogo, este 
perdeu cerca de 60 mil reais.

Imputa-se ao acusado o fato de ter cooptados "soldados" para que emprestassem 
suas contas bancárias e cartões de crédito para a obtenção da vantagem indevida em prol 
do grupo criminoso através de cometimento de crimes de estelionato.

O acusado também é apontado de ter influência no núcleo político, valendo-se dessa 
relação para indicar pessoas que poderiam ser financiadas para eleição, e depois dariam 
empregos na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, como troca de favor. As pessoas 
nomeadas eram, comumente, apontadas de serem os "soldados" das fraudes com cartões 
de crédito.

O acusado negou todas as imputações. 

Afirmou que possuía um cartão de crédito, com limite de cerca de dez mil reais, 
porém, quando ficou negativado em razão da dívida referente ao financiamento do veículo, 
o banco bloqueou o cartão.

Ressaltou que já utilizou o cartão de Alessandro para realizar pagamentos da 
empresa, uma vez que Alessandro figurava como proprietário do estabelecimento. 

Neste ponto, cumpre destacar que o próprio acusado Alessandro, ao ser ouvido em 
juízo, confessou que forneceu seu cartão de crédito pessoal para Márcio. Confirmou que 
Márcio também usou a sua conta bancária. Alessandro ainda declarou que solicitou um 
cartão de crédito para Márcio, deixando sob a responsabilidade deste. 

Assim, não há como considerar a negativa do acusado Márcio, nesse aspecto.

Alessandro, esclareceu ainda que, de fato, o proprietário da loja "Mundão da 
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Construção", era Márcio César. Alegou que realizava serviços de banco, como depósitos, e 
que, em certa ocasião, entregou doze mil reais para Mário que tinham sido deixados na loja 
para ele. No entanto, Alessandro não soube dizer quem deixou referida quantia na loja. 

O que se depreende dos autos é que referida quantia em dinheiro é referente a um 
pagamento feito por Fernando, que foi deixado na loja de Mário por Guilherme Serrão, 
sobrinho de Fernando. Vejamos às folhas 297 e 298, do apenso II:

Telefone: 6992696363 Data início: 04/07/2012 14:49:54 Data término: 04/07/2012 
14:51:50
Duração: 0 00:01:56 :
Relevância: 1 .
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME- DINHEIRO MÁRCIO
RESUMO: FERNANDO PERGUNTA SE GUILHERME FOI DEIXAR DINHEIRO DO 
MÁRCIO. GUILHERME DIZ QUE BETO PEDIU PRA ELE IR COM PAI DA MEIRE PEGAR 
UMAS MADEIRAS COM O PAI DA MEIRE. FERNANDO PERGUNTA SE O DINHEIRO DO 
MÁRCIO, PERGUNTA SE GUILHERME FOI NA MUNDÃO. GUILHERME DIZ QUE FOI 
LÁ, MAS ELE NÃO ESTAVA, NEM ELE NEM ALESSANDRO...

Telefone: 6992696363 Data Início: 04/07/2012 16:15:19 Data Término: 04/07/2012 16:15:41
Duração: 0 00:00:22 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME- NA MÃO DO ALESSANDRO.
RESUMO: GUILHERME FALA PARA FERNANDO QUE OS 12 MIL TA NA MÃO DO 
ALESSANDRO. 

Alessandro confirmou que seu nome constava como sócio da empresa "Mundão da 
Construção", em razão de que Márcio estava com o nome "sujo" à época.

Justificou ter ficado na empresa entre os anos de 2011 e 2012, tendo trabalhado na 
loja até a deflagração da operação, sendo que, no mesmo período, também trabalhava na 
Assembleia com o Deputado Hermínio, ficando na base do bairro Cidade Nova. Alegou que 
não assinava folha de ponto na Assembleia e recebia aproximadamente R$ 2.800,00. 

Assim, resta claro, que Alessandro era um dos "soldados" de Márcio. Nesse sentido, 
há ainda, interceptação telefônica, em que Márcio cita diretamente a pessoa de Alessandro, 
através de sua alcunha "coleguinha", em razão de que passaria a usar a conta bancária 
deste, ao invés da conta da irmã Meire (fl. 226  apenso II):

Telefone: 6992303553 Data Início: 25/06/2012 15:15:51 Data Término: 25/06/2012 15:17:18
Duração:0 00:01:27 Interlocutor:
Relevância: 2
COMENTÁRIO: MÁRCIO/MEIRE - PREVISÃO BANCO
RESUMO: MÁRCIO PEDE PARA MEIRE FAZER UMA PREVISÃO BANCARIA DE 50 MIL 
REAIS. MÁRCIO FALA QUE VAI USAR A CONTA DO COLEGUINHA E VAI PARAR DE 
USAR A CONTA DE MEIRE. OS CARTÕES DE CREDITO E DEBITO É PARA MEIRE 
PEGAR.

Resta claro que Márcio, além das contas e cartões de Alessandro, também utilizava 
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as contas de sua irmã Meire. Vejamos (fl. 205- apenso II):

Telefone: 6992178410 Data Início: 09/04/201210:53:39 Data Término: 09/04/201210:55:44
Duração: 0 00:02:05
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO X MÁRCIO outra conta.
RESUMO: HNI conversa com Fernando e pede para depositar um dinheiro na conta 
da Meire.

Ainda (fl. 226  apenso II):

Telefone: 6992303553 Data Início: 26/06/2012 11:28:08 Data Término: 26/06/2012 11:29:43
Duração: 0 00:01:35 Interlocutor:
Relevância: 1
COMENTÁRIO: MÁRCIO/MEIRE  -SACAR 10 MIL
RESUMO: MEIRE FALA QUE VAI SACAR 10 MIL DOS 50 MIL.

Ainda em juízo, Márcio negou que as dívidas de jogo de Beto e Fernando tenham sido 
pagas através de cartões de crédito. Alegou que uma vez pediu para que Fernando 
pagasse um boleto, contudo, Fernando não pagou e mandou um rapaz deixar a quantia de 
R$ 12.000,00 na sua loja, valor esse referente ao pagamento de uma dívida.

Porém, em sentido contrário, há mais de uma interceptação telefônica em que o 
acusado conversa com Fernando da "Gata", a respeito de pagamento de boletos bancários. 
Vejamos à folha 304 do apenso II:

FONE             ALVO 
6992696363     69 9269 - 6363 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/MÁRCIO - BOLETO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
06/07/2012 11:18:05   06/07/2012 11:18:39   00:00:34 

RESUMO 
MÁRCIO FALA PARA FERNANDO QUE TA COM AQUELE BOLETO! 

DIÁLOGO 
Diálogo 
FERNANDO: "Fala aí, grandão!"; 
MARCIO: "Fala, Fernando! Ei, eu to com aquele boleto lá que vai vencer dia... 
segunda-feira!"; 
FERNANDO: "(...) tu tá na loja é?"; 
MARCIO: "Não, eu to em casa. Eu trouxe pra cá porque tu disse que sexta-feira... 
(...)"; 
FERNANDO: "É... A gente vai dar um pulo aí então porque tu queria conversar com a 
gente, né?!"; 
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MARCIO: "Tá, to aqui."; 
FERNANDO: "A gente vai aí, tá?"; 

Cumpre destacar que o diálogo acima transcrito foi em data posterior à ligação em 
que Fernando fala para Guilherme deixar doze mil reais na loja de Márcio.

Há ainda interceptação telefônica demonstrando que a relação de Fernando e Márcio 
não se limitava a dívidas de jogos (fls. 534/535  apenso IV): 

FONE           ALVO 
6993481818     69 9348 - 1818 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
MARCIO/CARLÃO - CIMENTO-ESTELIONATO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/07/2012 12:03:18        10/07/2012 12:05:32           00:02:14 

RESUMO 
MÁRCIO PERGUNTA SE O CARLÃO TEM CIMENTO E SE PODE ARRUMAR 300 
SACOS. CARLÃO DIZ QUE TEM DOIS BOLETOS PRA PAGAR E VAI PASSÁ-LOS PRO 
MÁRCIO PAGAR, QUE POR SUA VEZ VAI PEDIR PRO FERNANDO PAGAR. QUE JÁ 
PAGOU OUTROS BOLETOS E MÁRCIO TEM DINHEIRO NA MÃO DO FERNANDO. 

DIÁLOGO 

CARLÃO: "Alô!"; 
MARCIO: "Fala, Carlão! Tá em Porto Velho ou tá em Guajará?"; 
CARLÃO: "Guajará."; 
MARCIO: "Vem aqui... tu tá com cimento lá na tua loja?"; 
CARLÃO: "Não sei, tem que ligar lá."; 
MARCIO: "Vê se tem jeito de mandar uns trezentos sacos pra mim aí? Que eu te dou... Faz 
um precinho bom se a gente pagar a vista? (...) transfiro aí pra tua conta."; 
CARLÃO: "Eu tenho um boleto pra pagar aqui, se tu pagar ele."; 
MARCIO: "Então manda o boleto aí."; 
CARLÃO: "Ele vai sair pra ti a vinte dois e cinquenta (...)"; 
MARCIO: "Por que?"; 
CARLÃO: "Porque é. (...)"; 
MARCIO: "Aí eu tenho que fazer o que, eu pago aqui é? Quanto, quanto é?"; 
CARLÃO: "É, tu paga aqui. Não, eu vou passar dois boletos pra ti aqui agora do Banco do 
Brasil. (...)"; 
MARCIO: "É o que?"; 
CARLÃO: "Eu vou passar dois boletos... a não ser que tu... dia cinco eu vou poder tirar só 
amanhã (...). Tu precisa pra hoje é?"; 
MARCIO: "Não, é (...) pra quarta-feira eu tenho que entregar aqui porque o cara tá fazendo 
agora. Eu tenho um cimento aqui só que o cara vai usar uns oitocentos sacos."; 
CARLÃO: "É foda... sabe porque? Eu não to com o caminhão pra tirar, o caminhão tá vindo 
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pra cá agora com telha. Se não eu tirava ele com caminhão. Tu precisava de imediato 
quantos sacos?"; 
MARCIO: "De imediato umas cento e cinquenta, cem a cento e cinquenta."; 
CARLÃO: "É, né?! Eu vou dar uma ligada lá na loja lá e te ligo, tá?"; 
MARCIO: "Porque não veio na loja e eu pegava lá. E esse boleto é de quantos sacos? Que 
você vai mandar pra mim."; 
CARLÃO: "Não, é dois boletos que eu tenho aqui e vou receber dezesseis. Aí 
pagando ele eu libero pra pegar lá. É dois de cinco mil oitocentos e cinquenta e 
seis."; 
MARCIO: "Então eu pego aí (...) eu pago aqui. Eu mando até o Fernando pagar que o 
Fernando pagou um pra mim. O Fernando já paga, já passou de pagar. ";  
CARLÃO: "(...)"; 
MARCIO: "Eu tenho um dinheiro na mão dele."; 
CARLÃO: "Não, ele só paga mais do Itaú, ele."; 
MARCIO: "Ah, não tem mais do Itaú? Não, mas não t em problema não. Eu pago aqui".
(...)

Márcio declarou que a dívida de Fernando era em torno de sessenta mil reais, sendo 
que ele pagava por meio de cheques pré-datados. Ressaltou que essa era a única dívida 
que Fernando tinha com ele em razão dos jogos. Afirmou que os jogos de baralho 
aconteciam na sua casa e na sua loja.

Destacou que Beto era uma das pessoas que frequentava os jogos na sua casa, bem 
como e sua loja.

Quanto à pessoa de Andres, o acusado esclareceu que é seu cunhado e negou que 
tivesse utilizado o cartão dele. Negou também que tivesse utilizado um cartão adicional de 
débito, solicitado por Andres. 

Porém, Andres, ao ser ouvido em juízo, confessou já ter fornecido seu cartão para 
Márcio César. Alegou que quando seu cunhado Márcio estava com o nome negativado, 
cedeu seu nome para ajudar. Informou que possuía uma conta no banco Santander e que 
Márcio utilizava um cartão adicional da conta, mas que não tinha conhecimento de que tipo 
de transação era realizada. 

Ressalte-se que Andres foi ouvido em juízo em duas oportunidades, sendo na 
audiência realizada no dia 27.03.2015, ratificou o depoimento prestado na primeira 
audiência de instrução e julgamento, bem como declarou que o cartão que havia cedido 
para seu cunhado seria um cartão de crédito, porém, este sequer chegou a ser utilizado por 
Márcio. 

A existência de cartão adicional, vinculada à conta de Andres, é confirmada, tanto na 
fase policial como em juízo, pelo próprio gerante geral do Banco Santander em Rondônia, 
senhor Alladin Nunes Rosa, que esclareceu, ainda, que o pedido para cartão adicional é 
feito pelo banco ou através call center, sendo que o limite de cartão adicional pode ser 
delimitado pela pessoa que o adquire. Vejamos, em síntese, o que o gerente esclareceu às 
fls. 611/613, dos autos do IPL, em relação a estes fatos:

"QUE em relação ao cartão de crédito, ANDRES, na qualidade de titular, forneceu um 
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cartão adicional para uma pessoa que o depoente afirma ser MARCIO, passando a utilizar 
de um mesmo limite; QUE perguntado ao depoente se houve algum problema em relação 
aos cartões de crédito de ANDRES, e o adicional de MARC1O, afirmou que sim, que em 
determinada ocasião, na cidade de Cuiabá/MT, tentou-se quitar a fatura do cartão de 
crédito de ANDRES, porém como o cheque apresentado para o referido pagamento não 
provinha de fundos, o cartão de ANDRES foi bloqueado(…)".

Andres, em juízo, não reconheceu a dívida de seiscentos mil reais mencionada pelo 
promotor, alegando que nunca foi cobrado deste valor, e que sua dívida era de oitenta mil 
reais. No entanto, referido prejuízo foi informado pelo próprio banco. 

Conforme analisado acima, as alegações de Andres, em relação a sua dívida no 
banco, não se coadunam com as provas apresentadas, inclusive, pelo próprio gerente do 
Banco Santander.

Andres ainda esclareceu que na época tinha dois veículos ford fusions, sendo que 
deixou um deles com Márcio. Declarou que cedeu o seu nome para Márcio em duas 
oportunidades, ou seja, uma vez cedeu um cartão adicional de sua conta e outra vez 
emprestou seu nome para que Márcio adquirisse um veículo, em razão de que este estava 
com o nome sujo. 

Confirmou a nota fiscal referente a compra de um veículo na Mega Veículos, que foi 
adquirido por Márcio.

Assim, vislumbra-se que Andres, também era uma das pessoas utilizadas por Márcio, 
para o uso de cartões e aquisição de bens, com autorização direta do próprio titular.

Ainda sobre as declarações de Márcio em juízo, o acusado afirmou conhecer Carlos 
Alberto de Souza Franco, o qual também tinha loja de materiais de construção. Relatou que 
mantinham relação comercial, negando, contudo, qualquer envolvimento relacionado a 
cartões de crédito. Esclareceu  que já jogaram sinuca juntos, mas que não havia dívidas 
entre eles.

Com relação aos jogos, o acusado relatou que algumas pessoas deixavam cheques 
em branco e assinados como garantia, sendo que, depois do jogo, preenchiam com o valor 
referente à dívida. Alegou ainda que, às vezes, a pessoa deixava um talão inteiro e, às 
vezes, um único cheque. Com referida declaração o acusado tenta justificar os cheques 
apreendidos em sua residência.

Informou que sua esposa Christiane possuía apenas um cartão de débito, sendo que 
usava as contas dela para fazer os depósitos dos cheques que recebia em razão das 
dívidas de jogos, bem como para realizar compras do dia a dia.

Quanto ao corréu Elias Barbosa, o acusado declarou que este trabalhou como 
contador da sua empresa entre os anos de 2007 e 2008, ressaltando que Elias permaneceu 
como contador da firma durante o período em que estava registrada em nome de 
Alessandro. Alegou que Elias não realizada a sua declaração de imposto de renda de 
pessoa física. Destacou que durante a construção da sua casa, ficou morando na casa de 
Elias. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 376 de 520

Sobre o corréu Frank, esclareceu que este trabalhava como motorista de Elias. 

No que se refere ao corréu Eulógio, declarou que são amigos há muitos anos. Disse 
que Eulógio também era proprietário de uma empresa de material de construção e 
comumente comprava de areia na loja dele, sendo que efetuava os pagamentos em 
dinheiro.

Com relação a Ilderson Barbosa, o acusado declarou que era seu sócio na empresa 
de material de construção. Esclareceu que depois a empresa ficou em nome de Alessandro 
e Ilderson, sendo que este trabalhava na parte de gerência da loja. Ressaltou que, antes de 
fechar a empresa, Ilderson vendeu a parte dele. 

Afirmou que nunca utilizou o cartão de Ilderson e que não tem conhecimento se este 
foi nomeado para algum cargo comissionado na Assembleia.

Mais uma vez, vislumbra-se contradição sobre a negativa do acusado, em relação ao 
uso de cartões de terceiras pessoas, como Ilderson, uma vez que este, na sua oitiva em 
juízo, alegou que Márcio lhe pediu uma vez para usar sua conta para depositar um dinheiro 
decorrente da perda de um jogo para um gerente de um banco.

Ilderson ainda acrescentou que Márcio lhe deu alguns boletos para pagar com o 
dinheiro depositado na sua conta, aduzindo que se tratava de cerca de vinte a trinta mil 
reais, porém, quando foi no banco para pagar os referidos boletos, foi informado que os 
valores estavam bloqueados, pois teriam sido depositados em sua conta de forma irregular, 
pois uma gerente do banco teria depositado o dinheiro na conta de Ilderson para sanar uma 
dívida. 

Nesse sentido, o gerente-geral do Banco Santander, também confirmou tal fato 
quando ouvido em juízo, esclarecendo sobre a ocorrência da situação em que um 
funcionário de dentro da instituição retirou um crédito e repassou para a conta de Ilderson 
de forma irregular. Apontou que o funcionário era Denis Barbosa. Esclareceu que referido 
funcionário abriu duas contas falsas, e transferiu dinheiro para essas contas, em nome de 
Ilderson. Destacou que tal fato resultou na demissão do funcionário, sendo que Ilderson 
chegou a abrir uma ação contra o banco. Segundo a testemunha, o funcionário teria 
declarado que realizou o depósito para sanar dívidas de jogos.

Portanto, não restam dúvidas de que Márcio também estava por trás desta operação, 
relacionada a Ilderson.

Ilderson, confirmou ainda, que teria pago boletos de conta referentes a Andres, sendo 
que referidas  contas estavam com Márcio, e esse lhe pedia para pagar junto com as 
contas da loja. Confirmou, inclusive, que foi convidado para participar de esquema de 
fraude de cartões, no ano de 2008, porém que não aceitou. Questionado sobre quem teria 
lhe feito tal proposta, Ilderson declarou que não se recordava.

Ilderson também declarou que adquiriu um veículo para Márcio, um ford EDGE, na 
cidade de Cuiabá, na agência da FORD. Esclareceu que deu um veículo Kia de entrada, no 
valor de cinquenta mil reais, sendo que o restante foi financiado.
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Deste modo, não há dúvidas sobre a forte influência que Márcio possuía sobre as 
pessoas que o cercavam, utilizando-as para atingir seus objetivos financeiros.

Das pessoas do relacionamento do acusado, tanto Alessandro quanto sua esposa 
Cristiane, eram nomeados na Assembleia, no gabinete do Deputado Hermínio Coelho. 
Porém, Márcio negou que tivesse alguma vinculação com essas nomeações. 

Cumpre ressaltar que Alessandro confirmou em juízo que não foi convidado para 
trabalhar na Assembleia e que não recordava quem havia efetivado a sua contratação.

Márcio alegou ter conhecido Hermínio em 1998, e que o apoiou desde que se 
candidatou para presidente do sindicato.

Quanto a Jair monte, Márcio declarou que nunca trabalhou nas campanhas eleitorais 
dele. Ressaltou que uma vez Jair lhe pediu auxílio com cerca de mil litros de gasolina a fim 
de ajudá-lo na campanha para vereador. Alegou que deu dinheiro para Jair comprar 
gasolina.

Com relação a Jone Oliveira, confirmou que o conhecia em razão de jogos. Declarou 
que Jone possuía algumas dívidas e pagava com dinheiro ou cheque. Porém, das provas 
amealhadas nos autos, vislumbra-se que a relação entre Márcio e Jone, era muito além de 
contato sobre jogos, sendo que Jone também atuava como outro "soldado" de Márcio. Há 
várias interceptações em que os dois conversam, ou mesmo, que Jone é referenciado por 
Márcio.

Em uma delas, Márcio fala para outro interlocutor, que Jone está trabalhando com a pessoa 
de Manoel (fl. 224, apenso II):

Telefone: 6992303553 Data Início: 19/06/2012 08:29:32 Data Término: 19/06/2012 08:32:37
Duração: 0 00:03:05 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: MARCIO/HNI - ACERTO DE CONTAS COM JONE
RESUMO: MÁRCIO FALA QUE O JONE QUER FAZER O ACERTO COM OS CARTÕES. 
O JONE PEDIU PARA TRANSFERIR UM DINHEIRO NA CONTA DA VAL. DIZ QUE O 
JONE TA COM UM CHEQUE DE UM TAL DE MANOEL QUE JONE ESTA 
TRABALHANDO.

Manoel, foi o nome de uma pessoa citada nos autos, como sendo proprietário de um 
bar, nesta capital e que, junto com Jone, teria cooptado uma das vítimas para atuar na 
fraude de cartões, tratando-se de João Batista de Freitas Rego, conforme depoimento 
prestado por este, perante a autoridade policial, no dia 30/07/2013.

A comprovação do prejuízo, causado por cartões, em nome de João Batista de 
Freitas Rego, é confirmada através do relatório enviado pelo banco Itaú Unibanco S.A, em 
resposta ao ofício 509/2013-GCCO, em que foram informadas as ações em nome de João 
Batista, que deixou em seus cartões, um prejuízo àquela instituição financeira, de 
aproximadamente R$ 360.876,38, conforme fls. 3540/3543, em razão de pagamentos com 
cheques sem fundo.
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Ainda, conforme já ressaltado, Márcio também fez uso da conta bancária de sua irmã 
Meire, sendo que o acusado justificou que tal fato ocorreu apenas uma vez, alegando que 
vendeu uma casa para a pessoa de Jarbas, tendo depositado um cheque dele na conta de 
Meire. Informou que a casa foi vendida por duzentos e cinquenta mil reais, tendo recebido 
vários cheques de cinquenta mil reais. Alegou que depositou apenas um dos cheques na 
conta de Meire.

Sobre esse fato, Meire, ao ser ouvida em juízo, declarou que Márcio utilizou sua conta 
uma vez para que Jarbas realizasse uma transferência bancária para seu irmão, 
considerando que o seu banco era o mesmo de Jarbas. 

Vislumbra-se, pois, contradições entre as justificativas, considerando que Márcio 
alegou que utilizou a conta de Meire para depositar um cheque, ao passo que Meire 
declarou que emprestou sua conta para uma transferência bancária em favor de seu irmão.

Além disso, Márcio também declarou que usou o nome de Meire para registrá-la 
como proprietária de parte do Hotel Shelton, que, segundo o acusado, foi adquirido em 
razão de dívida de jogo, do proprietário do hotel, de nome Rafael, para com o acusado. 
Esclareceu que após a quitação dessa dívida, o nome de Meire foi retirado do registro da 
empresa. 

O acusado também confirmou que possuía um terreno no condomínio San Marcos, 
avaliado em cerca de cento e dezoito mil reais, tendo o trocado por móveis planejados para 
sua casa, na loja Todeschine. Explicou que sobrou uma diferença, cerca de vinte e três mil 
reais, tendo utilizado em outra oportunidade. Negou que tivesse vendido algum crédito na 
loja Todeschine para outra pessoa. 

Porém, em sentido contrário, a testemunha sem rosto ouvida em juízo, relatou que os 
referidos créditos na loja Todeschine lhes foram oferecidos por preço abaixo do valor do 
crédito. A testemunha esclareceu que Márcio lhe oferecera um crédito na empresa 
Todeschine, no valor de 150 mil reais, e que poderia pagar com 80 mil e depois baixou para 
50 mil. A referida testemunha, apontou ainda, que os "testas de ferro" de Márcio seriam 
Jone, Andres e Ilderson. 

A testemunha prestou diversos outros esclarecimentos, que se corroboram com os 
elementos de prova já amealhados nos autos, ou seja, que Márcio utilizava sua empresa 
para praticar crimes, por meio de interpostas pessoas.

Alegou que Márcio, em pouco tempo, obteve evolução patrimonial incompatível com 
sua realidade. Inclusive, comprou uma casa para sua irmã mais velha e outra casa para 
sua mãe.

Relatou que Márcio não tem nada em seu nome, colocando seus bens em nome de 
sua esposa  Cristiane e de sua irmã Meire. Destacou que Márcio também colocou alguns 
bens em nome de Jone e Andres. 

Disse que, segundo informações que obteve com Meire, Jone, Andres e Ilderson, são 
parceiros de Márcio.
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Afirmou que Márcio tinha empresas no papel a fim de participar de licitação no 
governo, na Assembleia e na Câmara de Vereadores. Disse que já conversou sobre isso no 
escritório de Márcio, e que na oportunidade, Márcio perguntou ao depoente se ele tinha 
alguma empresa. Declarou que uma vez, Márcio falou sobre uma empresa de fachada que 
possuía em Cuiabá/MT e que, após conseguir confiança do banco, com altos limites no 
cartão, passava a fazer compras de carros e imóveis. Que as fraudes eram praticadas por 
Andres, Márcio e Jone. Que uma época foram a Cuiabá e trouxeram dois EDGE e um 
Fusion, tendo ele visto esses carros na garagem da casa de Márcio no Condomínio San 
Marcos.

Esse fato, pode ser confirmado pelos depoimentos de Andres e Ilderson, que 
confirmaram terem comprado os veículos fusion e Edge, para Márcio, sendo que o Edge 
foi, de fato, adquirido em Cuiabá.

Segundo a testemunha, Márcio teria mandado buscar uma pessoa no Rio de Janeiro, 
para lhe ensinar a jogar Poker e roubar. Essas imputações, referem-se ao suposto uso de 
"Lente chinesa", que está sendo apurado em procedimento próprio.

A testemunha Judson Baptista, tratando-se da mesma pessoa que prestou 
depoimento como "Testemunha sem rosto", o que foi revelado quando da realização de 
instrução, confirmou os termos do depoimento prestado na fase policial, corrigindo alguns 
esclarecimentos, de modo que, em termos gerais, está em perfeita consonância.

Com relação as imputações, feitas por Judson, Márcio negou todas.

Negou ter feito ameaças à pessoa de Judson e que não tem motivos para Judson ter 
prestado depoimentos contra o acusado. Disse não saber o porquê de seu nome está 
relacionado em todos os crimes.

O acusado Márcio confirmou o número de seu telefone. 

Há várias interceptações telefônicas, relacionadas ao acusado e demais pessoas 
apontadas de participarem no esquema criminoso. 

Vejamos os resumos considerados relevantes de algumas conversas interceptadas 
do telefone 69 9230-3553, que Márcio confirmou seu. 

Os resumos constam dos apensos II e III, como demonstração do intenso contato de 
Márcio, com demais membros da organização criminosa. Nesta oportunidade, cito alguns:

Telefone: 6992303553 Data Início: 19/06/2012 18:23:17 Data Término: 19/06/2012 18:29:03
Duração: 0 00:05:46 Interlocutor:
Relevância: 1
COMENTÁRIO: MARCIO/NILSON-O JONE LIGOU

RESUMO: MÁRCIO FALOU PARA O NILSON QUE O JONE LIGOU PARA O BETO 
DIZENDO QUE QUERIA DESABAFAR, POIS ESTARIA SE ACABANDO NO JOGO E O 
MÁRCIO TA GANHANDO MUITO. JONE FALOU QUE O MÁRCIO NAO TA BOTANDO 
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NADA. MÁRCIO FALA QUE O BETO TA QUERENDO SABER DAS COISAS E NÃO É 
AMIGO DE NINGUÉM. MÁRCIO FALA QUE USOU 10 MIL E VAI PAGAR DAQUI A UM 
ANO. NILSON FALA QUE VAI PAGAR O ALUGUEL PRO BETO E VAI FICAR SABENDO 
SE O JONE FALOU ALGUMA COISA.

Telefone: 6992303553 Data Início: 21/06/2012 08:18:23 Data Término: 21/06/2012 08:
Duração: 0 00:00:58 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: MARCIO/HNI-TROCAR TIJOLO POR CARTÃO
RESUMO: HNI OFERECE 10 MILHEIROS DE TIJOLO PARA MÁRCIO E ENFATIZA QUE 
VAI PEGAR O CARTÃO E PASSAR EM UM OUTRO LOCAL.

Telefone: 6992303553 Data Início: 23/06/2012 09:48:41 Data Término: 23/06/2012 09:51 
:56
Duração: 000:03:15 Interlocutor:
Relevância: 1
COMENTÁRIO: MARCIO/BOCÃO-JONE TA COM DINHEIRO
RESUMO: MÁRCIO FALA QUE O JONE TA COM 780 MIL DENTRO DE UM SACO E JÁ 
GANHOU 23 MIL DESSE DINHEIRO.

Telefone: 6992303553 Data Início: 28/06/2012 17:32:26 Data Término: 28/06/2012 17:32:46
Duração: 0 00:00:20 Interlocutor:
Relevância: 1
COMENTÁRIO: FERNANDO/MÁRCIO - TA EM CASA?
RESUMO: MÁRCIO PERGUNTA SE FERNANDO TA EM CASA E DIZ QUE VAI "DAR UM 
PULO AÍ.

Telefone: 6992303553 Data Início: 30/06/2012 16:47:36 Data Término: 30/06/2012 16:49:48
Duração: 0 00:02:12
Relevância: 2
COMENTÁRIO: MARCIO/FERNANDO-COISA IMPORTANE
RESUMO: FERNANDO LIGA E DIZ QUE TEM ALGO IMPORTANTE PRA FALAR 
PESSOALMENTE COM MÁRCIO. FERNANDO DIZ QUE TA PRECISANDO DE 40 MIL 
URGENTE. QUE PODE DEIXAR UM CARRO OU QUALQUER COISA COMO 
GARANTIA!!!

Telefone: 6992303553 Data Início: 01/07/2012 08:45:56 Data Término: 01/07/2012 08:47:46
Duração: 0 00:01:50 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: JAIR/MÁRCIO- TO JOGANDO BARALHO.
RESUMO: JAIR FALA QUE PRECISA DE MÁRCIO PRA AJUDAR NA CAMPANHA DE 
GARÇON. MÁRCIO FALA QUE GARÇOM NÃO CUMPRE NADA DEPOIS QUE ENTRAR. 
JAIR DIZ QUE O FERNANDINHO TÁ NA FRENTE, JUNTO COM DR REINALDO E JAIR 
FALA PRA MÁRCIO DAR UMA CHANCE. MÁRCIO DIZ VAMOS VER

Telefone: 6992303553 Data Início: 02/07/2012 18:54:53 Data Término: 02/07/2012 18:59:51
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Duração: 0 00:04:58 Interlocutor:
Relevância: 2
COMENTÁRIO: MARCIO/BOCÃO-FALANDO MUITO
RESUMO: MÁRCIO FALA PARA BOCÃO TER CUIDADO COM O QUE ELE TA FALANDO 
SOBRE BETO, DEMIR, ETC. BOCÃO FALA QUE ELES ESTÃO ROUBANDO OS 
BANCOS E TAMBÉM GANHOU MUITO DINHEIRO COM ELE (BOCÃO) E SÓ DEU 
MERRECA PRA ELE.

Telefone: 6992303553 Data Início: 06/07/2012 09:07:17 Data Término: 06/07/2012 09:09:17
Duração: 0 00:01 :41
Relevância: 3
COMENTÁRIO: MÁRCIO/ZECA - N ENTROU DINHEIRO/THALES
RESUMO: HNI PERGUNTA SE CLAREOU ALGUMA COISA. MÁRCIO DIZ QUE NÃO 
ENTROU DINHEIRO. HNI DIZ QUE ESTÁ PREOCUPADO COM OS DOIS CHEQUES DA 
SEMANA QUE VEM, DIZ QUE MÁRCIO DEU UM PRO THALES DELE DE 90, E TEM UM 
CHEIROSO QUE COMPROU OS DOIS TERRENOS NA ÉPOCA: UM DE MÁRCIO E UM 
DE JONE. MÁRCIO DIZ QUE QUANDO CHEGAR LÁ PERTO FALA COM ELE, TEM 
GARANTIA COM ELE, SEGURA COM ELE. HNI QUER PEGAR ASSINATURAS DOS 
CONTRATOS DO 46 E DO 74 QUE SÓ ESTÁ COM DOCUMENTO DO MARCOS PRA 
MÁRCIO

Telefone: 6992696363 Data início: 04/07/2012 14:49:54 Data término: 04/07/2012 14:51:50
Duração: 0 00:01:56 Interlocutor:
Relevância: 1 .
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME- DINHEIRO MÁRCIO
RESUMO: FERNANDO PERGUNTA SE GUILHERME FOI DEIXAR DINHEIRO DO 
MÁRCIO. GUILHERME DIZ QUE BETO PEDIU PRA ELE IR COM PAI DA MEIRE PEGAR 
UMAS MADEIRAS COM O PAI DA MEIRE. FERNANDO PERGUNTA SE O DINHEIRO DO 
MÁRCIO, PERGUNTA SE GUILHERME FOI NA MUNDÃO. GUILHERME DIZ QUE FOI LÁ, 
MAS ELE NÃO ESTAVA, NEM ELE NEM ALESSANDRO...

Telefone: 6992696363 Data Início: 04/07/2012 16:15:19 Data Término: 04/07/2012 16:15:41
Duração: 0 00:00:22 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME- NA MÃO DO ALESSANDRO.
RESUMO: GUILHERME FALA PARA FERNANDO QUE OS 12 MIL TA NA MÃO DO 
ALESSANDRO. 

Das fls. 354 à 362, dos volumes dos apensos, há mais áudios, também relacionados 
ao acusado, em que ele aparece como interlocutor ou mesmo sendo citado. A maioria das 
conversas, acontecem com outros réus deste processo.

Embora todas as provas, Márcio negou conhecer Demir e Anderson, alegando que 
nunca teve contato com eles.

Disse que ligava pouco pra Beto, e já chegaram a brigar por causa de jogo. 

Alegou que conhecia "bocão", o qual é jogador de sinuca. Negou que tenha falado 
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com bocão para dar uma prensa em alguém. A pessoa conhecia por "bocão", aparece em 
inúmeros áudios, com o acusado.

Questionado sobre o gerente do banco Santander, identificado como Denis, Márcio 
informou que jogavam baralho juntos, sendo que ele perdeu para o acusado, razão pela 
qual lhe deu um cheque de vinte e seis mil reais para pagamento da dívida. 

Alegou que todos os cheques apreendidos na sua casa eram referentes a jogos, no 
entanto, ao ser  perguntado sobre Geisa Gomes, que também teve cheque apreendido na 
sua casa, Márcio declarou  não conhecê-la, aduzindo que se o cheque dela estava na sua 
casa, era referente a pagamento de jogo. Registre-se, por oportuno, que a pessoa de Geisa 
Gomes, foi apontada como sendo servidora fantasma.

Confirmou que a nota fiscal encontrada em sua casa, era do seu veículo Azera. 
Declarou que não conhece a corré Edina, muito embora a nota fiscal do mencionado carro 
estivesse no nome desta. 

Por oportuno, registro que restou comprovada a prática de setenta e nove 
estelionatos cometidos por Edina. Ademais, causa estranheza o fato de que vários veículos 
usados pelo acusado, foram adquiridos por intermédio de corréus deste processo.

O acusado confirmou a existência de documentos de pessoas que pediam emprego 
na assembleia e que foram apreendidos na sua residência. Explicou que aceitava, por 
consideração, mas que nunca chegou a pedir emprego para Hermínio.

Vislumbra-se, pois, imensa fragilidade sobre as negativas do acusado, que não se 
corroboram com nenhuma das provas amealhadas nos autos. Por todo o exposto, fácil a 
constatação de liderança, exercida pelo acusado perante membros do grupo criminoso. 

Assim, comprovada e a autoria do crime, passamos à dosimetria da pena:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que o réu era integrante de 
uma quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros integrantes. As 
consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os prejuízos 
causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 
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Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-a 
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Considerando que o réu exercia liderança sobre os demais componentes da 
quadrilha, aumento a pena em um sexto, com fundamento no artigo 62, do Código Penal, 
fixando-a 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, que torno definitiva ante a 
ausência de outras causas modificadoras

Guilherme Augusto Duarte Serrão: tem 26 anos, é casado, possui um filho. Afirmou 
que trabalha como técnico de informática e administra um restaurante com seu pai. 
Declarou ter uma renda mensal entre cinco a seis mil reais. 

O acusado não foi ouvido na fase policial, em razão de que, à época, encontrava-se 
foragido, de modo que não foi cumprido mandado de prisão preventiva que constava em 
seu desfavor. Na oportunidade em que se manifestou nos autos, ou seja, em juízo, o 
acusado negou sua autoria. 

O acusado é apontado de fazer parte do grupo criminoso, prestando serviços diretos 
a membros, especialmente aos dois líderes, Alberto e Fernando.

Guilherme aparece em vários áudios, recebendo ordens para a execução de tarefas, 
relacionadas, na sua maior parte, ao estelionato, praticado mediante fraude de cartões de 
crédito.

Em sua defesa, o acusado alegou que conhece Fernando porque este é seu tio. 
Declarou que conhece Beto desde infância. Quanto ao corréu, disse que o conhece só de 
nome. No que se refere ao corréu Jair Monte, ressaltou que só o conhecia pelo fato deste 
ter sido vereador, negando que ter prestado auxílio em sua campanha eleitoral. 

Afirmou que morava na cidade de Fortaleza, tendo se mudado para Porto Velho no 
final do ano de 2011, com o intuito de procurar trabalho. 

Alegou que não tinha muito contato com seu tio Fernando. Porém, tais declarações 
não se coadunam com os áudios interceptados.

Declarou que era muito próximo de Alberto e o considerava como tio. 

Questionado se teria se envolvido em alguma campanha política, o acusado disse 
que não, porém esclareceu que se comprometeu a trabalhar na próxima campanha eleitoral 
de Adriano Boiadeiro em troca de um emprego, tendo sido nomeado como assessor do 
referido deputado. Explicou que trabalhou cerca quatro meses durante o ano de 2013 como 
assessor de Adriano. 

Disse que conheceu Adriano através de sua avó e, em certa ocasião, o encontrou na 
rua e pediu o emprego.

Declarou que recebia na Assembleia, R$ 7.200,00 por mês, e que todo o salário era 
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seu, negando que a nomeação tenha alguma relação com seu tio Fernando.

Afirmou que tinha um cartão de crédito, mas nunca o utilizou para pagar contas de 
Beto ou de Fernando, alegando que o cartão era destinado exclusivamente para seu uso.

Confirmou que uma vez seu tio Fernando lhe pediu que deixasse uma quantia de 
dinheiro, em espécie, decorrente de dívida de jogo, para Márcio. Que deixou a dinheiro no 
mundão da construção e que, como Márcio não estava, deixou com outra pessoa, que não 
se recorda. Que tal fato aconteceu no início de 2012. 

A prova da execução deste serviço, por parte do acusado, encontra-se registrada em 
áudio gravado, onde se verifica também, que Guilherme executava serviços a mando de 
Beto. Vejamos:

Telefone: 6992696363 Data Início: 04/07/2012 14:49:54   Data Término: 04/07/2012 
14:51:50 
Duração: 0 00:01:56 Interlocutor:
Relevância: 1 .
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME- DINHEIRO MÁRCIO
RESUMO: FERNANDO PERGUNTA SE GUILHERME FOI DEIXAR DINHEIRO DO 
MÁRCIO. GUILHERME DIZ QUE BETO PEDIU PRA ELE IR COM PAI DA MEIRE PEGAR 
UMAS MADEIRAS COM O PAI DA MEIRE. FERNANDO PERGUNTA SE O DINHEIRO 
DO MÁRCIO, PERGUNTA SE GUILHERME FOI NA MUNDÃO. GUILHERME DIZ QUE 
FOI LÁ, MAS ELE NÃO ESTAVA, NEM ELE NEM ALESSANDRO...

A comprovação do referido pagamento, se mostra em outra conversa:

Telefone: 6992696363 Data Início: 04/07/2012 16:15:19 Data Término: 04/07/2012 16:15:41
Duração: 0 00:00:22 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME NA MÃO DO ALESSANDRO.
RESUMO: GUILHERME FALA PARA FERNANDO QUE OS 12 MIL TA NA MÃO DO 
ALESSANDRO. 

Há diversas outras conversas, no mesmo sentido, em que Guilherme é direcionado 
ou por Fernando ou por Beto a prestar serviços, dentre eles, viagens para outros estados. 
Vejamos alguns:

FONE           ALVO 
6992178410     6992178410 
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FERNANDO/SOBRINHO/ANDREIA- DEPÓSITO 
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
20/03/2012 10:51:41            20/03/2012 10:52:22        00:00:41 

RESUMO 
FERNANDO FALA PRA ANDREIA PASSAR UM CHEQUE DE R$ 1300 E R$ 200 E DAR 
PRO GUILHERME (SOBRINHO), POIS ELE VAI DEPOSITAR. FERNANDO DIZ A CONTA 
É...A LIGAÇÃO CAIU, VIDE LIGAÇÃO POSTERIOR. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 385 de 520

FONE           ALVO
6992178410     6992178410
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FERNANDO/ANDRÉIA - PASSA Nº C/C
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
20/03/2012 10:53:58             20/03/2012 10:55:18         00:01:20

RESUMO
FERNANDO PASSA DADOS DA CONTA PRA ANDRÉIA AG 3296-4, CONTA 26509-8, 
VANDERLITO AMANCIO DA SILVA, PEDE PRA DEPOSITAR O CHEQUE E MAIS R$ 200, 
PEDIR PRA GUILHERME IR ATÉ A BOCA DO CAIXA.

Às 354/355 do apenso III:

FONE         
6992911304     
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CARTÕES, ALESSANDRO, 
CLA
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
25/12/2011 13:58:16           25/12/2011 14:03:14          00:04:58

RESUMO
Beto pergunta quem é que vai viajar. Os interlocutores falam sobre pagamento de cartão. 
Fernando alerta Beto que tem que pegar os cartões de Cláudio, se deixar, deve ser um 
baixo, como por exemplo, um de cinco mil.

DIÁLOGO

BETO PARECE CHAMAR ALEX DE CABO NAVA

(até 3 minutos e 20 segundos)
Fernando: "Oi.";
Beto: "E aí Zé, e a passagem, macho, do Guilherme?";
Fernando: "Eu vi aqui já, tem que comprar na milha.";
Beto: "Deu de tirar?";
Fernando: "Não, eu não tirei ainda não, porque o Alessandro ficou de ver se era ele 
ou o Guilherme.";
Beto: "Ele falou ontem pra mim que era o Guilherme.";
Fernando: "É o Guilherme mesmo é?";
Beto: "(...)";
Fernando: "Pode tirar do Guilherme.";
Beto: "(...) pergunta então do Alex quem é que vai.";
Fernando: "É. Daqui a pouco ele tá por aqui.";
Beto: "O Cabo Nava?";
Fernando: "É.";
(…)
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Em outro áudio, no mesmo dia, comprova-se que a referida passagem, tratada pelos 
acusados, foi de fato retirada em nome de Guilherme (fls. 355/356, apenso III).

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PASSAGEM-CARTÃO VAL
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
25/12/2011 20:52:15          25/12/2011 21:01:16          00:09:01

RESUMO
BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI. 
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
UMAS PASSAGENS DE PALMAS, DETONOU TIRANDO PASSAGEM. BETO PERGUNTA 
SE ZITO MANDOU A FATURA. FERNANDO DIZ QUE ELE NÃO MANDOU NADA. BETO 
DIZ QUE ELE JÁ MANDOU PRA ELE ATÉ O NOME QUE É PRA PAGAR O DELE E 
FAZER PRA PAGAR O DE BETO E FERNANDO, MANDA FERNANDO CONFERIR. 
FERNANDO DIZ QUE VAI ENTRAR...BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO 
FALA QUE NÃO SABE, FALA PRA BETO TENTAR LIGAR PRA ELE. 

Nesta outra conversa, fica claro que Guilherme, executando outro serviço para seu tio 
Fernando, está trabalhando com o cartão pertencente a outra denunciada nos autos, Edna 
Maria de Lima, que, inclusive, foi condenada pela prática de 79 estelionatos, em razão do 
uso de cartões em seu nome.  Vejamos o áudio (fls. 187/188, apenso I):

FONE           
6992178410     
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO/GUILHERME - CARTÃO GOLD EDNA
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
14/03/2012 10:20:06   14/03/2012 10:26:40   00:06:34

RESUMO
GUILHERME DIZ QUE O DA EDNA QUANDO ELE DIGITA O NÚMERO DO CARTÃO, DÁ 
DADOS INCORRETOS, O DA ANDRÉIA DÁ CERTO. FERNANDO PERGUNTA O 
NÚMERO DELE. GUILHERME DIZ 4440540391571044. FERNANDO DIZ QUE VAI FAZER 
A CONFERÊNCIA, MANDA FICAR NA LINHA. FERNANDO FALA PRA ANDERSON 
CONFERIR O NÚMERO DO GOLD DA EDNA. ANDERSON FALA 4440.5403.9157.1044. 
GUILHERME DIZ QUE É O MESMO NÚMERO QUE ESTÁ DANDO DADOS 
INCORRETOS. FERNANDO PERGUNTA SE DIGITOU O CPF DELA. GUILHERME DIZ 
QUE JÁ. 

Fernando: "Oi.";
Guilherme: "Oi tio, o da Edna aqui quando eu digito o número do cartão diz dados 
incorretos. (...)";
Fernando: "Aquele, o 3003? Tu tem que digitar 0036...";
Guilherme: "Não, é o da Edna.";
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Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?";
Guilherme: "O da Edna.";
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?";
Guilherme: "O da Edna.";
Fernando: "Ahm, quando digita o número do cartão dá dados inválidos?";
Guilherme: "É, dados incorretos. Entendeu?";
Fernando: "Dados incorretos?";
Guilherme: "É, dados incorretos. O da Edna, o da Andréia deu certo já.";
Fernando: "Oh, oh, qual é o número dele?";
Guilherme: "Do que, do cartão?";
Fernando: "É.";
Guilherme: "40540391571044";
(...)

Neste outro áudio, há demonstração do modo como os acusados Fernando e Beto se 
referem em relação às pessoas que executam serviços para o bando, dentre elas, o 
acusado Guilherme  (fl. 221, apenso II).

FONE         
6992178410     
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - TÁ CHEIO DE SOLDADO- CAR
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
22/05/2012 11:07:00          22/05/2012 11:07:41        00:00:41

RESUMO
BETO PERGUNTA SE PRA FAZER O TED É PRECISO TER O CARTÃO DA CONTA. 
FERNANDO PERGUNTA DO ITAÚ. BETO DIZ DA CAIXA. FERNANDO DIZ QUE 
PRECISA, PERGUNTA SE QUER QUE ELE MANDE GUILHERME, DIZ QUE ESTÁ 
CHEIO DE SOLDADO LÁ. BETO FALA PRA MANDAR UM NA CAIXA DA NAÇÕES 
UNIDAS.

Beto: "Pra fazer um ted é preciso do cartão da conta?";
Fernando: "Do Itaú?";
Beto: "Não, da Caixa.";
Fernando: "Precisa.";
Beto: "Então tem que ir aí pegar é?";
Fernando: "Tu que que eu mande o Guilherme, Guilherme tá aqui, tá Edvaldo, tá 
cheio de soldado aqui.";
Beto: "Tá cheio de soldado aí? Manda sair meno (sic) um daí e vir pra cá então.";
Fernando: "Aonde?";
Beto: "Aqui na Carlos Gomes, nos vamos ficar aqui por perto.";
Fernando: "Na Carlos Gomes, então tá.";
Beto: "A Caixa não é aqui, né?";
Fernando: "O Guilherme vai aí levar.";
Beto: "É lá da Nações Unidas. Manda ele esperar lá na frente, nos vamos (...)

Neste outro áudio, percebe-se que Guilherme executa diversos tipos de serviços, em 
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favor do bando criminoso (fl. 312, apenso II).

Telefone: 6992696363 . Data Início: 12/07/2012 15:13:33 Data Término: 12/07/2012 
15:14:04
Duração: 0 00:00:31 Interlocutor:
Relevância: 3 
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME - CONTRACHEQUES
RESUMO: FERNANDO DIZ QUE MANDOU E-MAIL NO ALEX NAVA DO ZIP MAIL, FALA 
PRA GUILHERME FAZER DOWNLOAD E IMPRIMIR TRÊS CONTRA-CHEQUES QUE 
ELE MANDOU. GUILHERME PERGUNTA SE É DO NENÉM. FERNANDO DIZ QUE É. É 
PRA IMPRIMIR E LEVAR PRA ELE

O acusado também aparece em outros áudios, além dos já mencionados, às fls. 200, 
295, 304, 438, 441, dos apensos onde se encontram os relatórios das interceptações.

Ainda em juízo, o acusado alegou que fazia favores para Fernando como, por 
exemplo, deixar os  filhos dele no colégio, ressaltando que assim fazia com o seu próprio 
carro. Declarou que Fernando nunca lhe emprestou o carro dele. 

Disse que nunca deixou seus documentos com seu tio. 

Declarou que nunca foi para Guajará-Mirim, a pedido de Fernando. Porém, informou 
que uma vez trabalhou duas semanas na empresa de Waldemir, em Guajará-Mirim. 

Alegou não saber nada sobre uma conversa entre Beto e Fernando em que seu nome 
é citado.

Sobre uma conversa de 27 de março de 2012, referente a "resolver as coisas de 
Guilherme", o acusado negou que tivesse alguma coisa a ver com sua nomeação na 
assembleia, mas também não soube dizer sobre o que se tratava. Registro, por oportuno, 
que em abril de 2012 Guilherme foi nomeado como assessor parlamentar na Assembleia 
Legislativa. 

Sobre outra conversa, entre Alberto e Fernando, em que falam sobre o acusado, 
referente a um serviço prestado por ele, Guilherme justificou que as vezes seu tio lhe pedia 
favores e ele fazia, tipo levar dinheiro, mas sobre o episódio específico, contexto da 
interceptação citada, declarou que não se recordava.

Sobre uma conversa realizada com seu tio Fernando, na mesma época do 
pagamento de Márcio, Guilherme disse que também se não recordava.

Negou que tivesse acesso às conta do seu tio, mas não soube explicar a conversa 
que manteve com Fernando sobre uma conta.

Disse que nunca deixou nenhuma quantia com Andrei, porém, há conversa 
interceptada nesse sentido, contudo, Guilherme disse que não se recordava. 

Questionado se alguma vez ajudou seu tio, em uma questão referente a 
contracheque, disse que não. Declarou que não se recorda sobre a conversa em que 
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Fernando o manda imprimir três contracheques de Nenem da caixa de e-mail de seu pai.

Às perguntas do juízo, alegou que não sabia quem seriam os ditos "soldados", e que 
não era tratado assim. 

Assim, em resumo, negou envolvimento.

Porém, as provas amealhadas pesam em seu desfavor, e o acusado apresenta 
declarações contraditórias na única oportunidade em que resolveu se manifestar nos autos.

O acusado se limitou a negar o teor das conversas interceptadas em que aparece 
como interlocutor ou em que seu nome é citado, mas não apresentou justificativas 
condizentes, limitando a alegar que não se recordava ou não sabia nada referente a maior 
partes delas.

Assim, diante de todas as provas que pesam em seu desfavor, e que o acusado não 
conseguiu rechaçar, sua condenação pelo crime de formação de quadrilha é medida que se 
impõe, uma vez que restou demonstrado que trabalhava em prol da quadrilha, cumprindo 
ordens dos líderes do bando criminoso. 

Passamos à dosimetria da pena:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela 
qual torno a pena base em definitiva. 

Francisco de Assis do Carmo dos Anjos: tem 47 anos, vive em união estável, tem 
cinco filhos, policial militar aposentado e exerce cargo de vereador.
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Pesa em desfavor deste acusado, a imputação de que teria sido financiado em sua 
campanha com valores oriundos de crimes cometidos pela Organização Criminosa, tendo 
sido apoiado pelos líderes Fernando e Alberto.

As principais provas que pesam em seu desfavor são as alegações de Luciana 
Dermani, confirmadas em juízo, no sentido de que o candidato, de fato, foi um dos 
financiados pelo grupo criminoso e, também, o termo de compromisso constante à folha 
3431 do volume 12 do Inquérito Policial, assinado entre ele e Adriana Argemiro, cunhada de 
Fernando da Gata, em que o acusado se prontifica a ceder dois cargos em seu gabinete à 
escolha de Adriana, como forma de pagamento do dinheiro para a campanha.

Ouvido na fase policial, o acusado negou sua autoria.

Indagado se já recebeu qualquer tipo de auxílio direto ou indireto, financeiro ou bens 
de Beto Baba, afirmou que não e, ao ser perguntado se recebeu auxílio para confecção de 
material gráfico, afirmou que apenas de sua coligação partidária, afirmando que nada 
recebeu de Beto. Da mesma forma falou em relação a Fernando.

Questionado se conhecia Andreia Argemiro e Adriana Argemiro, mulher e cunhada de 
Fernando, o acusado disse que não, bem como que nunca teria visto referidas pessoas e 
sequer manteve contato.

Perguntado se já teria assinado termo de compromisso ou acordo com Adriana 
Argemiro, ou qualquer outra pessoa indicada por Fernando, disse não se recordar.

Igualmente, negou ter mandado confeccionar algum material de campanha nas 
empresas GRAFFNORTE e ANGULAR FORMULÁRIOS, alegando, ainda, que não 
conhece Izaias Junior, corréu e proprietário das referidas empresas.

Em juízo, o acusado insistiu em manter a negativa, negando que tivesse recebido 
dinheiro de Fernando ou Alberto para sua campanha política. Alegou que nunca recebeu 
dinheiro de ninguém para sua campanha.

Declarou que nunca foi cobrado para qualquer nomeação, e que todos os nomeados 
são pessoas que trabalharam voluntariamente para ele, sendo todos colaboradores.

Indagado sobre as imputações da irmã da Deputada Ana da 8, o acusado não soube 
dizer os motivos, pois nunca teve envolvimento com nada.

Indagado sobre o contrato assinado com Andreia Argemiro, diferente do que disse na 
fase policial, quando falou não se recordar, o acusado justificou que a pessoa de Aldo, foi 
coordenador de sua campanha, e que o seu único erro foi acreditar nas pessoas, de modo 
que confirma que a assinatura é sua, mas que não leu o conteúdo.

Alegou que só descobriu a teor do documento quando o TRE/RO entrou em contato 
para dizer que suas contas estavam irregulares, justificando que assinou o documento sem 
ler, por ter confiado no assessor parlamentar, mas que nunca recebera nada.
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Perguntando sobre o fato de que nos e-mails de Fernando da Gata, foram 
encontradas duplicatas do acusado, afirmou não conhecer a pessoa de Carlos Santos. 
Informado pelo Membro do Ministério Público, que as duplicatas encontradas no e-mail de 
Fernando, se referem a material gráfico, o acusado disse que desconhece, tendo ficado 
surpreso, não sabendo dizer nada a respeito dos e-mails enviados pela pessoa de Carlos.

Declarou que fazia materiais de campanha junto a sua coligação, não sabendo dizer 
em que local eram impressos. 

Em resumo, negou todas as imputações.
Perguntado pela defesa de Izaias Alves Junior, se na campanha de 2010 ou 2012, 

contratou as empresas Grafinorte ou Angular, para material de campanha, o acusado 
negou. Aduziu que o material foi feito pela coligação e que buscava o material próximo a 
Caixa Econômica Federal. Não soube informar onde o material era impresso.

Perguntado por este juízo sobre quanto teria assinado o documento mencionado nos 
autos, o acusado não soube dizer, acreditando que o documento era referente a um 
compromisso para doação do espaço, onde seria o comitê ocupado por ele, mas não soube 
precisar quando assinou.

Porém, em que pese sua fragilizada negativa, inúmeras provas pesam em desfavor 
do acusado.

A testemunha JOSÉ FRANÇA BENJAMIM, ouvido na delegacia no dia 09/08/2013, 
esclareceu que o candidato a vereador à época, esteve em sua gráfica, junto com Beto 
Baba, a fim de fazerem cotação de material. Vejamos:

"Que informa o depoente que no ano de 2008, compareceram em sua gráfica a pessoa 
de BETO BABA juntamente com CABO ANJOS, que na época havia se candidatado 
como vereador, para fazer um orçamento de material de campanha, sendo que BETO 
chegou a pagar pelo serviço de somente 50 perfurado (plotagem em vidro traseiro), 
sendo que não chegaram a fechar o negócio com o depoente, pois acharam caro o serviço 
e foram embora, não sabe informa se foi feito tal serviço em outra gráfica, afirma o 
depoente que somente foi feito o orçamento, que na época foi de R$ 50.000,00".

Do mesmo modo, o corréu Izaías Junior, também confirmou em juízo que Alberto 
pagou material de campanha em sua gráfica, para o vereador Cabo Anjos. Esclareceu, 
quando perguntado pelo juízo, que na campanha de 2010, Cabo Anjos fez material de 
campanha na empresa do acusado, que foi pago por doadores indicados por Beto, e pelo 
próprio candidato Cabo Anjos. O corréu ainda confirmou que Cabo Anjos era cliente de 
suas empresas. 

O próprio acusado Fernando Braga Serrão, quando ouvido perante a autoridade 
policial no dia 12/07/2013, confirmou que já teria ajudado financeiramente os candidatos a 
vereador Jair Monte e Cabo Anjos, e especialmente com relação a este, esclareceu que 
ajudou com requisições de  combustíveis.

A testemunha Luciana Dermani de Aguiar, confirmou em juízo os termos do que fora 
relatado durante a fase policial, quando foi ouvida na Secretaria de Segurança e forneceu 
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detalhes sobre a prática delituosa de alguns dos membros da Organização Criminosa.

Alegou que sabia que os deputados Adriano Boiadeiro e Cláudio Carvalho, foram 
financiados pelos acusados. E que dos vereadores, foram Marcelo Reis, Cabo Anjos, 
Eduardo e Jair Monte, além do candidato a prefeito Lindomar Garçon.

Justificou que em um determinado momento, depois da campanha, se encontrou com 
Alberto para conversar em uma peixaria. Que ela perguntou o que estava acontecendo e 
ele informou que quem mandava nos vereadores era ele, e que eles mandavam no 
mandato desses vereadores. Que os nomes dos vereadores e deputados foram citados 
pelo próprio Beto Baba, e que ele sempre quis mostrar poder sobre essas pessoas.

Além de tudo isso, há ainda, juntado nos autos, a cópia do já referido contrato/termo 
de compromisso, assinado entre o acusado e a corré Adriana Argemiro, onde o acusado se 
comprometeu a nomear duas pessoas, indicadas por Adriana, para receberem um salário 
de R$ 6.000,00 cada, a fim de retribuir os serviços que foram prestados pelo bando 
criminoso, em sua campanha.

Trata-se de um termo de compromisso em que o acusado se compromete a nomear 
cargos indicados por Adriana, com rendimentos de seis mil reais cada, no prazo de quatro 
anos, caso se elegesse no pleito de 2010, em razão da prestação de vários serviços de 
campanha num valor aproximado de R$ 60.000,00, assinado em 22.09.2010 por ele, 
Adriana e testemunhas.

Assim, vislumbra-se facilmente que o acusado mentiu em seus depoimentos, e não 
conseguiu se desvincular das provas amealhadas em seu desfavor, de modo que sua 
condenação é medida que se impõe.

Passamos à dosimetria da pena:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 
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Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas.  Assim, torno a pena base em definitiva. 

Alexsandro Braga Serrão: Tem 45 anos, vive em união estável há 21 anos, tem três 
filhos, atualmente administra um restaurante na Av. Jatuarana com Campos Sales. 
Anteriormente, trabalhou como vendedor autônomo de veículos. Declarou que possuía 
renda mensal entre seis a dez mil reais. 

Na fase policial, manifestou-se pelo seu direito constitucional de se pronunciar sobre 
os fatos apenas em juízo, oportunidade em que negou sua autoria.

Informado que fora denunciado por ser participante de uma organização criminosa, o 
acusado alegou que dos corréus apontados por serem lideres conhecia apenas Fernando, 
o qual é seu irmão e   Alberto. Declarou que conhecia Jair Monte em razão deste ser 
vereador.

Indagado pelo Ministério Público sobre as imputações que recaem contra sua pessoa, 
negou a autoria, dizendo que nunca prestou nenhum serviço para o seu irmão "Fernando 
da gata", sabendo apenas que ele trabalhava com negócio de locação de veículos, e que 
não tinha uma relação muito próxima com o corréu.

Questionado sobres as reuniões que aconteciam em sua residência, declarou que 
apenas recorda de almoços entre família e que, por ter uma família grande, várias pessoas 
iam até lá, dentre elas alguns parlamentares, como Jair Monte e Adriano Boiadeiro, 
justificando que eram seus amigos. 

Indagado pela contradição com relação ao envolvimento com Jair, o acusado alegou 
que a sua mãe participou da campanha de Jair, e que por isso Jair ia na sua casa, pois 
morava com sua mãe.

Quanto a Adriano Boiadeiro, declarou que o conheceu há pouco tempo em razão de 
assuntos políticos. Esclareceu que Adriano foi na sua casa umas três ou quatro vezes.

Vislumbra-se, pois, que impera grande fragilidade sobre as justificativas do acusado a 
respeito das reuniões que aconteciam em sua casa, pois não conseguiu se desvincilhar das 
provas amealhadas.

Alegou que Mark é marido de Adriana, a qual é sua prima, bem como Andréia, 
esposa de Fernando.

Declarou que nunca ajudou Fernando em negócios. Disse que nunca emprestou 
cartões de crédito e nem pagou boletos para Fernando. 

Confirmou que Guilherme Duarte é seu filho e trabalha com o acusado no 
restaurante. Disse que seu filho também não tinha envolvimento com Fernando, possuindo 
apenas relação familiar.

Com relação a Edvaldo, destacou que este é seu amigo de infância, relatando que já 
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chegaram a trabalhar juntos em uma loja de sapatos. Ressaltou que tinha conhecimento 
que Edvaldo buscava e deixava os filhos de Fernando no colégio.

Declarou que morava em Fortaleza, sendo que, a partir de 2012, começou a vir para 
Porto Velho, a fim auxiliar sua mãe que estava recebendo indenização do "soldado da 
borracha". Alegou que se mudou definitivamente para esta capital quando sua mãe faleceu, 
em dezembro de 2012.

Confirmou ter ido fazer vistoria em uma obra em Candeias do Jamari, a pedido de 
Adriana, esposa de Mark, a fim de verificar se estava faltando algum material. 

Declarou já ter andado em um veículo tipo saveiro, cor vermelha, pertencente a Mark, 
por cerca de um ou dois dias, pois estava sem carro e pegou emprestado. Indagado sobre 
o fato de que o veículo pertencia à corré Edina Maria, o acusado alegou que não sabia em 
nome de quem estava o documento do carro.

Confirmou que já teve problema de duplicidade de CPF em razão de ter pedido uma 
2ª via e vindo com número diferente, sendo foi até a Receita Federal pedir o cancelamento.

Perguntado se guardou na sua casa, máquinas de cartão de crédito ou outros 
documentos como cheques, boletos, faturas e cartões de crédito, a pedido de Fernando ou 
Mark, disse que não.

Disse não saber se Fernando financiava campanha política, e nem se indicava 
pessoas para serem nomeadas em cargos eleitorais. Afirmou que Alexsandra Braga Serrão 
é sua irmã e já trabalhou no gabinete de Jair Monte, justificando que poderia ter sido em 
razão de algum compromisso arcado entre Jair Monte e sua mãe, que trabalhou na 
campanha dele.

Em resumo, negou ser gerente imobiliário da organização criminosa, e de organizar 
reuniões políticas, alegando que não tem relação com a operação. 

Em que pese a fragilizada negativa do acusado, as provas amealhadas nos autos 
caminham no sentido de comprovação de sua autoria.

Há várias conversas interceptadas em que o acusado é mencionado pelos 
interlocutores Fernando e Alberto, sempre relacionado a algum serviço a ser prestado em 
relação ao grupo criminoso. 

Vejamos dois deles presentes à fl. 273 do relatório constante nos apensos.

Telefone: 6992560489 Data Início: 18/06/2012 14:04:50 Data Término: 18/06/2012 14:10:52
Duração: 0 00:06:02
Relevância: 2
COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - COMPRA DOS FUSIONS.
RESUMO: DEMIR FALA QUE O FERNANDO TAVA QUERENDO SABER SOBRE A 
COMPRA DE 02 FUSIONS QUE FORAM COMPRADOS NO NOME DA EMPRESA DO 
DEMIR. DEMIR FALA QUE TA TODO MUNDO USANDO A EMPRESA. TODO MUNDO 
BACANINHA, TODO MUNDO SE DANDO BEM. DEMIR EXPLICA PRA BETO QUE 
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FERNANDO LIGOU QUERENDO SABER O PREÇO DO FUSIONS, JÁ QUE O DEMIR 
TINHA COMPRADO ESSES DIAS. DEMIR EXPLICA PRA BETO QUE VAI TER QUE 
REVOGAR A PROCURAÇÃO DE ALEX, POIS, PELO QUE SE AUFERE DO ÁUDIO, 
ALEX COMPROU 2 FUSIONS SEM O CONHECIMENTO DE DEMIR.

Telefone: 6992560489 Data Início: 19/06/2012 12:40:23 Data Término: 19/06/2012 12:44:31
Duração: 0 00:04:08 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PAGAR O BOLETO.
RESUMO: FERNANDO DIZ QUE LIGARAM ATRÁS DO ALEXSANDRO E DISSERAM 
QUE NÃO CONHECIAM ELE NA EMPRESA. QUE O ALEXSANDRO ESTARIA PEDINDO 
R$ 2.400,00 PARA COMPRAR TALÕES DE CHEQUE DE CURITIBA E BRASÍLIA. 
FERNANDO DIZ QUE VAI MANDAR O DINHEIRO PRO ALEX. VÃO PEGAR O DEMIR, 
TA TODO MUNDO LIGANDO PARA COBRAR.

E outro à fl. 312, também constantes nos apensos das interceptações, em que os 
acusados utilizam-se do e-mail de Alexsandro para serviços relacionados às práticas 
criminosas:

Telefone: 6992696363 . Data Início: 12/07/2012 15:13:33 Data Término: 12/07/2012 
15:14:04
Duração: 0 00:00:31 Interlocutor:
Relevância: 3 
COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME - CONTRACHEQUES
RESUMO: FERNANDO DIZ QUE MANDOU E-MAIL NO ALEX NAVA DO ZIP MAIL, FALA 
PRA GUILHERME FAZER DOWNLOAD E IMPRIMIR TRÊS CONTRA-CHEQUES QUE 
ELE MANDOU. GUILHERME PERGUNTA SE É DO NENÉM. FERNANDO DIZ QUE É. É 
PRA IMPRIMIR E LEVAR PRA ELE

Em outros dois áudios, o acusado é mencionado pelos interlocutores como a pessoa 
que faria viagem, a mando do bando para Brasília, sendo que os interlocutores discutiam se 
iria ele ou seu filho Guilherme Duarte (fls. 354/356  apenso III):

FONE               ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CARTÕES, ALESSANDRO, 
CLA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 13:58:16            25/12/2011 14:03:14        00:04:58 

RESUMO 
Beto pergunta quem é que vai viajar. Os interlocutores falam sobre pagamento de cartão. 
Fernando alerta Beto que tem que pegar os cartões de Cláudio, se deixar, deve ser um 
baixo, como por exemplo, um de cinco mil. 

DIÁLOGO: BETO PARECE CHAMAR ALEX DE CABO NAVA 
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(até 3 minutos e 20 segundos) 
Fernando: "Oi."; 
Beto: "E aí Zé, e a passagem, macho, do Guilherme?"; 
Fernando: "Eu vi aqui já, tem que comprar na milha."; 
Beto: "Deu de tirar?"; 
Fernando: "Não, eu não tirei ainda não, porque o Alessandro ficou de ver se era ele 
ou o Guilherme."; 
Beto: "Ele falou ontem pra mim que era o Guilherme."; 
Fernando: "É o Guilherme mesmo é?"; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "Pode tirar do Guilherme."; 
Beto: "(...) pergunta então do Alex quem é que vai."; 
Fernando: "É. Daqui a pouco ele tá por aqui."; 
Beto: "O Cabo Nava?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "Tá porra nenhuma, tá bem bebendo lá pelo tal do sítio da cunhada."; 
Fernando: "Vixi, é mesmo, (...) vou tentar ligar pra ele, tá desligado o telefone dele 
é?"; 
Beto: "Não, não liguei não, mas ele tá bem lá pro rumo da cunhada né?"; 
Fernando: "Hum."; 
Beto: "(...) ontem a noite (...)"; 
Fernando: "Qualquer coisa o Guilherme mesmo, o Guilherme vai."; 
(...)

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PASSAGEM-CARTÃO VAL 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 20:52:15            25/12/2011 21:01:16         00:09:01 
 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI.  
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
UMAS PASSAGENS DE PALMAS, 
(...)

Fernando: "Oi."; 
Beto: "E aí, tirou a passagem? Quem é que vai?"; 
Fernando: "O Guilherme."; 
Beto: "Mas tú conseguiu a passagem?"; 
Fernando: "Tirei."; 
Beto: "Tinha vaga?"; 
Fernando: "Tirei nas milhas."; 
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(...)
Beto: "Cade o Cabo Nava?"; 
Fernando: "Eu não sei não Beto. Liga aí pra ele de outro número, pra ver se tú consegue 
falar com ele."; 
Beto: "Ele tinha me ligado, eu retornei quando saí da igreja. Eu não consegui falar com ele." 
Fernando: "(...)"; 
(...)
Beto: "É, ou então, o da Val já era. O da Val acho que não dá mais não."; 
Fernando: "Não, o da Val já quengou."; 
Beto: "Até o de amanhã não tem como liberar não?"; 
Fernando: "O da Val? Qual o de amanhã?; 
Beto: "O Platinum e o Premiado. 
Fernando: "(...) tem jeito não, já quengou."; 
Beto: "Mas como na internet consta disponível?"; 
Fernando: "Tá tudo disponível. Tá tudo filezinho, mas ligando lá já tá lá falando (...) voltou já 
os cheques."; 
Beto: "Mas num ligou lá e deixaram disponível até segunda?"; 
Fernando: "Ligou, mas o atendente falou isso, e não libera de jeito nenhum. Falou que já 
voltou os cheques já. Voltou três cheques."; 
Beto: "Três?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "Tu confere aí (...). Vou tentar falar com o Alex, eu peço pra ele te ligar?"; 
Fernando: "Na hora que tu tentar falar com ele, tu fala pra ele me ligar pra pegar o 
numero da passagem, que o Guilherme vai 11:30."; 
Beto: "11:30?"; 
Fernando: "É, o vôo é 11:30, pra tá lá, que é meia noite e meia."; 
Beto: "Pegar o carro pra ir lá na tua mãe."; 
Fernando: "Chega 8:20"; 
Beto: "(...). Tá chamando aqui o telefone dele. Cadê as meninas, já foram?"; 
Fernando: "Ainda não."; 
Beto: "Tá atendendo não oh, mandar o Júnior ligar pro Guilherme."; 
Fernando: "É, pra ver se ele atende."; 
Beto chama Júnior e pede pra ele ligar pra Guilherme. 
(...) 
Beto: "Um  85 aqui me ligando não sei quem era (...) será que é o Davino?"; 
(...) 
Beto: "Deixa eu ver quem tava me ligando (...). 9925-4571."; 
Fernando: "Não conheço não. Ligou um também que eu não conheço (...) da claro, esse aí 
que ta te ligando é da Tim."; 
Beto: "Ligaram aí pra ti, também?"; 
Fernando: "Da claro."; 
Beto: "O nego Davino vai pra lá hoje? Tá desligado o do Guilherme. Esse povo tá pra 
onde. Ele não sabe não que tem que viajar? Tu não avisou não?"; 
Fernando: " Eu falei pow, no dia que eles tavam aqui ontem, eles tavam aqui, eu falei, 
eu perguntei o Alessandro, quem era que ia, ele falou 'eu ou o Guilherme'. Aí eu liguei 
atrás dele pra falar com ele, eu não consegui, é o Guilherme mesmo (...)."; 
Beto: "Celular desligado, tudo assim. Só chama. Do Alex desligado."; 
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Fernando: "(...) é o 9975-3805."; 
Beto: "Vamo tentar falar com esse povo, eles são vacilão. Vou tenta r (...)".

Assim, por todo o exposto, não restam dúvidas quanto ao envolvimento do acusado 
com os deslindes criminosos praticados pelo bando, estando associado aos líderes Beto, 
Fernando e os comparsas, para a prática de crimes.

Passamos à dosimetria da pena:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Sidney Costa Lima: tem 43 anos, é solteiro e tem uma filha.

A acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, fez uso de seu direito 
constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, declarou ter sido contratado para trabalhar como motorista da esposa do 
vereador Jair Monte e dos filhos dele. Alegou que recebia entre R$ 1.300,00 a R$1.500,00 
por mês.

Afirmou conhecer os corréus Beto Baba e Fernando da Gata em razão das reuniões 
político-partidárias, considerando que levava Jair Monte para essas reuniões.

Quanto ao corréu Elias Barbosa Dias, esclareceu que este trabalhava como contador 
na empresa Zoocria Rações, Afirmou que Elias também participava das reuniões politicas, 
pois a esposa deste era candidata.

Com relação ao corréu Frank, declarou que este era motorista de Elias e dirigia para 
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a esposa deste na época da candidatura para vereadora.

No que se refere Mark Albernaz, alegou que o conheceu quando este foi nomeado no 
gabinete de Jair Monte, na função de assessor parlamentar.

O acusado confirmou que também foi nomeado no cargo de assessor parlamentar, 
porém trabalhava como motorista.

Alegou que frequentava a loja ZOOCRIA para comprar rações para seus animais e 
acredita que quem gerenciava o estabelecimento era Maria Eliane ou o irmão de Jair. 
Afirmou já ter ido a loja para pegar algumas quantias em dinheiro, a pedido de Maria Eliane.

Disse ter figurado como sócio da empresa ZOOCRIA, em razão de Jair Monte não ter 
dinheiro para pagar os serviços prestados pelo acusado como motorista. Esclareceu que a 
sociedade lhe fora repassada em uma porcentagem de 10%, mas que não sabia quanto era 
o capital social que lhe cabia.

Ressaltou que recebia o valor correspondente a sociedade, cerca de R$800,00 a 
R$1.000,00 por mês. Declarou que neste período parou de trabalhar como motorista e 
apenas recebia da loja Zoocria.

Afirmou que entrou na sociedade da Zoocria em 2011 ou 2012 e, logo após, passou a 
dirigir para o corréu Jair na campanha, prestando serviços para o acusado, recebendo em 
média R$800,00, além do valor recebido pela Zoocria.

Disse que ia na Zoocria apenas para receber a sua parte na cota da sociedade e que o 
valor era fixo. 

Questionado sobre o fato de realizar entregas de mercadorias para alguns dos 
corréus, o acusado negou.

Perguntando se conhece alguma pessoa chamada Aline, informou que sim, mas 
negou que tivesse a convidado, assim como qualquer outra pessoa, para fazer parte de 
algum esquema de fraude.

Porém, consta nos autos ligação do réu onde se vislumbra claramente sua atuação 
na cooptação de pessoas para a fraude com cartões de crédito.

O acusado confirmou que realizava pagamento de boletos referentes as contas da 
casa, a pedido de Maria Eliane, sendo que todos os pagamentos eram feitos em dinheiro.

Perguntado sobre uma ligação do dia 30.01.12, em que Jair ligou para o acusado 
pedindo para levar boletos para Fernando, o acusado disse não recordar, insistindo em 
dizer que teria pego apenas um boleto da Ameron. 

Vislumbra-se durante o depoimento do acusado que a sua tese de defesa permeia 
sobre o fato de que ele era motorista de Maria Eliane e dos filhos, e que por isso não teria 
vinculação às atividades perpetradas por Jair. Porém, em várias oportunidades no próprio 
depoimento o acusado deixa claro que também era motorista de Jair Monte, inclusive, 
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executando diversos serviços para este. 

O acusado é interlocutor em diversas conversas interceptadas, em que trata sobre o 
esquema de cartões, mostrando de forma evidente que atuava na cooptação de pessoas 
para o esquema criminoso.

Há diversas conversas entre Sidney e Frank, o quais trabalhavam como motoristas de 
Jair e Elias, respectivamente, e funcionavam como espécie de "faz tudo" destes.

No áudio constante à fl. 264 do apenso referente às interceptações, Sidney e Frank 
falam que os respectivos patrões são muito espertos e conversam sobre um negócio que 
eles precisam analisar.

Telefone 6992613433 Data Início: 22/05/2012 11:19:49 Data Término: 22/05/2012 11:21:37
Duração: 0.00:01 :48

COMENTÁRIO: FRANK/SIDEI - NEGÓCIO ENTRE ELE

RESUMO: FRANK DIZ QUE OS PATROES DE AMBOS SÃO MUITO ESPERTOS, 
PERGUNTA SE SIDNEI FALOU COM O CIDADÃO. SIDNEI DIZ QUE NÃO. FRANK DIZ 
QUE ELIAS CHEGOU COM UMA CONVERSA SÓ QUE ELES QUEREM 15%, CADA UM 
QUER 15% POR INDICAÇÃO, TEM A PARTE DOS CARAS QUE VÃO FAZER OS 
TRABALHOS TUDINHO. SIDNEI DIZ TEM QUE ANALISAR, SIDNEI DIZ PRA DEIXAR 
ELE VER DEPOIS ELES CONVERSAM, PERGUNTA ONDE ESTÁ ELIAS. FRANK DIZ NA 
AMERON. 

A partir da fl. 287 dos autos apensos, o telefone de Sidney passa a ser monitorado, 
sendo relatadas  conversa com diversos interlocutores, sempre intermediando esquemas 
de seu patrão, o acusado Jair Monte. O acusado também mantém diversas conversas com 
Jair Monte, a respeito da prestação de serviços.

Ao final da fl. 289 e seguintes dos autos apensos, Sidney conversa com Mauro e 
falam a respeito de cheques que sumiram da casa de Jair Montes. Sidney demonstra ter 
conhecimento de todo o esquema criminoso, pois, do contexto desta conversa, conclui-se 
que os cheques a que se referem no áudio são exatamente os cheques que foram 
entregues por Maria Eliane às autoridades policiais. Vejamos o áudio:

Telefone: 69 92613433 Data Início: 13/01/2012 12:29:28 Data Término: 13/01/2012 
12:32:58
Interlocutor: Duração: 0 00:03:30
Relevância: 1

COMENTÁRIO: SIDNEI/MAURO - JAIR SUSTANDO CHEQUES
RESUMO: MAURO PERGUNTA COMO FICOU NEGÓCIO DA POLICIA, POIS JAIR 
FALOU QUE OS CARAS TINHAM ACHADO UMA DIGITAL. SIDNEI DIZ QUE ELE FOI 
NA DELEGACIA REGISTRAR OCORRÊNCIA SOBRE UNS CHEQUES QUE SUMIRAM. 
MAURO PERGUNTA SE ROUBARAM OS CHEQUES QUANDO ENTRARAM NA CASA 
DELE. SIDNEI DIZ QUE ELE É ENROLADO. NÃO É DO TEMPO DOS CARAS, ISSO FOI 
AGORA, DIZ QUE ELE FALOU QUE SUMIRAM OS CHEQUES DE DENTRO DA CASA 
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DELE, MAS NA CASA DELE SÓ TEM ELE E A MULHER. MAURO DIZ QUE ESTÁ MAL 
CONTADA ESSA HISTÓRIA. SIDNEI DIZ QUE SUMIRAM OS CHEQUES DE LÁ E ELE 
ESTÁ DANDO BAIXA NOS BANCOS.

Neste áudio, às folhas 290/291 do apenso II, o acusado claramente coopta uma 
pessoa para atuar na fraude de cartões. Vejamos:

FONE           ALVO
6992613433     69 9261 - 3433

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
SIDNEI/MNI(ALINE?) - FRAUDE CONTRA BANCO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
14/02/2012 10:20:04   14/02/2012 10:24:52   00:04:48

RESUMO
SIDNEI PERGUNTA A MNI SE MNI VAI QUERER OU NÃO. MNI DIZ DEPENDE, 
PERGUNTA QUANTO ELE VAI DAR, DIZ QUE PEDIU UM E MEIO. SIDNEI PERGUNTA 
SE ELA QUER FAZER TUDO ISSO. MNI DIZ CLARO, SE É PRA SUJAR VAMOS SUJAR 
DIREITO.SIDNEI ACHA QUE NÃO VAI SER SÓ ISSO, POIS ELE (UMA TERCEIRA 
PESSOA) TAMBÉM VAI QUERER TIRAR O DELE, VAI FAZER ENTÃO DOIS OU DOIS E 
MEIO, SIDNEI DIZ QUE VAI FALAR COM O MENINO AGORA, POIS ELE ESTÁ LÁ, AÍ SE 
FOR, ELE PRECISA PEGAR AGORA IDENTIDADE, CPF E COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA. MNI DIZ QUE ELE PRECISA EXPLICAR DIREITO COMO FUNCIONA 
ISSO. SIDNEI DIZ QUE ELA SABE COMO FUNCIONA. MNI DIZ QUE FICOU MUITO 
VAGO, FALA PRA PERGUNTAR DELE DIREITINHO COMO FUNCIONA. SIDNEI DIZ 
QUE É O BANCO QUE COBRA, ISSO É LEGAL, É TUDO NO BANCO, É IGUAL VOCÊ 
PAGAR UM CARTÃO DE CRÉDITO, FICAR DEVENDO, O BANCO FICA DE 
COBRANDO DIRETO. MNI PERGUNTA COMO VAI EXPLICAR ESSE DINHEIRO PRO 
PAI DELA. SIDNEI DIZ QUE ISSO NÃO É COM ELE, DIZ QUE NÃO PODE FALAR MUITO 
POR TELEFONE, DIZ QUE DE CARA ELA JÁ VAI PEGAR 5 CINCO MIL) PRA ELA 
ALIVIAR AS COISINHAS DELA. MNI PERGUNTA SE É CINCO MIL. SIDNEI DIZ QUE É. 
MNI DIZ PRA SIDNEI VER COM ELE, DIZ QUE VAI ESTAR EM CASA UMAS 6:30 OU 
7:00 HORAS, ELA VAI PASSAR OS DOCUMENTOS DELA. SIDNEI DIZ QUE OS CARAS 
JÁ QUEREM ADIANTAR O NEGÓCIO É AGORA, ELES VÃO TE CADASTRAR NO 
BANCO, FAZER TUDO NO BANCO. MNI DIZ QUE NÃO PODE TER PRESSA. SIDNEI 
DIZ QUE PRECISA FALAR PRO CARA, SE ELA DESSE OS DOCUMENTOS AGORA 
ELE JÁ IA ABRIR A CONTA AGORA. MNI DIZ PRA SIDNEI VER COM ELE E EXPLICAR 
DIREITINHO PASSO A PASSO. SIDNEI DIZ QUE É COISA NO BANCO, ELE VAI ABRIR 
A CONTA NORMAL NO BANCO E O BANCO DÁ O LIMITE PRA ELA USAR, SÓ ISSO, 
ELA VAI FICAR DEVENDO E O BANCO VAI COBRAR. MNI PERGUNTA SE VÃO 
COLOCAR ALGUMA FIRMA NO NOME DELA. SIDNEI DIZ QUE DEPOIS ELES 
CONVERSAM. MNI PEDE PRA ELE VER SE VÃO COLOCAR FIRMA NO NOME DELA, 
PORQUE ELA VAI TIRAR O VISTO E ELA PRECISA FORJAR QUE TEM FIRMA NO 
NOME DELA JÁ DE LONGA DELA, FORJAR TUDO ISSO, POIS ELES VÃO PESQUISAR. 
SIDNEI DIZ QUE ELES SE FALAM DEPOIS PESSOALMENTE, POR TELEFONE NÃO.

O FONE DE MNI É 69 9254-7511, ESTÁ CADASTRADO EM NOME DE ALINE CORTEZ 
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OLIVEIRA

Mni: "Oi.";
Sidnei: "Oi, tá viva?";
Mni: "Ahm?";
Sidnei: "Tá viva, tu?";
Mni: "Concerteza.";
Sidnei: "Como é que tu não atendeu minha ligação ontem. Tu não viu um monte de ligação 
aí não cara?";
Mni: "Não, tava lá no meu pai, o celular tava no serviço dele, tava dentro do carro aí tirou.";
Sidnei: "Puta que pariu cara. Tu lembra aquilo que tu me falou naquela noite lá?";
Mni: "Ahm?";
Sidnei: "E aí, vai querer ou não vai?";
Mni: "Depende, quanto que ele vai me dar?";
Sidnei: "Quanto é que tu quer?";
Mni: "Eu te falei."; 
Sidnei: "Não lembro não, sério. Um?";
Mni: "É, um e meio.";
Sidnei: "Tu quer fazer tudo isso?";
Mni: "Claro, se é pra sujar, vamos sujar direito.";
Sidnei: "Não, mas só que eu acho que não vai ser só isso não, porque tem que tirar o dele, 
vai fazer então dois ou dois e meio.";
Mni: "Então...Ahm?";
Sidnei: "Ahm... só que aí eu vou falar com o menino aqui agora que ele tá aqui, aí se 
for eu preciso pegar agora, é identidade e cpf teu e comprovante de residência, só 
isso, mais nada.";
Mni: "Comprovante de residência no meu nome?";
Sidnei: "É. Eu confirmo aqui, mas acho que é, é melhor né.";
Mni: "Tu tem que me explicar direito como é que funciona isso, Sidnei.";
Sidnei: "Tu sabe como é que funciona.";
Mni: "Ah, mas ficou muito vago, pergunta dele direitinho como é que funciona.";
Sidnei: "Não tem como, é o Banco que te cobra, filha. Isso é legal, é tudo no Banco. É 
igual tu fazer um cartão de crédito e ficar devendo, o Banco, a operado não fica te 
cobrando direto?";
Mni: "Hum?";
Sidnei: "Então, é assim, só.";
Mni: "Como é que eu vou explicar esse dinheiro pro meu pai?";
Sidnei: "Ah, agora aí não é comigo não.";
Mni: "(risos)";
Sidnei: "O dinheiro tu pode deixar aí com alguém que tu confia e pegando aos poucos, 
usando né?";
Mni: "É.";
Sidnei: "Não, não pode falar muito por telefone não, é sim ou não, depois eu passo 
aí, liguei que só ontem pra ti, pra ir aí falar contigo.";
Mni: "Mais tarde tu vem, porque eu vou passar a tarde fora.";
Sidnei: "Tu vai tá aí que hora, isso daí já era pra ontem, aí de cara tu já vai pegar cinco.";
Mni: "Cinco o que?";
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Sidnei: "Pra tu aliviar tuas coisinhas né, que tu quiser...";
Mni: "Pegar cinco mil?";
Sidnei: "É.";
Mni: "Hum. Tu vê aí com ele, aí eu vou tá em casa umas 18:30, 18:30 ou 19:00 horas. Aí tu 
vem aqui e me fala e eu já te dou meus documentos.";
Sidnei: "Os caras já querem adiantar o negócio é agora, fazer já o...Eles vão te 
cadastrar no Banco, fazer tudo no Banco...";
Mni: "Eles vão ter tempo pra fazer isso. Não pode ter pressa não.";
Sidnei: "Pois é, aí eu tenho que dizer. Se eu falar pro cara 'não, ela vai fazer', aí ele 
vai dizer 'então traz o documento que eu preciso abrir a conta dela agora. Se 
coisasse agora, ele já ia abrir a conta agora, já.";
Mni: "Vê aí com ele, aí tu vem aqui comigo e me explica direitinho, passo a passo 
como é que vai fazer. Porque tu me falou ali, mas ficou muito vago.";
Sidnei: "Ei, ei, escuta, isso é coisa no Banco cara, ele vai abrir a conta pra ti normal 
no Banco, abre a conta no Banco, tudo no Banco, e pronto, aí o Banco te dá o limite 
pra tu usar, só isso.";
Mni: "E deixa eu te falar...";
Sidnei: "Aí o que acontece, tu fica devendo, o Banco que te cobra, tu sabe disso que 
é o Banco que cobra.";
Mni: "Humrum. Deixa eu falar uma coisa..."; 
Sidnei: "Ahm?";
Mni: "Eles vão colocar alguma firma no meu nome, alguma coisa?"; 
Sidnei: "Não, não....depois agente conversa pessoalmente mais, depois...";
Mni: "Tá, tu vê aí direitinho, pergunta se vão colocar firma no meu nome, porque é assim, 
eu falei pra ti que eu quero tirar meu visto.";
Sidnei: "Hum?";
Mni: "Então quanto mais vínculo eu provar que eu tenho alguma firma no meu nome, já de 
longa data, né? Forjar tudo isso, tem que forjar tudo isso, porque eles vão pesquisar.";
Sidnei: "Agente fala depois, agente fala depois pessoalmente, por telefone não.";
Mni: "Tá bom, tá bom, tchau.".

Neste outro áudio à fl. 292, Sidney conversa novamente com Mauro e falam sobre 
Beto, Fernando e Jair. Ressalte-se, mais uma vez, demonstrando que tinha plena ciência e 
compactuava com o todo o esquema criminoso do grupo.

Telefone: 69 92613433 Data Início: 07/03/2012 10:34:24 Data Término: 07/03/2012 
10:36:03
Duração: 0 00:01:39 Interlocutor:
Relevância: 1 
COMENTÁRIO: SIDNEI/MAURO - BETO INTIMAÇÃO PF
RESUMO: MAURO DIZ QUE PRECISA FALAR COM SIDNEI, BETO RECEBEU DUAS 
INTIMAÇÕES DA POLICIA FEDERAL ONTEM, DIZ QUE ELE PASSOU NUM PALIO 
PRETO COM A MULHER DELE. SIDNEI DIZ QUE ELE ESTÁ ANDANDO NUM PÁLIO E 
NUM PRISMA. NÃO ESTÁ ANDANDO NOS CARRÕES NÃO. MAURO DIZ QUE O MICA 
FALOU PRA ELE QUE O PATRÃO DE MAURO "FUDEU' BETO, ATÉ FERNANDO ESTÁ 
SE AFASTANDO DELE COM MEDO. DEPOIS MAURO DIZ QUE FERNANDO ESTÁ SE 
AFASTANDO DE JAIR COM MEDO DE JAIR DERRUBAR ELE. SIDNEI DIZ QUE ELE 
FALAVA DEMAIS NO TELEFONE (POSSIVELMENTE SIDNEI FALA DE BETO). SIDNEI 
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DIZ QUE ESTÁ NA CASA DELE(PROVAVELMENTE JAIR). MAURO FALA PRA SIDNEI 
LIGAR PRA ELE PERTO DE MEIO-DIA, MAS AINDA NÃO ESTÁ NA CONTA, DIZ QUE 
PRECISA CONVERSAR PESSOALMENTE COM SIDNEI.

Destaca-se outra conversa que evidencia a participação de Sidney no esquema 
criminoso:

Telefone: 6992613433
Data Início: 23/03/2012 00:20:28 Data Término: 23/03/2012 00:45:26
Duração: 0 00:24:58 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: SIDNEI/MNI- NEGÓCIO DE 1 MILHÃO

RESUMO: MNI PEDE PRA SIDNEI COMPRAR ROUPA PRA ELA, POIS ELE TEM 
CARTÃO. SIDNEI DIZ QUE AQUELE CARTÃO JÁ ERA, MAS ELE ESTÁ FAZENDO UM 
NEGÓCIO ALI. MNI PERGUNTA QUANTO TEMPO VAI DEMORAR SIDNEI DIZ QUE 
ESSE NEGÓCIO É PRA GANHAR MUITO DINHEIRO, É PRA GANHAR 1 MILHÃO. MNI 
PERGUNTA QUE NEGÓCIO É ESSE QUE ELA TAMBÉM QUER. SIDNEI DIZ QUE NÃO 
PODE FALAR POR TELEFONE.

A partir da fl. 579 e seguintes dos autos apensos, há novo relatório também referente 
as conversas de Sidney, agora relacionadas com outro número telefônico. As conversas 
continuam a demonstrar o papel de intermediação perpetrado por Sidney no seio da 
organização Criminosa.

Em outro áudio à fl. 480 o acusado recebe ordem de Jair para entregar boletos a 
Fernando da Gata:

FONE           ALVO
6993141991     69 9314 - 1991

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: Jair/Sidney.Levar 2 Boletos no Fernando 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
30/01/2012 09:07:04   30/01/2012 09:08:26   00:01:22

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO
6993141991

RESUMO
Jair passa instruções a Sidnei para que ele leve boletos para Fernando, e solicita que ele vá 
na Assembleia e pegue com Natalie um papel para fazer nova documentação.

DIÁLOGO

Sidnei: "Oi.";
Jair: "Tá onde mela?";
Sidnei: "Tô aqui, perto da Ameron aqui.";
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Jair: "Eu vou deixar aqui em casa, mas tu tem que passar aqui depois das 10, só. Eu vou 
deixar aqui o boleto do Azera pra pegar no Bosco o dinheiro pra pagar, tá?";
Sidnei: "Aham.";
Jair: Dia 30. E vou deixar aqui pra ti dois boletos pra tu levar na casa do Fernando.";
Sidnei: "Tá.";
Jair: "E a’ tu vai passar l na Assembleia, vê lá com a Natalie pra pegar um papel daquele 
pra fazer nova documentação pra ti de novo. (...) pegar documentação, tem que começar a 
correr atr‡ás disso aí, tá?";
Sidnei: "Tá";
Jair: "(...) Esperar sair rescisão, vai sair só daqui uns 10 dias.
Sidnei: "Tá bom”;
Jair: “Tá bom”.

No áudio de fls. 184/186 do apenso VII, Sidney conversa diretamente com Beto, 
assentando a prova de que mantém contato com vários membros da Organização 
Criminosa, especialmente os líderes. 

Vejamos:

FONE           ALVO
6999843737     69 9984 - 3737

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: SIDNEI/BETO - CHEGOU MULTA DO CARRO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
09/01/2012 10:36:57   09/01/2012 10:39:47   00:02:50

RESUMO
SIDNEI DIZ QUE CHEGOU MULTA PRA PAGAR DE R$ 153 DO CARRO, O CARRO 
ESTÁ ATRASADO, JÁ TEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, DIZ QUE O NOME 
DELE JÁ ESTÁ NO SERASA. BETO DIZ QUE ESTÁ ATRASADO PELO JAIR, POIS OS 
DOCUMENTOS ELE PAGOU, DIZ QUE NÃO PAGOU, POIS ELA FOI GERADA DEPOIS, 
DIZ QUE JAIR É FODA, DIZ QUE SIDNEI ARRANJOU O NOME DELE PRA JAIR, TEM 
QUE DAR UMA PRESSÃO NELE, NÃO PODE ESTAR FAZENDO ISSO COM BETO NÃO. 
SIDNEI DIZ QUE FALOU PRA ELE, ELE NÃO "COISOU", E OS CARAS FICAM INDO 
ATRÁS DO CARRO. BETO DIZ QUE SIDNEI TINHA QUE DAR UMA PRESSÃO NELE. 
BETO DIZ QUE JAIR É FODA, TEM QUE PAGAR A HILUX, ESSE CARRO E O GOL.
FONE BETO 9972-2103

Sidnei: "Ei Beto, é o Sidnei.";
Beto: "Fala Sidnei.";
Sidnei: "Chegou uma multa aqui pra pagar de R$ 153,00 do carro...";
Beto: "Multa?";
Sidnei: "É, tá aqui que chegou. Lembra aquela vez que eu te falei que tinha chegado o 
informativo, agora chegou a multa pra pagar, tá aqui, e o carro tá atrasado já, meu nome tá 
no SERASA já, o banco botou no SERASA, tá com Busca e Apreensão.";
Beto: "Mas tá atrasado pelo Jair né?";
Sidnei: "É, pelo Jair, que o Jair não está pagando as parcelas.";
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Beto: "O documento eu paguei dele, eu não paguei essa multa aí que não constava lá, essa 
multa é antiga né?";
Sidnei: "Essa multa é antiga. Mas então, se tu pagou o documento porque essa multa 
chegou então?";
Beto: "Porque ela chegou depois, ela não tinha gerado ainda.";
Sidnei: "Não tinha gerado, licenciamento, né, documento atrasado do carro. Aí é por isso.";
Beto: "Eu vou pagar ela, mas eu já paguei o documento.";
Sidnei: "Não, tá...";
Beto: "Mas o Jair é foda hein macho.";
Sidnei: "Pois é bicho, eu viajei e me lasquei, não pude comprar o que eu tinha que comprar, 
por causa do meu nome no SERASA.";
Beto: "É, mas tem que dar uma pressão nele, porque como é que tu arrumou teu nome pra 
ele, tu tinha que dar uma pressão nele, não pode tá fazendo isso comigo não.";
Sidnei: "Pois é pow, eu falei pra ele, aí ele não coisou, os caras ficam vindo aqui atrás do 
carro, atrás do carro. Falei 'não sei não meu amigo, se tu achar pela rua, resolve aí. Porque 
não tem o que falar né?";
Beto: "É, mas tu tinha que dar uma pressão nele.";
Sidnei: "Eu já falei pra ele. Tudinho. Pois é pow, é só pra falar que a multa tá aí, aí depois tu 
me liga pra eu levar aí pra ti pagar.";
Beto: "Não eu pago, eu puxo lá no DETRAN.";
Sidnei: "Não, eu sei que tu paga, pow, você..."
Beto: " Agora o Jair é foda porra, ele tem que pagar a Hilux, o Gol e esse carro.";
Sidnei: "Pois é porra, ele não tá pagando nada.";
Beto: "Ele não pode tá fazendo isso não. Vou dar um jeito tá?";
Sidnei: "Falou".
Beto: "Falou."

Por todo o exposto, não restam dúvidas de que o acusado estava infiltrado no grupo 
criminoso, participando ativamente da articulação das várias espécies de crime cometidas 
pela organização, de modo que sua condenação pelo crime de formação de quadrilha 
também é medida que se impõe.

Passamos à dosimetria da pena:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
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integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os 
prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda 
não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela 
quanto torno a pena base em definitiva. 

Jair de Figueiredo Monte: Restou comprovada a autoria do acusado tanto na 
associação para o tráfico de drogas, quanto no estelionato e, portanto, configurada também 
consequentemente seu engendro no grupo criminoso, estando associado aos demais 
integrantes para a prática de crimes.

Em juízo, quando se manifestou sobre os fatos o acusado negou envolvimento aos 
demais corréus para a prática de crimes. 

Em que pese a negativa do acusado, restou devidamente comprovado nos autos a 
sua participação  como membro da quadrilha organizada para a prática de diversos crimes, 
conforme já demostrado detalhadamente alhures quando da fundamentação pela 
condenação nos crimes de estelionato e associação para o tráfico. 

Por oportuno, cito novamente vários áudios interceptados em que Jair trata sobre 
assuntos relacionados aos diversos crimes perpetrados pelo grupo com outros 
denunciados, evidenciando, portanto, seu envolvimento direto com a prática criminosa 
desenvolvida pela quadrilha. 

Nos dois áudios destacados abaixo, o acusado manda Sidney entregar boletos para 
Fernando, sendo que no áudio seguinte o acusado informa diretamente a Fernando sobre 
os boletos que lhe serão entregues e pede uma "ajuda" de Fernando, justamente por saber 
que este forjava o pagamento de boletos e faturas, que embora lançadas, não eram 
efetivamente pagas às instituições bancárias credora.

À folha 480 do apenso III:

Telefone: 69 93141991 Data Início: 30/01/2012 09:07:04 Data Término: 30/01/2012 
09:08:26 
Duração: 0 00:01 :22 Interlocutor: 
Relevância: 3 
COMENTÁRIO Jair/Sidney. Levar 2 Boletos no Fernando 

RESUMO: Jair passa instruções a Sidnei para que ele leve boletos para Fernando, e 
solicita que ele vá na Assembleia e pegue com Natalie um papel para fazer nova 
documentação. 

TRANSCRIÇÃO: 
Sidnei: "Oi."; 
Jair: ''Tá aonde meia?"; 
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Sidnei: "Tô aqui, perto da Ameron aqui."; 
Jair: "Eu vou deixar aqui em casa, mas tu tem que passar aqui depois das 10, só. Eu vou 
deixar aqui o boleto do Azera pra pegar no Bosco o dinheiro pra pagar, tá?"; 
Sidnei: "Aham"; 
Jair: Dia 30. E vou deixar aqui pra ti dois boletos pra tu levar na casa do Fernando."; 
Sidnei: "Tá."; 
Jair: "E aí tu vai passar lá na Assembléia, vê lá com a Natalie pra pegar um papel daquele 
pra fazer nova documentação pra ti de novo. (...) pegar documentação, tem que começar a 
correr atrás disso aí, tá?"; 
Sidnei: "Tá."; 
Jair: "( ...) Esperar sair rescisão, vai sair só daqui uns 10 dias. 
Sidnei: "Tá bom"; 
Jair: ''Tá bom". 

Às folhas 485/486 do apenso IV:

FONE           ALVO 
6993141991     69 9314 - 1991 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
JAIR/SIDNEI - NOMEAÇÃO DE SIDNEI 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/01/2012 10:34:50   30/01/2012 10:36:02   00:01:12 

RESUMO 
JAIR ORIENTA SIDNEI ACERCA DAS PROVIDENCIAS QUANTO A SUA NOMEAÇÃO E A 
LEVAR BOLETOS PARA FERNANDO. SIDNEI DIZ QUE VAI LÁ AGORA, DEPOIS DE 
SAIR DO BOSCO. JAIR PERGUNTA SE SIDNEI PEGOU OS DOIS COM A LARISSA. 
SIDNEI DIZ QUE ESTÁ COM OS TRÊS BOLETOS. JAIR DIZ QUE SIDNEI VAI PAGAR O 
DELE E DEIXAR OS DOIS COM FERNANDO. SIDNEI DIZ OK, FALA QUE A NOMEAÇÃO 
ELE DEIXOU COM A LARISSA. JAIR DIZ QUE É PRA SIDNEI PREENCHER TUDO DE 
NOVO. SIDNEI DIZ QUE VAI PEGAR E PREENCHER TUDO DE NOVO. 

Sidnei: "Oi."; 
Jair: "Pegou o papel da Assembléia pra ver a nomeação?"; 
Sidnei: "Peguei."; 
Jair: "Ah, beleza. Já passou lá em casa ou não?"; 
Sidnei: "Já peguei, tô chegando aqui no Bosco."; 
Jair: "Então tá, não foi no Fernando ainda não, né?"; 
Sidnei: "Ahm?"; 
Jair: "Tu não foi na casa do Fernando ainda não, né?"; 
Sidnei: "Ainda não, vou lá agora, depois de sair do Bosco."; 
Jair: "Mas pegou os dois com ele né? Com a Larissa?"; 
Sidnei: "Os três boletos estão comigo."; 
Jair: "Isso, aí tu vai pagar o meu, e os dois tu vai deixar com o Fernando lá, tá?"; 
Sidnei: "Tá, e a nomeação eu deixei com a Larissa guardada lá."; 
Jair: "Não, é pra ti preencher teus documentos, papel pow."; 
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Sidnei: "Ah tá, então tá."; 
Jair: "É pra ti preencher tudo de novo, fazer tudo de novo."; 

Sidnei: "T 

Neste áudio, Fernando e Jair falam sobre documentos a serem preenchidos por 
Fernando. Jair avisa que Sidney está indo levar dois boletos para Fernando poder ajudá-lo 
a respeito dos negócios dos carros. 

FONE           ALVO 
6993141991     69 9314 - 1991 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
JAIR/FERNANDO - PREENCHEU DOCUMENTOS? 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/01/2012 10:36:18   30/01/2012 10:37:04   00:00:46 

RESUMO 
JAIR PERGUNTA SE FERNANDO JÁ PREENCHEU OS DOCUMENTOS. FERNANDO DIZ 
QUE JÁ PREENCHEU, PRECISA IR AO CARTÓRIO RECONHECER FIRMAS, TIRAR 
CÓPIAS DE UNS DOCUMENTOS, E DOCUMENTO DE ESCOLARIDADE. JAIR 
PERGUNTA SE ELE ENTREGA HOJE A TARDE. FERNANDO DIZ QUE NA HORA TIVER 
TUDO OK, AVISA. JAIR DIZ QUE MANDOU LEVAR DOIS BOLETOS PRA ELE, PEDE 
PRA AJUDAR NO NEGÓCIO DESSES CARROS. FERNANDO DIZ QUE AJUDA. 

Fernando: "Oi."; 
Jair: "E aí, bebê."; 
Fernando: "E aí bebezão."; 
Jair: "Tá acabando de preencher o documento?"; 
Fernando: "Já terminei de preencher já, só tá faltando ir no cartório, que tem documento pra 
reconhecer firma, e tirar cópia de uns documento autenticado e aquele documento de 
escolaridade."; 
Jair: "Beleza, tu me entrega hoje então, até a tarde né?"; 
Fernando: "Na hora que tiver tudo okzinho eu te aviso, eu te ligo."; 
Jair: "Eu tô mandando o menino levar os dois boletos pra ti aí tu me ajuda nesses 
negócios desses carro aí tá?"; 
Fernando: "Tá beleza então."; 

Resta claro nos autos o envolvimento de Jair com os líderes Alberto e Fernando, os 
quais utilizavam a empresa de Jair, com o consentimento deste, para realizar as fraudes.

Nesta conversa Fernando e Alberto falam sobre pagamento, que deve ser feito na loja 
de Demir ou Jair, preferencialmente neste, sendo que neguinho (a pessoa que vai passar 
cartão), já está com a máquina, só falta indicar se é pra passar na de Jair, pois na de Demir 
já tem muita coisa. Neguinho é Edvaldo Braga  (fls. 284/285 - penso II). 
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FONE           ALVO 
6992560489     69 9256 - 0489 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FERNANDO/BETO - pgto do Nelson no Jair 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/07/2012 08:41:41   10/07/2012 08:47:52   00:06:11 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992560489 

RESUMO 
FERNANDO FALA PARA BETO QUE MANDOU MIL REAIS PRA HNI DO PAGAMENTO 
DE SEXTA. FERNANDO FALA QUE FEZ PGTO DA VAL MAS A GERENTE BLOQUEOU. 
FEZ TAMBEM DA EDNA E BLOQUEOU TAMBEM. FERNANDO FALA QUE O DO 
REGINALDO É PERIGOSO PASSAR NO DEMIR ENTAO IRÃO PASSAR NO JAIR 50, 
QUE É O PAGAMENTO DO NELSON. 

Fernando: "E aí."; 
Beto: "Hum?"; 
Fernando: "Liberou Zé?"; 
Beto: "Nada, nem consta."; 
Fernando: "Tu ligou lá?"; 
Beto: "Liguei, pedi pra falar com a atendente, nem consta."; 
Fernando: "Hum."; 
Beto: "Porque é cinco dias, nunca vi isso. Transferir os ponto, tudo."; 
Fernando: "Pois não é. (...) sexta-feira, não, sexta-feira pagou que ele mandou 
comprovante, que eu mandei dinheiro pra ele, mil conto, sexta-feira, do pagamento de 
sexta. E ontem foi pago de novo."; 
Beto: "É mesmo?"; 
Fernando: "Foi."; 
Beto: "É, as coisas vão mudando, tu falou que fazia né? Fazia tempo que eu nem 
acreditava mais nele."; 
Fernando: "Mas eu fiz, nas duas vezes seguidas eu fiz."; 
Beto: "Eu fiz a outra vez (...) tu fez no Bradesco ou tu fez no outro?"; 
Fernando: "Fiz no Bradesco macho, eu fiz no Bradesco da menina da da da da Val, 
entendeu?"; 
Beto: "Dela tu não fez, não."; 
Fernando: "Fiz pow."; 
Beto: "O dela tava bloqueado."; 
Fernando: "Eu fiz um outro dela do Bradesco (...)."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "Isso, aí eu fiz também o outro da conta dela só que a gerente bloqueou, 
entendeu? Da, da conta."; 
Beto: "Então."; 
Fernando: "O, o , o da Edna eu fiz também, deu certo, só que a mesma coisa aconteceu. 
Entendeu?"; 
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Beto: "Liguei lá, falei com a atendente, nem consta. (...)"; 
Fernando: "Hum. Deixa eu te falar outra coisa e aquele outro do Reginaldo?"; 
Beto: "Que que tem?"; 
Fernando: "Eu mandei ele ir lá no Demir."; 
Beto: "É ruim que depois quenga lá, né?"; 
Fernando: "Ou então passa lá no Jair."; 
Beto: "Jair, melhor."; 
Fernando: "Ahm?"; 
Beto: "No Jair era melhor, né?"; 
Fernando: "Então vou mandar passar lá mesmo."; 
Beto: "É...no Demir né, tem outras coisas lá, vai ficar né? Melhor de que lá. Mas lá vai 
passar quanto, os vinte ou os cinquenta?"; 
Fernando: "É cinquenta né?"; 
Beto: "Então, mas só mais tarde, né?"; 
Fernando: "É, só mais tarde, lá pras duas horas, entendeu?"; 
Beto: "Hum. Liguei pra aquele bicho feio, tinha o número da TAM pra transferir o ponto, ele 
nem atendeu, (...) disse que vai lá no Bradesco hoje. (...) hoje?"; 
Fernando: "Ele vai lá, tem que ir, porque ele tem que pegar o boleto dele lá, né?"; 
Beto: "No pagamento né, mas a conta nOM-o tá estourada?"; 
Fernando: "Não, a conta tá mais do que estourada, venceu a parcela do empréstimo dele, 
dez mil, o cheque especial tá estourado, parcela do Seguro dele tá vencida também, tá 
estourada, entendeu?"; 
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?"; 
Fernando: "Oi?"; 
Beto: "Esses caras não fazem planejamento não, é?"; 
Fernando: "Pois é. E outra, era pra ele ter feito o empréstimo parcelado, em várias vezes, 
ele fez em uma parcela só, entendeu?"; 
Beto: "É meu amigo, é complicado que até a parcela do carro, mas não tinha como fazer 
fora de débito. Mandar ele ir lá tirar fora do débito, né?"; 
Fernando: "É, então, foi isso que eu mandei ele fazer, mandei ele pegar a parcela que está 
vencida e pedi pra emitir o carnê, entendeu?"; 
Beto: "A mulher daqui do lado, de um bicho feio daquele acordar liso. Hum, ontem eu tava 
só escutando ela do lado dele, ela que tava fazendo as coisas pra ele, que ele tá até cego. 
Menina nova, cabra que tá (...), cabra até ruim da vista tá. E liso, o cabra quando tá com 
dinheiro a mulher aguenta, e liso (...) a correia queimar? Complicado hein. Não é?"; 
Fernando: "É, bastante."; 
Beto: "Aí a mulher começa a zoar o cabra né? Aí o cabra quer ter menininha nova, né?"; 
Fernando: "(risos)."; 
Beto: "É foda, eu tenho tudo isso. É verdade, mas...E macho, deixa eu ver, como é que vai 
ficar esse pagamento do Nelson?"; 
Fernando: "Oi?"; 
Beto: "O pagamento do Nelson, mandar passar no Jair então."; 
Fernando: "É, mandar passar lá mesmo. Em um dos dois, ou Demir ou Jair. 
Entendeu? Aí tu acompanha isso aí Beto, que eu só vou tá lá de duas horas. Aí, mas 
eu acho que duas horas...."; 
Beto: "Mas duas horas é uma hora o horário daqui."; 
Fernando: "Ahm?"; 
Beto: "Duas horas é uma hora o horário daqui."; 
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Fernando: "É, então dá tempo pra mim desenrolar, não é?"; 
Beto: "É só pra tu ligar logo pro Jair, dizer que vai passar lá o Neguinho né?"; 
Fernando: "Não, o Neguinho tá lá com a máquina."; 
Beto: "Ah já tá?"; 
Fernando: "Já, foi com a máquina, é só ele ligar a máquina lá, botar pra carregar. Só 
vou avisar pra ele que é no Jair e não no Demir, entendeu?"; 
Beto: "É melhor no Jair que lá né..."; 

Fernando: "É (...)

Em outro áudio, constante à folha 492 do apenso IV, Jair e Fernando falam sobre 
Alberto e demonstram a preocupação em tratar sobre o assunto através de telefone:

FONE           ALVO 
6993141991     69 9314 - 1991 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
JAIR/FERNANDO - BETO FALA MUITO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
03/02/2012 12:15:11   03/02/2012 12:17:45   00:02:34 

RESUMO 
JAIR FALA PRA FERNANDO MANDAR BETO FALAR MENOS NO TELEFONE. 
FERNANDO DIZ QUE EVITA ATÉ FALAR COM ELE. JAIR DIZ QUE DEPOIS FALA UM 
NEGÓCIO COM FERNANDO PESSOALMENTE. FERNANDO DIZ QUE JAIR TEM QUE 
SE VALORIZAR. FERNANDO PERGUNTA SE JAIR PEGOU COM  A DRICA. JAIR DIZ 
QUE ESTÁ ENCOSTANDO AGORA PRA RESOLVER. 

Neste áudio, transcrito nas folhas 171/172 do apendo VII, Jair e HNI falam sobre 
máquina que chegou. Jair manda o homem testar e passar um cartão. Comprova-se que 
falam sobre máquina de cartão:

FONE           ALVO
6993293655     69 9329 - 3655

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: JAIR/HNI/PAI HNI - SOBRE MAQUININHA

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
22/05/2012 16:09:11   22/05/2012 16:05:20   00:03:51

RESUMO
HNI DIZ QUE CHEGOU A MAQUININHA. HNI PASSA O FONE PRO PAI DE HNI. JAIR 
PERGUNTA SE JÁ VEM HABILITADA. PAI DE HNI DIZ QUE ELA ESTAVA 
CARREGANDO LÁ. JAIR DIZ PRA PASSAR UM CARTÃO PRA VER SE ESTÁ TUDO OK, 
SE ALGUÉM FOR COMPRAR LA. PAI DE HNI DIZ PRA JAIR MANDAR PEGAR LÁ 
AMANHÃ. JAIR DIZ QUE VAI PEGAR HOJE A NOITE, 7 HORAS.
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Jair: "Oi, me ligou?";
Hni: "O papai que lhe ligou aqui."; 
Jair: "O que que era?";
Hni: "Chegou a maquininha."; 
Jair: "Já chegou?";
Hni: "Já.";
Jair: "Deixa eu falar com ele aí.";
Pai de hni: "Fala chibata.";
Jair: "Ela já vem habilitada já?";
Pai de hni: "Ela tá carregando aqui.";
Jair: "Ah, então tá. Passa depois um cartão nela pra ver se vai tá tudo ok, se alguém 
for comprar aí.";
Pai de hni: "Já manda pegar lá amanhã logo.";
Jair: "Não, pegar hoje a noite (...). Te ligo, umas 7 horas eu pego.";
Pai de hni: "Falou.". 

Neste outro áudio, minutos após receber a informação de HNI sobre a chegada da 
máquina, Jair liga para Fernando para informá-lo, usando o termo "máquina de aparar 
grama"(fls. 170, apenso VII).

FONE           ALVO
6992178410     6992178410

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FERNANDO/JAIR - MÁQUINA DE APARAR GRAMA

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
22/05/2012 16:06:52   22/05/2012 16:07:19   00:00:27

RESUMO
JAIR AVISA QUE A MÁQUINA DELE DE APARAR GRAMA CHEGOU, DIZ QUE A NOITE 
LEVA PRA FERNANDO. FERNANDO DIZ QUE TEM QUE LEVAR O CARREGADOR.

DIÁLOGO

Fernando: "Oi.";
Jair: "A minha máquina de aparar grama chegou viu.";
Fernando: "Ah, beleza.";
Jair: "Aí eu vou carregar ela agora a tarde e a noite eu deixo ela aí pra ti.";
Fernando: "Não, tem que trazer o carregador.";
Jair: "Eu levo tudo meu patrão, até eu durmo aí, se você quiser.";
Fernando: (risos). Tá, falou.

A referida máquina trata-se de fato de máquina de cartão de crédito, utilizada pelos 
acusados nos estabelecimentos comerciais coniventes assim de passar os cartões de 
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crédito de forma fraudulenta, inclusive, foi apreendida uma dessas máquinas na casa do 
acusado Mark Albernaz, membro ativo do esquema de cartões e interligado diretamente a 
Jair e Fernando.

A máquina na empresa de Jair é constantemente citada nos áudios interceptados. 
Vejamos:

À folha 308 do apenso II:

Telefone: 6992696363 Data Início: 10/07/2012 09:15:14 Data Término: 10/07/2012 09:16:12

Duração: 0 00:00:58
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - MAQUINA DO JAIR
RESUMO: FERNANDO FALA PARA EDVALDO CARREGAR A MAQUINA DO JAIR E 
PASSAR O VALOR TOTAL NESSA MAQUINA.

Telefone: 6992696363 Data Início: 10/07/2012 14:41:51 Data Término: 10/07/2012 14:47:42
Duração: 0 00:05:51
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO-MAQUINA DO JAIR
RESUMO: FERNANDO PERGUNTA PRA EDVALDO SE PEGOU OS COMPROVANTES 
DA MAQUINA DO JAIR. CONVERSAM SOBRE A LIBERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (3 MIL 
LITROS) PARA JAIR.

Jair também entrou em contato a operadora do cartão de crédito a fim de obter 
antecipação de crédito, do mesmo modo como o grupo criminoso atuava, de modo que não 
restam dúvidas quanto ao seu envolvimento na quadrilha (fls. 589, apenso IV): 

Telefone: 6999883636    Data Início: 11/07/2012 10:21 :45        Data Término: 
11/07/201210:40:03
Duração: 000:18:18

COMENTÁRIO: JAIR/OPERADORA DE CARTÃO - ANTECIPAÇÃO.
RESUMO: JAIR PERGUNTA PARA A OPERADORA DO CARTÃO SE TEM ALGUM 
DINHEIRO PARA ANTECIPAR, POIS ELE (JAIR) REALIZOU UMA VENDA ALTA NA 
EMPRESA ZOOCRIA. OPERADORA DIZ QUE A EMPRESA NÃO TEM PERFIL PARA 
ESSA VENDA. A EMPRESA JÁ TEM 35 ML PARA ANTECIPAÇÃO.

Além disso, restou demonstrado que Jair, utilizando-se de seu mandado eletivo, 
nomeava, em seu gabinete, pessoas indicadas por Alberto e Fernando, os quais 
financiavam suas campanhas eleitorais. Tanto é que o corréu Mark Henrique Ferreira, 
concunhado de Fernando, foi nomeado no gabinete de Jair como assessor parlamentar. 

Nesta conversa, Jair e Alberto tratam sobre questões políticas e falam sobre a 
pretensão de "fazerem três deputados estaduais" nas eleições de 2014 (fl. 460  apenso 
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III):

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/JAIR -  PERGUNTA NOVIDADES NEGÓCIO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
05/01/2012 20:48:26   05/01/2012 20:55:15   00:06:49

RESUMO
BETO PEDE NOVIDADES DO NEGÓCIO, DIZ QUE OUVIU QUE SÓ LIBERA SE PASSAR 
NA COMISSÃO. JAIR DIZ QUE O DELES DEIXOU TUDO EMPENHADO, ESSA SEMANA 
TÁ PARADO PORQUE O SEAFEN ESTÁ PARADO, VAI BOTAR EM RESTOS A PAGAR,  
O DELES ESTÁ OK. BETO DIZ QUE ELA FALOU QUE QUEM NÃO PASSOU NA 
COMISSÃO PERDEU. BETO DIZ QUE ADRIANO ESTAVA COM GOVERNADOR. JAIR 
DIZ QUE ELE ESTÁ FAZENDO MUDANÇA, SE DER CERTO DÁ PRA ADRIANO SE 
ENCAIXAR EM ALGUM LUGAR. BETO DIZ QUE ELE PEDIU ASSESSORIA, ACHA QUE 
ELE MANDOU DAR. JAIR DIZ QUE ELE ESTÁ INDICANDO QUEM É CANDIDATO A 
PREFEITO NOS MUNICÍPIOS...BETO DIZ QUE ESTAVA CONVERSANDO COM A 
BRANCA E QUERIA SABER ISSO. JAIR DIZ QUE SE ELA NÃO CONSEGUIU 
EMPENHAR O DELA, PERDEU. BETO DIZ QUE SAI ATÉ AGORA SEMANA QUE VEM. 
JAIR DIZ ESTÁ CONTANDO QUE ATÉ O FINAL DO MÊS ESTÁ OK. BETO DIZ QUE 
QUER VER O NEGÓCIO DO ADRIANO. JAIR DIZ QUE QUER AJUDÁ-LO TAMBÉM. 
BETO DIZ QUE NÃO É QUALQUER UM QUE TEM O VOTO QUE O CARA TEM. JAIR DIZ 
SE ELES TRABALHAREM BEM, ATÉ 2014 FARÃO 3 DEPUTADOS ESTADUAIS, UM EM 
CADA REGIÃO DIFERENTE.

Jair: "Fala patrão.";
Beto: "E aí Monte?";
Jair: "Diga lá.";
Beto: "Me diz alguma novidade lá daquele negócio. Se passou na comissão, ou não, porque 
eu ouvi dizer que só libera quem passou na comissão.";
Jair: "Que comissão?";
Beto: "A comissão que montaram lá.";
Jair: "Não, o nosso tá ok, o nosso tá empenhado, eu deixei tudo empenhado, graças à 
Deus.";
Beto: "Foi já, porque eu tava aqui falando com Branca, reclamando da vida.";
Jair: "É, mas aí eu deixei empenhado, aí essa semana tá parado porque o SEAFEN tá 
parado, semana que vem vai abrir o SEAFEN e vai botar em restos a pagar, já tá tudo 
certo, botar em restos a pagar.";
Beto: "É. Ela falou que o ...";
Jair: "Aí eu começo a pilotar de novo, mas o nosso tá ok. (...)";
Beto: "Eu tava conversando agora com ela aqui, ela tava reclamando da vida.";
Jair: "Não, agora a que ele empenhou acabou.";
Beto: "Foi, por isso que ela falou e quem não passou na comissão, meu amigo, perdeu.";
Jair: "Perdeu tá.";
Beto: "É, falou que não tem mais não né?";
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Jair: "Não (...) agora né?";
Beto: "O Adriano tava lá com ele hoje, lá na sala dele.";
Jair: "Quem?";
Beto: "O Adriano.";
Jair: "Ah, tava lá?";
Beto: "Tava lá com ele, eu falei 'meu amigo vai lá e pede ...";
Jair: "Ele tava lá com quem?";
Beto: "Hã, lá no governador.";
Jair: "Ele falou com o Confúcio?";
Beto: "Falou, direto com ele.";
Jair: "Pow, legal.";
Beto: "Atendeu ele, apresentou chefe da Casa Civil e tudo, né.";
Jair: "Ele tá fazendo mudança, se der tudo certo dá pro Adriano se encaixar em algum 
lugar.";
Beto: "Não, ele pediu. Eu falei pro Adriano 'rapaz pede logo uma assessoria dele meu 
amigo'. Ele pediu.";
Jair: "Pois é.";
Beto: "Vai dar, eu falei 'rapaz tu fica esperando aí'. Ele tá mudando tudo, não tá?";
Jair: "Tá mudando tudo, vai mudar muita coisa aí.";
Beto: "Ele mudou, eu acho, dar.";
Jair: "Aí acontece o seguinte que ele já tá indicando quem é candidato quem não é nos 
municípios também.";
Beto: "Então, por isso que o Adriano foi conversar com ele pra saber o que ele queria, 
quem ele ia ajudar quem, o Adriano foi lá e deu uma intimada nele, né.";
Jair: "O Adriano falou contigo já depois disso, não?";
Beto: "Não, ainda não, só que ele falou pra por telefone mais ou menos."; 
Jair: "Mas ele vai escolher ajudar quem lá?";
Beto: "Hã?";
Jair: "Ele escolheu ajudar quem lá em Nova Brasilândia, o governador?";
Beto: "É isso que não sabe, porque o Adriano ia dar uma pressão nele hoje, porque 
qualquer coisa ele falou que ia pro outro lado né.";
Jair: "É, mas eu acho que o Adriano trabalhar (...), porque ele não tem candidato lá não, eu 
fiquei sabendo.";
Beto: "É isso que o Adriano não tá, porque o Adriano tem chance lá de ganhar.";
Jair: "É claro.";
Beto: "Porque o chefe de gabinete lá, o tal de Silas Borges, quer botar o chefe de 
gabinete."; 
Jair: "É, e botar o Adriano de vice.";
Beto: "É, aí o cabra...";
Jair: "Ele quer amarrar o Adriano, ele quer vir candidato a estadual em 2014, e o Adriano 
fica de vice pra apoiar ele, muito esperto.";
Beto: "É, aí ele quer amarrar mesmo.";
Jair: "Não vale a pena não porque o Adriano na pior das hipóteses, na outra eleição, ele 
tem que sair fora, ir pra outro canto ele tá eleito.";
Beto: "Não, é, isso daí ele tem que ver, ainda bem que ele tá humilde, porque ele falou que 
tem um tal de Rezende lá...";
Jair: "É, Rezende é forte.";
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Beto: "Se o Adriano for com ele, acabou...";
Jair: "Acaba, acaba.";
Beto: "E o Cassol tá com ele né.";
Jair: "Rezende é ligado ao Everton Leoni.";
Beto: "Ao Cassol.";
Jair: "Hã?";
Beto: "É ligado ao Cassol.";
Jair: "Isso, e ao Everton também, a família Rezende lá. Eles já foram prefeito lá, alguma 
coisa assim.";
Beto: "Foi, já foram prefeito, e se o Adriano coligar acabou.";
Jair: "Acabou, é verdade.";
Beto: "O Adrino falou que não tem pra quem não. Porque o único que pode ter chance de 
brigar é o Adriano né.";
Jair: "É, é o Adriano mesmo.";
Beto: "É, ele falou que é o único que pode brigar lá, e ele continua trabalhando né.";
Jair: "É, eu acho que ele tem que estabilizar lá, porque depois do carnaval vão começar as 
(...). Ele é o primeiro suplente, tem voto. Ele tem voto, é.";
Beto: "Tu é louco. Agora eu tava ali conversando com a Branca, eu queria saber era isso.";
Jair: "(..)";
Beto: "Não, é, mas ela conseguiu. Ela falou sai agora, até semana que vem né.;.
Jair: "Já, se der tudo certo lá, depende agora dos restos a pagar né, que vão colocar né.";
Beto: "Hã.";
Jair: "Mas eu tô contando aqui que até o final do mês da ok.";
Beto: "Ela falou agora, a bicha é uma catitinha né.";
Jair: "É, eu acho que tá tudo certinho, até o final do mês pra gente trabalhar, com fé em 
Deus, eu tô contando com isso, pra trabalhar já. Vai ter que fazer os eventos, vai ter que 
fazer tudo certinho."; 
Beto: "Aí é aguardar né, só né.";
Jair: "Não, o pior já passou, graças à Deus.";
Beto: "Pra gente ver esse negócio do Adriano.";
Jair: "Não, eu quero ajudar ele, pode falar pra ele.";
Beto: "(...) eu vou te dizer, não é qualquer um que tem o voto que o cara tem não, né.";
Jair: "Eu acho que se agente trabalhar bem trabalhado, agente em 2014 faz três deputado 
estadual.";
Beto: "É.";
Jair: "Um em cada região diferente.";
Beto: "É isso mesmo.";
Jair: "Bem trabalhadinho chega com três lá, três tranquilamente, o Adriano e mais dois.";
Beto: "É cara, tu é doido, o cara tem que...rhum.";
Jair: "E agora com os meninos tudo certinho com ele aí pronto, fica bom pra trabalhar, 
porque ele vem pra cima também, na linha de frente.";
Beto: "Não, é outra coisa agora.";
Jair: "Então beleza.";
Beto: "Qualquer novidade tu me liga aí.";
Jair: "Tá, falou.".

Dessa forma, comprovada está a participação de Jair Monte na quadrilha 
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especializada em realizar crimes patrimoniais, bem como outros delitos de cunho político, 
de modo que sua condenação pela formação de quadrilha é a medida que se impõe. 

Assim, comprovada e a autoria do crime, passamos à dosimetria da pena:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que o réu era integrante de 
uma quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros integrantes. As 
consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os prejuízos 
causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda não foram 
ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Mark Henrique Ferreira Albernaz: O acusado, em razão dos fatos ora apurados, já 
fora condenado pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e trinta e 
dois estelionatos.

Sua autoria nestes crimes restou suficientemente comprovada, bem como a sua 
atuação destacada dentro do grupo criminoso, pois que atuava nos dois núcleos 
fundamentais para a movimentação do dinheiro engendrada pelo bando.

Das provas amealhadas, constata-se que Mark era uma espécie de braço direito de 
Fernando, estreitando os laços em razão de ser casado com a cunhada deste.

O acusado não tinha apenas amplo conhecimento de todas as condutas criminosas, 
como também uma participação ativa na prática delas, inclusive, praticando diretamente os 
estelionatos, através de operações bancárias fraudulentas.

Por todo exposto, não há dúvidas de que o acusado também faz parte da formação 
de quadrilha, pois sua união e estabilidade não se deu apenas para a prática do crime de 
tráfico, mas também para o cometimento de crimes diversos, dentre eles o estelionato 
comprovado nos autos.

Passamos à dosimetria da pena:
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Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Marisol de Arruda Vanzini de Macedo: Conforme análise de conjunto probatório, a 
acusada incorreu na prática de onze estelionatos, praticados pelo corréu Mark no 
estabelecimento comercial MACEDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 

De acordo com fundamentação já exposta, não restam dúvidas de que as transações 
aconteceram e foram fraudulentas.

De igual modo, não há dúvidas de que a acusada fazia parte da organização 
criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais e tinha a função de emprestar seu 
estabelecimento comercial para a realização de transações fraudulentas com cartões de 
crédito. 

Assim sendo, as provas revelaram que Marisol prestava auxlio ao grupo, tendo 
ciência de todos os ilícitos praticados em seu estabelecimento.

Portanto, de acordo com o conjunto de provas existentes nos autos, podemos afirmar, 
para além de qualquer dúvida razoável, que a acusada Valderlane tinha função definitda na 
estrutura no grupo criminoso.

Neste sentido, a quadrilha se confirma com a participação de seus membros, entre 
eles a ré, de modo estável e duradouro, com ações voltadas para o cometimento de crimes 
patrimoniais que causaram prejuízos significativos às instituições financeiras. 

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
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número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Edina Maria de Lima: Em razão de todo o conjunto probatório amealhado em 
desfavor da acusada, não restam dúvidas sobre sua autoria tanto nos setenta e nove 
estelionatos a si imputados, uma vez que foram operadas transações fraudulentas com o 
seu cartão de crédito, bem como da formação de quadrilha em que a acusada era membro 
com o intuito da prática de crimes, estando compactuada aos demais corréus.

Restou confirmado que a ré tinha participação atuante dentro da organização 
criminosa, de modo que seu nome era citado constantes pelos líderes Alberto e Fernando, 
especialmente quando conversavam sobre o uso de cartões de crédito e pagamento de 
faturas, práticas estas relacionadas ao estelionatos.

Além disso, os cartões da acusada foram utilizados em diversos crimes de 
estelionatos praticados pelo grupo, causando prejuízo significativo nas instituições 
bancárias. Conforme já detalhado, os crimes praticados pela acusada utilizavam o modus 
operandi comum ao grupo, ou seja, após conseguir o aumento de limite com a 
apresentação de documentos adulterados, seus cartões de crédito eram utilizados em 
inúmeras transações em estabelecimentos comerciais já predeterminados, muitas vezes de 
formas sequenciais e em valores muito altos.

Apenas a título de complemento, colaciono novamente o áudio interceptado em que o 
número de telefone registrado em nome de Edina faz ligações para a instituição bancária a 
fim de conseguir aumento de limite de um dos seus cartões de crédito. Vejamos à fl. 194 
dos autos das interceptações selecionadas: 

Telefone: 6992178410 Data Início: 22/03/2012 11:14:18 Data Término: 22/03/2012 11:17:36

Duração: 0 00:03:18 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO:  EDNA/ATENDENTE DINER- AUMENTO LIM CARTÃO
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RESUMO: EDNA MARIA DE LIMA DIZ QUE ESTAVA FALANDO COM A ATENDENTE 
MIRIAN SOBRE AUMENTAR O LIMITE DO CARTÃO. ATENDENTE ANDREZA DIZ QUE O 
SISTEMA NÃO ESTÁ PERMITINDO AUMENTAR O LIMITE COM A QUESTÃO DOS 30% 
DE CRÉDITO. EDNA PEDE PRA ANDREZA VER SE O SISTEMA CONSEGUE LIBERAR 
UM LIMITE POR EXCEÇÃO. ANDREZA DIZ QUE ESTÃO SEM SISTEMA. ANDREZA 
INFORMA QUE NEM COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS NÃO CONSEGUE AUMENTAR 
LIMITES.

Telefone: 6992178410  Data Início: 22/03/2012 11 :17:56  Data Término: 22/03/2012 
11:33:12
Duração: 0 00:15:16 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: EDINA/CENTRAL - ITAUCARD PLATINUM
RESUMO: ATENDIMENTO ITAUCARD PLATINUM EDINA PERGUNTA SE O CARTÃO 
DELA ESTÁ BLOQUEADO, DIZ QUE FINAL DO CARTÃO É 0059. ATENDENTE DIZ QUE 
TOTAL DO LIMITE DELA É 51 MIL, E A ÚLTIMA FATURA TEM O VALOR TOTAL DE 
8.901,85, E NÃO VÊ MOTIVO PRA O BLOQUEIO. ATENDENTE CONFIRMA 
TENTATIVAS DE COMPRAS DE VALORES ALTOS, COMPRA REALIZADO EM 
ROBERTO TRINDADE, NO VALOR DE 950, EM 21/03 - APROVADA; COMPRA NO DIA 
21/03 NO VALOR DE 94.000,00, NA ED CIMENTOS; COMPRA NO GMICRO CONCRETO, 
NO VALOR DE 26.469,00, EM 21/03 - COMPRA PENDENTE; COMPRA NO VALOR DE 
26.000,00, FOI NEGADA, DEPOIS FOI APROVADA, É NO MESMO ESTABELECIMENTO, 
PROVAVELMENTE A ACIMA INDICADA; COMPRA NO VALOR DE R$ 2500,00 NA 
RONDOAÇQ, NO DIA.22/02; ATENDENTE PEDE PRA EDINA CONFIRMAR AS 
COMPRAS. EDNA CONFIRMA TODAS AS COMPRAS/TENTATIVAS. DIZ QUE SÃO 
ESSES VALORES QUE ESTÃO BLOQUEANDO O CARTÃO, POIS ELA JÁ EXCEDEU O 
LIMITE EMERGENCIAL EM 87.375,19, FINALIZA DIZENDO QUE NA REALIDADE O 
CARTÃO NÃO ESTÁ BLOQUEADO, MAS NÃO ESTÁ APROVANDO COMPRAS DEVIDO 
O LIMITE EXCEDIDO, NÃO AUTORIZANDO COMPRAS ATÉ ELA PAGAR AS FATURAS 
QUE ESTÃO EM ABERTO. EDNA PERGUNTA SE NÃO LIBERA NEM POR EXCEÇÃO 
LIBERAR R$ 800 PRA TERMINAR DE PAGAR UM VIDRO. ATENDENTE DIZ QUE É O 
SISTEMA QUE NÃO PERMITE.

TRANSCRIÇÃO: 

Central de atendimento: Bem vindo a Central de Atendimento de cartões (...) Atendimento 
Itaucard, Edna boa tarde, falo com a senhora Edina?
Edina: é minha querida, tudo bem?
Central de atendimento: tudo, em que posso ajudá-la?
Edina: deixa eu te falar uma coisa meu bem, esse meu cartão, ele ta bloqueado, ta? Eu fui 
fazer uma utilização e falaram que era pra mim ligar pra vocês...
Central de atendimento: eu vou verificar agora. Qual o final do cartão que a senhora fez a 
compra?
Edina: foi o 0059
Central de atendimento: é senhora "Edina" ou senhora Edina?
Edina: é Edina... outro dia liguei...
Central de atendimento: eu também sou Edina, a senhora é minha chará
Edina: é! Sou sua chara! Então ver se resolva meu problema
Central de atendimento: só que o meu tem o "d" mudo e a senhora tem o "i"
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Edina: eu tenho o "i", foi minha mãe, sabe como é a mãe da gente?
Central de atendimento: ta certo. O final do cartão da senhora, só pra confirmar, por favor, 
senhora Edina?
Edina: é o 0059
Central de atendimento: a senhora pode aguardar, por favor?
Edina: ta, eu aguardo
Central de atendimento: Senhora Edina, referente a fatura da senhora, com vencimento 
dia 25/03, a senhora ainda não realizou o pagamento ainda, né?
Edina: não, vence agora, vai vim agora
Central de atendimento: só um momento, por favor
Edina: ta, eu aguardo
Central de atendimento: senhora, na verdade, eu verifico aqui que o cartão da senhora ele 
ta com o limite excedido, só que eu verifico que a senhora tem o limite de R$ 51.000,00 não 
é isso?
Edina: isso
Central de atendimento: eu verifico também a sua fatura, com vencimento no próximo dia 
25/03, o valor total da sua fatura R$ 8.901,85, certo?
Edina: correto
Central de atendimento: então não tem porque realmente o cartão senhora ta com 
bloqueio e ta com o limite excedido. Eu vou pedir pra senhora aguardar um momento, eu 
vou verificar só esse motivo da não autorização pra, nesse cartão da senhora, certo?
Edina:correto, eu agradeço ta Edna?
Central de atendimento: o cartão da senhora com a compra realizada no dia 21, na sexta-
feira, foi a senhora que fez a tentativa?
Edina: foi, fui eu, na vidraçaria, não é isso?
Central de atendimento: isso... no valor de R$1.100,00, R$ 900,00 e R$ 350,00
Edina:isso, foi eu mesmo
Central de atendimento: a senhora que fez a tentativa né? Comercial Trindade
Edina: Comercial Trindade, isso mesmo...
Central de atendimento: vou pedir pra senhora aguardar um momento maior, por favor
Edina: ta bom minha querida. Muito obrigado viu Edna?
Central de atendimento: de nada senhora Edina
(...)
Central de atendimento: senhora Edina?
Edina: sim minha querida
Central de atendimento: muito obrigado por ter aguardado, só confirmar o lançamento 
aqui no cartão da senhora, e a senhora me confirma se essas despesas foi realizada pela 
senhora, ta certo?
Edina: tudo bem minha querida
Central de atendimento: olha, uma compra realizada no Comercio Trindade, no valor de 
R$ 950,00
Edina: isso
Central de atendimento: esse valor foi na data de 21/03, ela foi aprovada ta?
Edina: foi aprovada
Central de atendimento: aí vou confirmar com a senhora a compra do dia 21/03, no valor 
de R$ 94 mil
Edina: isso
Central de atendimento: a senhora confirma?
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Edina: confirmo, fui eu mesmo
Central de atendimento: a compra foi na ED Cimentos
Edina: ED Cimentos...
Central de atendimento: a outra compra também na  Gmicro concretos
Edina: Gmicro, de R$ 20 mil..
Central de atendimento: (...) valor de R$ 26.469,00. Essa compra foi realizada na data de 
21/03
Edina: foi, foi ontem
Central de atendimento: mais uma compra, no valor de R$ 26.000,00 , essa aqui não foi 
aprovada... deixa eu verificar aqui (...) ela foi negada e depois aprovada no mesmo valor 
que confirmei pra senhora, ta certo?
Edina: ta certo
Central de atendimento: no mesmo estabelecimento
Edina: isso
Central de atendimento: uma outra compra, no valor de R$ 2.500,00 na Rondoaço LTDA, 
(...) tambem realizado no dia 22/02
Edina: isso
Central de atendimento: todas essas compras, que eu confirmei e a senhora também 
confirmou, esses valores tão comprometendo o limite do seu cartão. O limite, como falei pra 
senhora, o cartão da senhora é um limite de R$ 51 mil reais, porem a senhora já excedeu 
porque foi feito valor (...) pra senhora utilizar essas compras. A senhora ultrapassou o 
limite, então no momento, a compra que a senhora ta tentando efetuar não é possível 
porque a senhora já excedeu o limite do seu cartão
Edina: hum... mas ele ta bloqueado?
Central de atendimento:não, não tem bloqueio no cartão, porem ele só não autoriza 
compra porque o limite da senhora esta resumido em R$ 87.375,19, se for limite 
emergencial que disponibilizou pra senhora, lembrando também que quando a senhora 
ultrapassa o limite do cartão de crédito, é cobrado um valor, uma taxa no valor de R$ 15,00 
que vem lançado na sua proxima fatura
Edina: a próxima fatura vai vim, a moça falou que vai vim a taxa de R$ 15,00
Central de atendimento: então, o cartão da senhora, ele não ta bloqueado, ele não ta 
aprovando compras devido a esse limite excedido, mas a senhora não tem bloqueio no seu 
cartão. Ele não autoriza compra até a senhora pagar a fatura que estão em aberta para 
pagamento
Edina: Edna, deixa eu te perguntar uma coisa... nem assim por exceção só pra mim 
terminar de pagar o negocio do vidro? Eu queria que você pudesse liberar só R$ 800,00
Central de atendimento: não depende de nós, senhora Edina, depende do sistema. Como 
falei pra senhora, o sistema já liberou, mas se a senhora realmente devia. Como a senhora 
tem o limite de 51, já liberou muito mais. Agora to fazendo a simulação, como a senhora 
mesmo viu e o sistema não libera mais, senhora Edina. Já liberou o limite que a senhora 
tinha de direito. Nem R$ 1000,00 libera lá mais.
Edina: ta bom então, eu agradeço
Central de atendimento: nós que agradecemos o contato da senhora. Tenha uma boa 
tarde senhora Edina
Edina: boa tarde.

Além disso, também não restam dúvidas que os cartões da acusada eram 
efetivamente utilizados também por outros membros do grupo: 
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FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - BANCOS

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
06/02/2012 09:59:35          06/02/2012 10:04:07         00:04:32

RESUMO
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE. BETO FALA QUE TALVEZ 
ELES ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO 
HSBC. BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE 
DER O CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO 
ITAÚ. BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE 
FALOU PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM 
DIA. BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES.

Beto: "Ei, o que que tem Rondoaço aqui de novo no cartão da Edna?";
Fernando: "Se foi cinco mil foi eu.";
Beto: "cinco e novecentos.";
Fernando: "Foi eu, foi eu. Das calhas.";
Beto: "Não mas..., ah, foi pra ti né?
Fernando: "É, das calhas.";
Beto: "Pensei será que a mulher passou duas vezes.";
Fernando: "Hum, não, foi das calhas.";
Beto: "E corre lá macho, lá no...naquele negócio lá.";
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não?
Beto: "Eu vou à tarde. Aindo tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher";
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em atraso 
no nome dele.";
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?";
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te falado.";
Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora.";
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só uma vez, 
só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)";
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí.
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Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?";
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia.";
Beto: "E hoje tem a fatura ainda.";
Fernando: " Do... do... do Ita.";
Beto: "É, nove mil e pouco.";
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, não 
dá não?";
Beto: "Dá (...) do pedreiro.";
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, entendeu?";
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa.";
Beto: "Tem que pagar o dela hoje e pagar o dele amanhã, então.";
Fernando: "Não, mas o dele é hoje.";
Beto: "Então, como é que paga?";
Fernando: "Ahn?";
Beto: "Como é que vai pagar?";
Fernando: "Não tem limite não?";
Beto: "Aonde é que tem?";
Fernando: "Tu usou ela tem bem uns cinco cartão, macho, Santander, nenhum tem limite 
aí? Passar os dez depois repõe de volta."
Beto: "Eu acho que não, vou olhar direitinho aqui, ou já entrar na conta dela, mas acho (….)

Outras interceptações que comprovam que os acusados utilizavam-se dos cartões de 
Edina Maria de Lima:

FONE           ALVO 
6992178410     6992178410 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FERNANDO/GUILHERME - CARTÃO GOLD EDNA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
14/03/2012 10:20:06   14/03/2012 10:26:40   00:06:34 

RESUMO 
GUILHERME DIZ QUE O DA EDNA QUANDO ELE DIGITA O NÚMERO DO CARTÃO, DÁ 
DADOS INCORRETOS, O DA ANDRÉIA DÁ CERTO. FERNANDO PERGUNTA O 
NÚMERO DELE. GUILHERME DIZ 4440540391571044. FERNANDO DIZ QUE VAI FAZER 
A CONFERÊNCIA, MANDA FICAR NA LINHA. FERNANDO FALA PRA ANDERSON 
CONFERIR O NÚMERO DO GOLD DA EDNA. ANDERSON FALA 4440.5403.9157.1044. 
GUILHERME DIZ QUE É O MESMO NÚMERO QUE ESTÁ DANDO DADOS 
INCORRETOS. FERNANDO PERGUNTA SE DIGITOU O CPF DELA. GUILHERME DIZ 
QUE JÁ. 

Fernando: "Oi."; 
Guilherme: "Oi tio, o da Edna aqui quando eu digito o número do cartão diz dados 
incorretos. (...)"; 
Fernando: "Aquele, o 3003? Tu tem que digitar 0036..."; 
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Guilherme: "Não, é o da Edna."; 
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?"; 
Guilherme: "O da Edna."; 
Fernando: "Qual que é, como é que é o negócio?"; 
Guilherme: "O da Edna."; 
Fernando: "Ahm, quando digita o número do cartão dá dados inválidos?"; 
Guilherme: "É, dados incorretos. Entendeu?"; 
Fernando: "Dados incorretos?"; 
Guilherme: "É, dados incorretos. O da Edna, o da Andréia deu certo já."; 
Fernando: "Oh, oh, qual é o número dele?"; 
Guilherme: "Do que, do cartão?"; 
Fernando: "É."; 
Guilherme: "40540391571044"; 
Fernando: "Peraí um pouquinho, eu vou fazer uma conferência aqui, peraí, deixa eu 
atender. Oi."; 
Anderson: "E aí."; 
Fernando: "Peraí, fica na linha, fica na linha, eu vou botar uma conferência aqui. Oi, ei 
Anderson."; 
Anderson: "Oi."; 
Fernando: "Ei Anderson, confirma pra mim o número do Gold da Edna aí. Pega a 
caneta aí, pega a caneta aí Gui."; 
Anderson: "4440..."; 
Fernando: "Anota aí Guilherme 4440...Ahm"; 
Anderson: "5403."; 
Fernando: "5403"; 
Anderson: "9157"; 
Fernando: "9157"; 
Anderson: "1044"; 
Fernando: "1044"; 

Assim, demonstrada a participação de Edina na estrutura do grupo através da prática 
de diversas transações fraudulentas com seus cartões de crédito em favor do grupo, a 
conclusão é pela condenação pelo crime de quadrilha, nos exatos termos da denúncia. 

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
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integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os 
prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda 
não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Cláudio Siqueira de Oliveira:  Com relação ao réu Cláudio, restou demonstrada sua 
autoria na prática de vinte e três crimes de estelionatos decorrentes das transações 
fraudulentas perpetradas através de seus cartões de crédito, cujas faturas eram 
forjadamente pagas para liberação imediata do limite, com a apresentação de cheques sem 
fundo, decorrentes de fraudes.

O nome de Cláudio foi citado diversas vezes pelos líderes Fernando e Alberto em 
conversas que tratavam dos esquemas relacionados aos cartões de crédito.

Cito, mais uma vez, a conversa em que Fernando menciona dados completos de 
Cláudio Siqueira, demonstrando que este, efetivamente, era membro do grupo, já que seus 
cartões e contas bancárias eram movimentados pelos líderes da quadrilha, tudo com seu 
consentimento.

Telefone: 6981063738 Data Início: 21/06/2012 14:28:30 Data Término: 21/06/2012 14:30:09
Duração: 0 00:01:39 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/HNI- PASSA DADOS CLAUDIO SIQUE
RESUMO: HNI DIZ QUE ESTÁ PRECISANDO DO NOME. FERNANDO DIZ "CLAUDIO 
SIQUEIRA DE OLIVEIRA", CPF 220.702.902-63, END. RUA DOM PEDRO II, 1731, 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 76804-091, DIZ QUE SE HNI PRECISAR DE MAIS 
ALGUMA COISA É PRA AVISAR E DEPOIS QUE PASSAR. O EDVALDO VAI LÁ.

Telefone: 6992178410 Data Início: 05/04/2012 17:28:32 Data Término: 05/04/2012 17:37:52
Duração:. 0 00:09:20 Interlocutor:
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO X ITAU - USANDO CARTÃO.
RESUMO: Fernando conversa com atendimento online do Banco Itau e fala o nome do 
usuário: Cláudio Siqueira de Oliveira. FERNANDO SE IDENTIFICA COMO SENDO 
CLÁUDIO SIQUEIRA, DIZ QUE FEZ TRANSAÇÕES PELA CONTA, UM TED E ELA ATÉ 
AGORA NÃO ESTORNOU NA CONTA DELE, DE 20650,00. CONTA 637-8

Em outra conversa, Alberto e Cláudio tratam sobre assuntos relacionados à 
movimentações bancárias:

Telefone: 6992911304 Data Início: 02/05/2012 11:58:45 Data Término: 02/05/2012 11:59:38
Duração: 0 00:00:53 Interlocutor:
Relevância: 2
COMENTÁRIO: BETO/HNI - O QUE DEU NO ITAU?
RESUMO: HNI PERGUNTA O QUE DEU NO ITAÚ. BETO DIZ QUE ELE VAI PUXAR, DIZ 
QUE ESTÁ SAINDO, VAI PEGAR O MENINO NO COLÉGIO, FALA PRA HNI IR LÁ, POIS 
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ELE JÁ RESOLVE TUDO LÁ. HNI DIZ QUE ESTÁ NO BANCO, SAIU DO HSBC AGORA. 
BETO FALA PRA ELE FICAR LÁ, POIS JÁ ELE LIGA, OU OUTRA PESSOA QUE ESTÁ 
COM ELE. HNI DIZ POR QUE SENÃO VAI LÁ COM ELE, OU SEJA, COM A OUTRA 
PESSOA QUE ESTÁ COM BETO CONSULTANDO. FONE HNI: 69 9288-3439, FONE 
CADASTRADO EM NOME DE CLAUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, CPF 220.702.902-63, 
END. AV. BRASILIA, 2255, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO-RO.

Neste áudio interceptado Fernando e Beto falam sobre pagamento de fatura de 
Cláudio. 

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/FERNANDO - BANCOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
06/02/2012 09:59:35   06/02/2012 10:04:07   00:04:32 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992911304 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE TEM DA RONDOAÇO NO CARTÃO DA EDNA. FERNANDO 
FALA QUE FOI ELE, DAS CALHAS. FERNANDO FALA DA LIGAÇÃO ANTERIOR, FALA 
QUE APARECE ALGUMA RESTRIÇÃO NO NOME DELE. BETO FALA QUE TALVEZ 
ELES ESTEJAM COM OUTRA TECNOLOGIA. FERNANDO DIZ QUE ESTÃO, IGUAL AO 
HSBC. BETO DIZ QUE NO ITAU NÃO TINHA COMO SABER. FERNANDO FALA QUE SE 
DER O CHEQUE NO BANCO DO BRASIL E ELE VOLTAR UMA VEZ, JÁ APARECE NO 
ITAÚ. BETO FALA QUE TEM QUE BOTAR UNS 3 MIL NO HSBC. FERNANDO DIZ QUE 
FALOU PRA ELE CORRER ATRÁS DO FINANCIAMENTO PRA BOTAR AS COISAS EM 
DIA. BETO DIZ QUE TEM UMA FATURA DE 9 MIL E POUCO. FERNANDO DIZ A DO ITA, 
QUALQUER COISA PAGA A DA DONA ANTONIA, DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO 
FALA QUE SEXTA-FEIRA É DIA DO PEDREIRO. FERNANDO QUE BETO PAGA LÁ, 
DEPOIS PAGA DE VOLTA. BETO PERGUNTA ONDE VAI PAGAR. FERNANDO DIZ NO 
SANTA. BETO DIZ QUE TEM QUE PAGAR O DELE HOJE E O DELA AMANHÃ. 
FERNANDO DIZ QUE ELA TEM UNS 5  CARTÕES. 

(...)
Fernando: "Eu tô chegando aqui no dentista. O dentista que está marcado. Tú não vai vir 
não? 
Beto: "Eu vou à tarde. Aindo tô ruim, com a gripe. O Cláudio foi lá no Banco e nunca 
aparece lá pra mulher"; 
Fernando: "Não é que não aparece, aparece no coisa dele uma restrição, coisa em 
atraso no nome dele."; 
Beto: "Será que eles tão com outra tecnologia?"; 
Fernando: "Tá que nem o do HSBC macho, isso aí faz é tempo que eu tinha te 
falado."; 
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Beto: "Mas lá no Itaú não tinha como saber não, só se mudou agora."; 
Fernando: "No Itaú Beto, se você der um cheque do Banco do Brasil, ele voltar só 
uma vez, só uma vez, no Itaú acusa, se você der um cheque sem fundo."; 
Beto: "Então isso tá mudando, porque eu nunca vi desse jeito (...)"; 
Fernando: "Eu já tinha visto isso, inclusive, pode perguntar do Maneco como eu tinha falado 
isso pra ele. Antes dele falar isso aí. 
Beto: "Lá no...tem uns três mil que te que botar no HSBC né?"; 
Fernando: "É. Eu falei pra ele, eu falei pra ele 'corre atrás desse financiamento aí pra nós 
botar essas coisas tudo em dia."; 
Beto: "E hoje tem a fatura ainda."; 
Fernando: " Do... do... do Ita."; 
Beto: "É, nove mil e pouco."; 
Fernando: "E qualquer coisa dá pra pagar o da Dona Antônia e depois paga de volta, não 
dá não?"; 
Beto: "Dá (...) do pedreiro."; 
Fernando: "Que é três mil teu e seis mil né? Aí tu paga lá e paga de volta, entendeu?"; 
Beto: "Onde é que eu vou pagar?";
Fernando: "No Santa."; 
(…)

Novamente, Fernando e Alberto falam sobre esquema de cartão e citam o nome de 
Cláudio:

FONE           ALVO 
6992122120     69 9212 - 2120 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
18/01/2012 12:17:25   18/01/2012 12:45:47   00:28:22 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992122120 

RESUMO 
Fernando dá uma explanação sobre como funciona a movimentação dos cartões de crédito 
e conta corrente junto aos bancos. 

DIÁLOGO 

Fernando: "E aí Zé."; 
Beto: "É, ele falou que não tem jeito não, porque já pagaram três boletos e vai bloquear 
tudo."; 
Fernando: "Eles pagaram três boletos?"; 
Beto: "É, que eles mente muito, ele não fala a verdade não. Naquele dia ele acha que sou 
otário, mandou tirar a passagem pro cara ir lá em Brasília, foi pra pagar foi boleto pra ele, 
daqueles outros negócio (...)"; 
Fernando: "Mentira tem perna curta, né macho."; 
Beto: "Não, mas eu tô deduzindo aqui..."; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 430 de 520

Fernando: "Não, mas é, mas assim, juntando as coisas tem fundamento né."; 
Beto: "Foi foi pagar boleto, falou que pagou três boletos de cento e dez, na hora que 
amanhã o dinheiro tá disponível, vão bloquear a conta da empresa, vão bloquear tudo. É 
cheio de história né, mente demais, aí o cara não tem nem que acreditar. (...)" (até 1 minuto 
e 3 segundos) 
(a partir de 1 minuto e 47 segundos) 
Fernando: "Ei, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar: oh, tu lembra que, lá do Demir 
mesmo, eu gerava boleto na conta do Demir, e eu pagava, só que eu pagava na rocheda 
mesmo, o dinheiro caía normal. 
Beto: "Aí caía o dinheiro."; 
Fernando: "Aí cai o dinheiro, então, quer dizer, do mesmo jeito que agente paga as fatura, 
que vai o crédito e libera o dinheiro..."; 
Beto: "Hum? É por isso que eu tô pegando as coisa aqui, por isso que eu te liguei, que é do 
mesmo jeito."; 
Fernando: "É daquele jeito que fazia..."; 
Beto: "É, porque aí o dinheiro fica, só que ele tem que fazer a pessoa ir lá fazer um 
convênio."; 
Fernando: "Não, não precisa nem ir lá fazer um convênio. Eu fiz o convênio do Anderson, 
eu fiz o convênio do Demir, eu fiz o convênio pela internet, eu fiz."; 
Beto: "Mas não é no físico não, é no jurídico."; 
Fernando: "No físico também faz."; 
Beto: "Eles não sabem."; 
Fernando: "E não sabem. (...)"; 
Beto: "Fazer um teste. Gerar um boleto aí de micharia, e pagar hoje."; 
Fernando: "É."; 
Beto: "(...)"; 
Fernando: "É, peraí que através disso aqui eu vou endossar o Vando, eu vou falar "oh aí 
Vando a cagada que teu mestre faz, olha aí (...). Olha aí pra tu ver a cagada. Entendeu? Eu 
vou passar pra ele, ele tá me ligando aqui."; 
Beto: "É, já manda ele acessar pra ver, mas não diga nada não que eu falei."
Fernando: "Tá."; 
Beto: "Dá uma queimada logo que esse Regi é malandro."; 
Fernando: "É, mas eu já vou preparar o terreno, entendeu?"; 
Beto: "Ele tá virando malandrinho, ele pegou (..) com Loro, já tá...rhum. Meu amigo o 
dinheiro ele é foda, (...) que o cara pode confiar nesse Regi? (...)"; 
Fernando: "Vou pegar o toquinho da Edna e vou cadastrar pra deixar nos finalmente, ente 
fazer o negocinho dele."; 
Beto: "É, malandragem né? Não tem nem outro que dá de fazer ainda? Eu acho que ainda 
tem."; 
Fernando: "Qual?"; 
Beto: "O do Veri."; 
Fernando: O do Veri eu acho que não faz não."; 
Beto: "Qual o outro que tem que dá pra fazer, tem nem um outro não, aí?"; 
Fernando: "Tem nada."; 
Beto: "Malandragem rapaz, os cabra, né...Esses meninos o cabra não pode confiar não."; 
Fernando: "A conta do Cláudio jurídica lá do Ita, também dá pra fazer."; 
Beto: "É."; 
Fernando: "Entendeu."; 
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Beto: "É, porque, meu amigo, tem que cadastrar."; 
Fernando: "É, cadastra pela internet. Eu vou atender o Vando aqui Zé, depois eu te ligo." 

Há também conversa realizada entre Cláudio e Beto tratando sobre assuntos 
relacionados ao grupo (fls. 428/428  Apenso III):

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/CLÁUDIO - FINANCIAMENTO, CARTÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
03/05/2012 13:29:26   03/05/2012 13:55:25   00:25:59 

RESUMO 
BETO PERGUNTA O QUE RESOLVEU LÁ, O X...CLAUDIO DIZ NADA, NÃO QUER DAR 
O DOCUMENTO. BETO DIZ ELE QUER QUE FINANCIE. CLAUDIO DIZ QUE ACHA QUE 
NO BRADESCO JÁ MELOU A APROVAÇÃO, POIS ATÉ HOJE NINGUÉM PAGOU OS 
CARTÕES. BETO DIZ FERNANDO FALOU QUE IA PAGAR. CLAUDIO DIZ QUE PASSOU 
CADASTRO NA SABENAUTO E ALEX FALOU QUE JÁ NEGOU, S-10, ENTRADA DE 15 
MIL, PELO BRADESCO. CLÁUDIO DIZ QUE FOI AO BANCO ITAÚ E A GERENTE 
ATUALIZOU A RENDA DELE PRA SEGUNDA-FEIRA ELES VÃO TENTAR PEDIR 
CARTÃO. BETO PERGUNTA SE ELA PEDIU CONSTISHOP. CLAUDIO DIZ QUE NÃO, 
POIS AS DUAS GERENTES VIAJARAM PRA MANAUS, ENTÃO ELE APROVEITOU A 
OUTRA QUE ESTAVA NO LUGAR DELAS E FEZ ALTERAÇÃO, PEDIU PRA AUMENTAR 
O LIMITE MAS ELA DISSE QUE TINHA QUE ATUALIZAR OS DADOS. 

Cláudio: "Alô."; 
Beto: "E aí?"; 
Cláudio: "Oi."; 
Beto: "E aí, o que resolveu lá?"; 
Cláudio: "Qual dos assuntos?"; 
Beto: "O X..."; 
Cláudio: "Nada, não quer dar o documento, nem porra nenhuma."; 
Beto: "Não, ele quer que financie, como ele quer que financie, por lá?"; 
Cláudio: "É, mas é...eu acho que lá no Bradesco já melou aquela aprovação lá."; 
Beto: "Por que?"; 
Cláudio: "Porque até hoje ninguém pagou os cartão, entendeu?"; 
Beto: "O Fernando falou que ia pagar."; 
Cláudio: "E aí eu passei um cadastro lá na Sabenauto, o Alex falou que já negou."; 
Beto: "Passou cadastro lá pra que carro?"; 
Cláudio: "S-10."; 
Beto: "Quanto a entrada?"; 
Cláudio: "Entrada de quinze mil."; 
Beto: "É? Já negou, por onde que foi passado?"; 
Cláudio: "Pelo Bradesco."; 
Beto: "E negou foi?"; 
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Cláudio: "Negou. Mas também não sei, porque a entrada normal deles é vinte por cento, 
entendeu? O valor do carro, aí ele viu, aí ele diminuiu lá pra ver, mas aí me ligaram hoje de 
lá já pra atualizar por outro banco. Aí eu fui atualizar..."; 
Beto: "(...) pedir o Constishop não é bom passar (...) senão nega na hora."; 
Cláudio: "Não, mas eu não tô passando nada não, eu falei pra eles terem um pouco de 
paciência, porque eu ia atualizar a renda pelo imposto de renda, eu fui atualizar hoje né, 
ajeitou hoje. E aí, já queria que fosse fazer. 'Não tem calma aí, tá os negócios em análise, 
até pra  (...) os cartões ficar passando isso não vai né'. Entendeu?"; 
Beto: "Quem te chamou pra ir lá, foi o Alex?"; 
Cláudio: Não, pra atualizar eu fui lá no Fernando hoje de manhã cedo."; 
Beto: "(...)"; 
Cláudio: "Ele que me falou pra fazer cadastro, o Fernando, entendeu? Aí já falou 'não, vai', 
eu falei 'rapaz, vamo esperar um pouco pra ver esse negócio do Itaú, ver se..."; 
Beto: "É, é o mais (...) é esse daí né?"; 
Cláudio: "É, aí eu fui e falei né, aí hoje a tarde (...) falei que a minha gerente é outra já, aí 
tinha uma lá ela falou 'Cláudio, vou atualizar hoje a tua renda, já tirei cópia, tirei tudo, e aí 
segunda-feira tu vem pra gente tentar pedir esse cartão, porque eu já alterei aqui tudo."; 
Beto: "Da onde?"; 
Cláudio: "Do Itaú."; 
Beto: "Ah, ela mandou tu ir lá segunda?"; 
Cláudio: "É, porque eu alterei hoje, eu levei o imposto de renda hoje, agora. Saí do banco 
agorinha. 
Aí eu alterei, ela falou, isso aqui vai virar pro sistema, tirou cópia, tirou tudo, aí eu assinei 
alteração de renda, entendeu? Tudinho. Aí ela falou 'Isso aqui se não gerar hoje pra 
amanhã, segunda-feira já está atualizado, aí agente tenta subir os cartão.'."; 
Beto: "E ela pediu o Constishop?"; 
Cláudio: "Não, aquela foi a outra que pediu e estava em análise. Aí eu nem mandei ela ver 
isso, porque eu tava vendo isso aí, entendeu? Não foi a mesma de ontem não."; 
Beto: "É outra né?"; 
Cláudio: "É porque a minha gerente saiu, e aí a lorinha de ontem que fez o pedido do coisa 
viajou pra Manaus, e a gerente nova que vai ser minha gerente foi pra Manaus também 
fazer um curso, só volta segunda-feira. Aí eu aproveitei que estava essa outra no lugar 
delas lá, e fiz a alteção, entendeu, aí eu fui e perguntei se não dava de aumentar que tava 
(...) aí eu fui e mostrei pra ela. Ela falou 'não, primeiro vamos fazer alteração'."; 
Beto: "Ele já tá tentando aumentar."; 
Cláudio: "Ele tá, pelo fone fácil. Mas ele que mandou ir lá também. Porque tem um coisa lá 
de aumento automático, entendeu?"; 
Beto: "Só aquele preto."; 
Cláudio: "Ahn?"; 
Beto: "Só o TAM."; 
Cláudio: "Pois é, aquele por lá não aumenta não, só pelo fone fácil."; 
Beto: "É mesmo é?"; 
Cláudio: "Não conseguiu por lá entendeu. Ela falou que tem que ligar lá, tem um código da 
TAM, tu consegue aumentar por lá. A menina me falou ontem."; 
Beto: "A minha conta será que ele fez?"; 
Cláudio: "Rapaz eu acho que ele fez, que ele disse que tava tudo certo, né?"; 
Beto: "As conta minha é conta exata, eu acho difícil ela falhar." 
(…)
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Neste outro áudio verifica-se que Fernando e Beto tinham pleno acesso às 
movimentações realizadas com os cartões de Cláudio  fls. 364/366 do apenso III:

FONE           ALVO
6992911304     69 9291 - 1304

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ?

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
30/12/2011 09:33:37   30/12/2011 09:42:16   00:08:39

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO
6992911304

RESUMO
BETO PERGUNTA SE FERNANDO ESTÁ COM ALVARÁ. FERNANDO DIZ QUE AINDA 
NÃO, A PROMOTORA NEM CHEGOU AINDA. BETO PERGUNTA SE ANTONINO PODE 
VER ALGUMA COISA. FERNANDO DIZ QUE ELE FALOU QUE DEPOIS QUE SAI DE LÁ, 
E TIVER NO...É COM ELE. BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO APARECEU AINDA NÃO. FERNANDO DIZ QUE ESTAVA OLHANDO AS CONTAS 
DO CLÁUDIO, JÁ VAI TER UNS 5 MIL DE FATURAS, FORA O NEGÓCIO DO AMÉRICA, 
E O CARTÃO DA CAIXA JÁ FOI CANCELADO. BETO PERGUNTA SE ELE NÃO 
ESTAVA PAGANDO. FERNANDO DIZ QUE ONTEM PAGOU O SANTANDER, TINHA 
PAGO UMA PARTE COM A CONTA DELE E FOI ESTORNADO. BETO PERGUNTA SE 
ELE ENTROU NO AMÉRICA PRA VER SE ESTÁ CONSTANDO. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO ENTROU. BETO FALA PRA ELE CONSULTAR O AMÉRICA, BETO DIZ SE FOR 
PAGAR O TALES HOJE, NÃO PODE PASSAR O MESMO VALOR DE ONTEM. 
FERNANDO DIZ QUE SABE, DIZ QUE TEM O BOLETO, PASSA O VALOR X E O VALOR 
X. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM SOBRE UMA SÉRIE DE NEGÓCIOS E 
PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTES, PORÉM DE DIFÍCIL COMPREENSÃO PELO 
MODO COMO ELES SE EXPRESSAM. BETO DIZ QUE ESSES DIAS TINHA 18 MIL PRA 
PAGAR PRO REGINALDO, E NÃO DEU, DEPOIS QUE MANDOU, ELE FICOU BRAVO, 
DESCONFIADO.

Diálogo
BETO: "Oi!";
FERNANDO: "Bom dia!";
BETO: "Já tá com o alvará?";
FERNANDO: "Oi! To nada.";
BETO: "Diabo é isso?";
FERNANDO: "Ah, tá! Tá, é... como é que é? Eu não to com o alvará não ainda, a mulher 
nem chegou ainda.";
BETO: "Quem não chegou?";
FERNANDO: "A mulher lá... promotora.";
BETO: "A (...) tá lá esperando ela?"; 
FERNANDO: "Tá.";
BETO: "Tá com a documentação toda, né?";
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FERNANDO: "Tá. Aí tem que ir de lá, aí correr lá pro fórum.";
BETO: "E a doutora tá lá?";
FERNANDO: "Tá com ela lá.";
BETO: "É, que pega e de lá vai pro fórum, né?";
FERNANDO: "Hãn.";
BETO: "E o Antonino não pode ver nada aí pra...?";
FERNANDO: "Não, ele disse que depois que sair de lá e tiver lá no coisa aí é com ele.";
BETO:"É?";
FERNANDO: "É.";
BETO: "E o cabo Nava?";
FERNANDO: "Não apareceu ainda não.";
BETO: "Ah, é?";
FERNANDO: "É. E eu tava lá... as conta do Cláudio...";
BETO: "Hum...";
FERNANDO: "Fatura... aí tem... já vai ter mais uns cinco mil só de fatura, fora aquele 
negócio do América lá. E o cartão da Caixa parece que tá é cancelado já.";
BETO: "Já?";
FERNANDO: "É, foi concelado.";
BETO: "É só ligar lá pra saber.";
FERNANDO: "Eu puxei aqui...";
BETO: "Pode entrar na conta aí que tu vai ver.";
FERNANDO: "Aí tento ver lá, tá dizendo 'cartão cancelado'. Tem nem como ver nada 
não.";
BETO: "O certo não já pagou? não já consta o pagamento? Ou foi ontem?";
FERNANDO: "O pagamento foi pago...";
BETO: "Ontem.";
FERNANDO: "Dia 26, porra!";
BETO: "Não tava pagando não porque não tinha entrada, parece?";
FERNANDO: "Não. Ontem tava pagando do Santander que eu tinha pago com... uma parte 
com a conta dele, aí extornaram o boleto. Entendeu?";
BETO: "Tu já entrou no América pra ver se tá constando?";
FERNANDO: "Não, entrei não.";
BETO: "Entra pra ver se tá constando. Lá é C. Siqueira 512 (ou 502)"; 
FERNANDO: "Então vou entrar pra ver.";
BETO: "É Alberto 512...(ou 502)" (espirros);
FERNANDO: "Como é que é?";
BETO: (espirros) "É gripe com dor, cada espirrada é uma dor aqui na...";
(…) 
BETO: "(...) cara de pau! Querendo andar num carro daquele. Ele tem é que cuidar. Tu 
soma as contas dele aí que eu vou dar uma pressão nele pra ele ir atrás de dinheiro pra 
pagar.";
FERNANDO: "É.";
BETO: "(...) negócio de show?!";
FERNANDO: "É... Negócio de show...show. O cara só vai se arrebentando em negócio de 
show. E quer tá no show, mas é porque ele gosta de ibope, Beto. Sabia? Ele gosta de tá alí 
na coisa, os caras babando ele. Mas os caras ficam babando porque é atrás de ingresso, 
não é outra coisa não.";
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BETO: "É, então... por isso que eu to falando pra ti, prepara aí que eu vou pra cima dele, 
dizer que ele tem que pagar.";
FERNANDO: "(...)";
BETO: "Prepara aí pra ver o que vai ter que pagar, tudo né?! Inclusive, meu irmão, tu quer 
fazer show olha aqui o que que tem aqui!";
FERNANDO: "É.";
BETO: "Cadê a bimba?";
FERNANDO: "Bimba não apareceu ainda não hoje.";
BETO: "Guilherme chegou, né?";
FERNANDO: "Chegou.";
BETO: "Hoje o que mais tem pra fazer? Reginaldo foi pago, (...) foi pago. Só esperar, né?!";
FERNANDO: "É, só esperar. Eu ainda fico meio em dúvida, macho, com esse bixo porque q 
eles não mandaram o boleto né?";
BETO: "(...) o Reginaldo nunca mentiu não.";
FERNANDO: "É. Não eu sei mas (...)";
BETO: "(...) É, esses dias eu tiro é dezoito mil pra dar pro Reginaldo, eu vim embora, nem 
dei.";
FERNANDO; "Hum!";
BETO: "Depois que eu mandei. Né? Aí ele ficou brabo ainda, né? Desconfiança!";
FERNANDO: "É.";
BETO: "(...) Então, eu vou ver aqui quem é aqui depois te ligo. Tá?";
FERNANDO: "Tá. Tchau".

Assim, pelo exposto, conclui-se que Cláudio Siqueira era membro da quadrilha, 
possuindo a função de emprestar seus cartões de crédito para transações fraudulentas, 
bem como realizando diretamente algumas transações, tudo em prol da organização. 

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente Cláudio Siqueira da 
pena, passamos à dosimetria:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 
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Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela 
quanto torno a pena base em definitiva. 

Valdirene Márcia de Castro Kemp: A acusada foi condenada pela prática de 
noventa e três crimes de estelionato. 

Necessário analisar se referidos crimes foram cometidos no âmbito na quadrilha que 
ora se analisa. 

O vínculo da acusada com o grupo criminoso não se limita apenas ao modus operandi 
na prática dos crimes de estelionatos. 

Conforme já delineado, em razão de quebra telemática autorizada judicialmente das 
contas de e-mail vinculadas ao réu Alberto Siqueira, foi encontrado, na caixa de entrada de 
uma delas, uma nota fiscal em nome de Valdirene de Castro Kemp referente a um veículo 
no valor de R$ 262.000,00 supostamente adquirido na loja de veículos CARAMURI, com 
data de emissão do dia 30/09/2011, constante à fl. 335, apenso dos autos.

Além disso, há diversas conversas interceptadas em que o nome da acusada é citada 
por outros membros do grupo, inclusive pelos líderes Alberto e Fernando. Vejamos à 
folha306 do apenso II: 

Telefone: 6992696363 Data Início: 09/07/2012 11:02:56 Data Término: 09/07/2012 11:04: 
50

Duração: 0 00:01:54 Interlocutor: 

Relevância: 3 

COMENTÁRIO: REGINALDO/FERNANDO- NOMES IMPORTANTE

RESUMO: REGINALDO DIZ PRA FERNANDO QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ACHAR 
OS BOLETOS, FERNANDO DIZ QUE VAI MANDAR DE NOVO. REGINALDO FALA PRA 
FERNANDO MANDAR OS DOIS SÓ NO NOME DO CAMP. FERNANDO DIZ QUE UM JÁ 
FOI DE MANHÃ DO JOSÉ. REGINALDO DIZ UM JÁ FOI NO NOME DA VALDIRENE. 
FERNANDO DIZ QUE AS DUAS DO KEMP É A VALDIRENE, MÁRCIA DE CASTRO 
KEMP. REGINALDO PERGUNTA E O OUTRO. FERNANDO FALA LEONARDO ZABEM. 
REGINALDO FALA PRA FERNANDO MANDAR NO NOME DO LEONARDO ZABEM.

Às  folhas 355/356 do Apenso III:

FONE: 6992911304
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO:  BETO/FERNANDO - PASSAGEM - CARTÃO VAL
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 20:52:15           25/12/2011 21:01:16          00:09:01 

RESUMO 
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BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI. 
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
UMAS PASSAGENS DE PALMAS, DETONOU TIRANDO PASSAGEM. BETO PERGUNTA 
SE ZITO MANDOU A FATURA. FERNANDO DIZ QUE ELE NÃO MANDOU NADA. BETO 
DIZ QUE ELE JÁ MANDOU PRA ELE ATÉ O NOME QUE É PRA PAGAR O DELE E 
FAZER PRA PAGAR O DE BETO E FERNANDO, MANDA FERNANDO CONFERIR. 
FERNANDO DIZ QUE VAI ENTRAR...BETO PERGUNTA POR CABO NAVA. FERNANDO 
FALA QUE NÃO SABE, FALA PRA BETO TENTAR LIGAR PRA ELE. BETO DIZ QUE 
ACHA QUE VAI DAR TEMPO DE LIBERAR O DE ALGUÉM DIA 29. FERNANDO DIZ DIA 
27, TERÇA-FEIRA, MAS NA PIOR DAS HIPÓTESES MANDA PAGAR DE NOVO...PELO 
MENOS MAIS UMA VEZ. BETO DIZ OU ENTÃO O DA VAL JÁ ERA, O DA VAL ACHA 
QUE NÃO DÁ MAIS. FERNANDO DIZ O DA VAL JÁ QUEIMOU. BETO PERGUNTA SE O 
DA VAL ATÉ O DE AMANHÃ NÃO CONSEGUE LIBERAR O PLATINUM E O PREMIADO. 
FERNANDO DIZ NÃO TEM JEITO, JÁ QUENGOU. BETO DIZ QUE NA INTERNET TÁ 
TUDO DISPONÍVEL. FERNANDO DIZ TÁ TUDO DISPONÍVEL, TUDO FILEZINHO, MAS 
LIGANDO LÁ JÁ TÁ FALANDO LÁ QUE VOLTOU OS CHEQUES. BETO DIZ QUE VAI 
MANDAR JÚNIOR LIGAR PRA GUILHERME, ELE NÃO ESTÁ ATENDENDO. FERNANDO 
DIZ QUE ELE SEMPRE FOI ASSIM, SÓ FALA COM ELE QUANDO ELE QUER. BETO DIZ 
QUE TEM UM NÚMERO LIGANDO, QUESTIONA SE É O DAVINO, 9925-4571. 
Fernando: "Oi."; 
Beto: "E aí, tirou a passagem? Quem é que vai?"; 
Fernando: "O Guilherme.";
Beto: "Mas tú conseguiu a passagem?"; 
Fernando: "Tirei."; 
Beto: "Tinha vaga?"; 
Fernando: "Tirei nas milhas."; 
Beto: "Ainda tem milha aí né, a menina lá do Carlos nós tinha prometido."; 
Fernando: "Rapaz, tinha só 84, eu tirei 15 ficou umas 70 né?"; 
Beto: "Quem que tirou? Tinha cento e poucos mil."; 
Fernando: " O X-tudo tirou umas passagens aqui de Palmas, eu tive olhando, dia 6, dia 7, 
detonando tirando passagem."; 
Beto: "É foda. Eu tinha aquelas 6 passagens do Anderson, eu nuca pedi pra estornar. E o 
Guilherme que vai é?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "O Zito te mandou as faturas...me ligou?"; 
Fernando: "Rapaz, ele não mandou nada não. Ele mandou um e-mail e chegou um e-mail, 
Zito. 
Beto: "Ele já mandou pra mim até o nome já aqui que é pra pagar o dele e já fazer pra 
pagar o nosso também."; 
Fernando: "Então ele deve ter mandado hoje né?"; 
Beto: "Mandou hoje, mandou ainda agora no telefone, aí mandou uma mensagem aqui 
ainda agora de novo, perguntando se eu recebi. Confere aí."; 
Fernando: "Eu vou entrar. Tô aqui no banheiro."; 
Beto: "Cade o Cabo Nava?"; 
Fernando: "Eu não sei não Beto. Liga aí pra ele de outro número, pra ver se tu consegue 
falar com ele."; 
Beto: "Ele tinha me ligado, eu retornei quando saí da igreja. Eu não consegui falar com ele." 
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Fernando: "(...)"; 
Beto: "Acho que o do Veri vai dar tempo de liberar, dia 29 né?"; 
Fernando: "Não, dia 27. Terça-feira. Mas na pior das hipóteses eu mando pagar lá, de 
novo."; 
Beto: "É, se der certo né?"; 
Fernando: "É(...) se fechar lá, tiver voltado, alguma coisa assim eu mando pagar de novo, 
pelo menos mais uma vezinha."; 
Beto: "É, ou então, o da Val já era. O da Val acho que não dá mais não."; 
Fernando: "Não, o da Val já quengou."; 
Beto: "Até o de amanhã não tem como liberar não?"; 
Fernando: "O da Val? Qual o de amanhã?; 
Beto: "O Platinum e o Premiado. 
Fernando: "(...) tem jeito não, já quengou."; 
Beto: "Mas como na internet consta disponível?"; 
Fernando: "Tá tudo disponível. Tá tudo filezinho, mas ligando lá já tá lá falando (...) 
voltou já os cheques."; 
Beto: "Mas num ligou lá e deixaram disponível até segunda?"; 
Fernando: "Ligou, mas o atendente falou isso, e não libera de jeito nenhum. Falou 
que já voltou os cheques já. Voltou três cheques."; 
Beto: "Três?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "Tu confere aí (...). Vou tentar falar com o Alex, eu peço pra ele te ligar?"; 
Fernando: "Na hora que tu tentar falar com ele, tu fala pra ele me ligar pra pegar o numero 
da passagem, que o Guilherme vai 11:30."; 
Beto: "11:30?"; 
Fernando: "É, o vôo é 11:30, pra tá lá, que é meia noite e meia."; 
Beto: "Pegar o carro pra ir lá na tua mãe."; 
Fernando: "Chega 8:20"; 
Beto: "(...). Tá chamando aqui o telefone dele. Cadê as meninas, já foram?"; 
Fernando: "Ainda não."; 
Beto: "Tá atendendo não oh, mandar o Júnior ligar pro Guilherme."; 
Fernando: "É, pra ver se ele atende."; 
Beto chama Júnior e pede pra ele ligar pra Guilherme. (...) 
Beto: "Um  85 aqui me ligando não sei quem era (...) será que é o Davino?"; (...) 

Não bastasse, os crimes de estelionatos praticados pela acusada foram realizados 
em estabelecimentos comerciais comumente utilizados pelo grupo criminoso como, por 
exemplo a empresa SOFT RENT A CAR, fato este já demonstrado exaustivamente nas 
fundamentações já expostas. 

Portanto, não há como desvincular a acusada da quadrilha organizada para a prática 
de diversos crimes, em especial, crimes patrimoniais. Como restou sopesadamente 
demonstrado, Valdirene utilizava seus cartões diretamente em crimes de estelionato, bem 
como cedia seus cartões para que outros membros do grupo efetuassem transações 
fraudulentas, causando, assim, enormes prejuízos às instituições financeiras. 

Dessa forma, sua condenação por este crime é a medida que se impõe. 
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Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente a ré, passamos à 
dosimetria:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 
sentenciada agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela 
quanto torno a pena base em definitiva. 

Carllos Eduardo Moraes de Brito: O acusado é marido da ré Valdirene Kemp e 
também foi condenado pela prática de quatro crimes de estelionatos. 

Como já esclarecido, referidos crimes de estelionatos foram praticados pelo acusado 
através do cartão de crédito de titularidade de Deuzimar Gadelha, o qual era 
frequentemente utilizado por outros membros do grupo.

Compulsando os atos, verifica-se que o nome do acusado, bem como seu apelido "X-
Tudo" são constantemente citados nas conversas realizadas entre os líderes Alberto e 
Fernando.

As conversas interceptadas tratam sobre os esquemas de cartões de crédito 
realizados pelo grupo e, principalmente, sobre a retirada de milhas para compra de 
passagens aéreas, através dos cartões de titularidade de Valdirene de Castro Kemp, que 
eram controlados pelos réus Fernando e Alberto. 

Dessa forma, a participação do acusado na quadrilha é evidente, não só pelo uso do 
cartão de crédito de Deuzimar, o qual foi utilizado diversas vezes pelo grupo em transações 
fraudulentas, bem como pela relação que mantinha com os líderes, o que se comprou 
através das diversas interceptações telefônicas constantes nos autos.
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Nesta conversa, constante à folha 361 dos autos de interceptação telefônica, já citada 
anteriormente, Alberto e Fernando falam sobre o acusado ao tratarem de emissão de 
passagens aéreas com milhas do cartão de crédito de Valdirene: 

Telefone: 6992911304 Data Início: 28/12/2011 18:02:52  Data Término: 28/12/2011 
18:13:26

Duração: 0 00:10:34 

Relevância: 3 
COMENTÁRIO: Beto Baba x Fernando(zé). Credito milhas 
RESUMO: HNI (Zé?) Diz que entrou na internet para tirar a passagem para o Guilherme 
para quinta mais o "cara enguliu" as milhas todas (o cara é o Carlos Brito), e começa a 
relacionar as passagens emitidas para MARCOS PORTELA, VAL, CARLOS BRITO, 
MICHELE TRINDADE. 

TRANSCRIÇÃO: 

HNI (ZÉ?) DIZ: Rapaz eu fui entrar aqui para tirar a passagem para o Guilherme pra quinta 
feira né, sexta feira não vbai fazer nada lá, nem sábado nem domingo, rapaz o cabra 
comeu as milhas tudinho. ele usou tudo. 
Beto diz: foi mesmo? 
Zé: foi, 
Zé: não tem mais nada. tem 4000 pontos. não paga nem daqui a Ji-Paraná. 
Beto: Não tirou nem o das meninas? 
ZE: eu tinha visto aqui antes, eu pensei que era da mulher do carro, se o Beto não tirou vou 
logo ligar pra ele, pra não queimar o cal lá. liga logo, liga logo. mais quando eu fui ver já 
estava era comida. 
Beto: ele vendeu ou emprestou pra alguém. 
BETO; o cara é um avião 
ZE: isso não é avião é pilantragem. eu não tinha parte nas milhas? tu não tinha também? 
Beto: é. 
Beto: eu não sei a conta que ele paga 
ZE: é. 
Beto: e o feio. 
Zé: O feio foi embora daqui ainda agora. Eu peguei os papeis e joguei. toma ai. isso pra 
mim não serve de nada, então vá atrás de outro pra me tirar do furo, mostrei pra ele. faltam 
ainda as parcelas do empréstimo do nada já tem 154(?), Beto: e ai? Mostrei pra ele ainda 
falta Banco do Brasil pagar, as parcelas do empréstimo e conta estourada. 
Beto: amanhã é quinta né, se aquele negócio der certo lá, pagar aquele cara lá, eu vou já 
aí, estou aqui perto. 
ZE: ele tirou passagem até pra VAL pra Floripa 
BETO: é que ela estava com ele lá ontem, acho que ele mandou ela de avião. 
BETO: foi ela e quem mais que ele tirou? 
ZE: Tem um outro cara um tal de MARCOS PORTELA 
BETO: quem mais que ele tirou aí, vê os nomes 
ZE: Desse jeito nós estamos enrolado. juntar milhas pros outros né.
ZE: A milha que nos colocamos lá ele comeu tudo pelo pé. 
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Beto: E aí já fechou o negocio dele lá? 
ZE: Não tá não, olhei agorinha, CARLOS BRITO é ele é? 
BETO: é 
ZE: Tirou hoje, Cuiaba/São Paulo SP/Florianópolis, 
BETO: Ele deixou o carro em Cuiabá então, aí ele falou pra mim que estava em Mato 
Grosso do Sul, mente de mais, o Anderson um dia falou que era ladrão e mentiroso. 
ZE: Geovana é a filha dela, me a Val 
Beto: Ele trocou a senha pra gente não ter acesso 
ZE: ele mudou, prá nós não usar né?, Tal de MICHELE TRINDADE, 
Florianópolis/Brasília/PVH 
BETO: mais como e o carro vai ficar lá? 
ZE: Não essa aqui ele tirou pra outra 
BETO: Michele Trindade? 
ZE: é, do Rio Grande do Sul/Porto Alegre para Porto Velho, MARCOS PORTELA 
também de Florianópolis/PVH BETO: Tudo com 15000 pontos? 
ZE: Tudo com 15000 pontos. botou prá mia mesmo. 
BETO: eu sou velhaco com malandro, eu sou desconfiado demais. a vida já me 
ensinou muito. ele demonstrou ser gente boa. mais o Anderson sempre falou que ele 
é ladrão, 
ZE: ADAILTON DE PAULA para Porto Velho, 
BETO: é mala, não tem ninguém bobo nesse mundo não. mais bobo é eu. vou pegar 
duas pistolas e vou começar a arrochar. a começar por ti. separa logo meu dinheiro 
que eu to logo indo aí pra pegar 
ZE: que dinheiro 
BETO: 100.000.00 
ZE: eu também tô querendo, não quero nem 100 quero só 20.000.00 
BETO: 20 não dá nem prá pagar minhas contas 
ZE: Bruna Teixeira 
BETO: Que tanto de passagem é essa, voce falou que tinha só 80000 pontos. não 
acaba mais não? 
ZE: Essa é outra data. essa é dia primeiro, Fortaleza/Brasilia. 
BETO: Tá doido. BETO: então vem cá, ele foi de avião prá Florianópolis foi 
ZE: Foi de carro não, ele foi foi vender o carro 
BETO Só se ele trocou pelo modelo novo 
ZE: Essa passagem foi tirada hoje dia 28/12 
BETO: Hoje 
ZE: É 
BETO: mais é prá viajar hoje? 
ZE: É sai de Cuiabá dia 30/12. nota de embarque dia 30. ele está lá ainda. o voo dele é 
Cuiabá /São Paulo/SP/Florianópolis 
BETO: e ele mandou uma mensagem no meu e-mail que está sem telefone, quando 
eu vejo umas coisa assim, se tiver me roubando. se eu pegar …, quando o cara vem 
com muita 
ZE: Tá com penguela mesmo, ele mandou uma msg assim para um outro telefone 
aqui, um rozinha. 
BETO: quem mandou? 
ZE: Deixa eu ver aqui. é pinguela mesmo querendo desbaratinar. 
BETO: tô com presente aqui, vim trazer meu presente.
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Neste outro áudio, mais uma vez Fernando e Beto conversam entre outros assuntos, 
sobre "x tudo" e os cartões utilizados por ele (fls. 364/366-apenso III).

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ? 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/12/2011 09:33:37   30/12/2011 09:42:16   00:08:39 

(…)

BETO: "Depende...quem é que lá na portaria lá pra deixar entrar. Ei, consulta aí o América 
pra ver se...Tu consultou hoje algum? (...) ontem eu consultei."; 
FERNANDO: "Não, (...) não consultei não.";  
BETO: "Consultei ontem ele... apareceu o outro, tava negativa aí apareceu. Aí se for pagar 
aquele Tales hoje, não pode passar o mesmo valor de ontem não. Viu?"; 
FERNANDO: "Eu sei, eu sei. Eu tenho aqueles boletozinhos, aí fala passe o valor X e o 
valor X."; 
BETO: "É, então aí tu  veria isso só a tardezinha também, né?"; 
FERNANDO: "É, Ahãn! Deixa eu te falar outra coisa... Tu não já conversou com esse 
cara não? (...)"; 
BETO: "Com quem?"; 
FERNANDO: "Com esse bixo: 'E ae, X-Tudo!? (...)' (...) o cara já manda pagar aí já e 
tal. Aí ele já vai os documentos dele vai querer passar logo pro X-Tudo."; 
BETO: "Mas pra que conversa é essa? Rum! Tá ficando louco é? Na hora com esse 
documento. Negócio de X-Tudo, rum! Tu é doido é? Tem nada a ver não! (...) nem o 
documento da branca ainda. (...) arrocha não. (...) ele dá na hora. O X-Tudo tinha 
falado pra ele, por isso que eu queria pagar, que eu que ia pagar, que tinha me 
passado o carro. Tá lá no Zeca o carro, eu vou já lá."; 
FERNANDO: "No Zeca?"; 
BETO: "É, eu botei lá. Eu pedi a cópia e pedi o documento lá pra mim bater o contrato."; 
FERNANDO: "E aí, pegou?"; 
BETO: "Não, ele falou que tinha esquecido, mas ontem era pra mim ir lá. Aí eu fui fazer 
uma massagem lá... demorei."; 
FERNANDO: "Tinha que fazer o que?"; 
BETO: "A massagem lá na mulher, eu demorei."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "(...) cara de pau! Querendo andar num carro daquele. Ele tem é que cuidar. Tu 
soma as contas dele aí que eu vou dar uma pressão nele pra ele ir atrás de dinheiro 
pra pagar."; 
FERNANDO: "É."; 
(…)

Em outro áudio, constante às folhas 388/390 do apenso, Fernando e Beto falam sobre 
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pagamentos de fatura e citam o nome de vários denunciados, inclusive o ora acusado: 

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - NEGÓCIOS COM FERNANDO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:37:31   10/01/2012 13:49:26   00:11:55 

(...) 
Beto: "Esse povo mente demais Zé. Fez eu pagar um monte de dinheiro da velha. Tô com 
uma fatura de 5600, tu não tem pra me emprestar?"; 
Fernando: "Tu é doido Zé, eu paguei esses (...) me peidando todinho. Apareceu tanta conta 
pra mim pagar que eu não sei nem como é que eu vou fazer."; 
Beto: "Ei bicho, eu tô liso também, eu tô agoniado."; 
Fernando: "Rapaz, vai atrás desse (...) que diz que não pegou esse dinheiro. (...) deu pitú, 
manda ele vomitar."; 
Beto: "Eu já liguei pra ele, não eu tô tentando...Não, eu não falei isso. Não bote palavras na 
minha boca, eu não vou acusar ninguém."; 
Fernando: "Você falou que não usou."; 
Beto: "Não, eu falei que nas minhas conta aqui não tava batendo. De jeito nenhum."; 
Fernando: "O valor tu não sabia, tu pensava que era esse que tinha usado."; 
Beto: "Aí tu me deu a data aqui, eu não posso acusar uma pessoa inocente, que é a pior 
dor que tem você ser acusado se você fez já é ruim, e inocente? Então não fale merda 
antes de saber, tem muita coisa que tu fala merda antes de saber. (...) Tú me deu a data, 
eu tava fazendo os cáulculos, com o terreno e com as contas que eu paguei, eu fui fazer 
um enxugamento ali, não tá dando quatrocentos e pouco nunca, tá dando trezentos e 
pouco meu."; 
Fernando: "Não mas preste atenção, o valor aqui, as contas estão certas. Você não pode 
achar que a conta não tá certa, porque tá tudo certo."; 
Beto: "No meu cálculo ali, eu tirando aquele, eu tirando os 12%, e tirando aquele lá que nós 
tiremo, vai pra trezentos e pouco."; 
Fernando: "Isso mesmo, é que nem o meu, o meu tava em cento e setenta por aí, cento e 
oitenta conto."; 
Beto: "E quanto é que tá dando o teu?"; 
Fernando: "Ué, tu não somou aqui ontem? Eu não somei não."; 
Beto: "Eu vou deixar você somar."; 
Fernando: Não, quem vai fazer as contas é tu."; 
Beto: "Não, mas como é que eu vou lembrar? (...)"; 
Fernando: "Tá aqui o meu tudo anotado. Tu que vai fazer as contas, tu sabe o que vai ser 
tirado, eu não tô falando nada disso."; 
Beto: "Não, mas os teus gastos tu tem que me mostrar. Tu não tem meus gastos tudinho?"; 
Fernando: "Tem."; 
Beto: "Se tu tem o meu é pra ter o teu."; 
Fernando: "O meu também tem(...)"; 
Beto: Não faça igual ao X-tudo não. O X-tudo anotou todos os meus gastos, o meu e 
o teu. E o dele? 'Ah, eu esqueci, ah eu esqueci'. Esqueci é? Então pega uma tapa fila 
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da puta pra tu lembrar. O meu e o do Fernando tu não esqueceu. O teu tu esquece. 
Fernando: "O meu tá tudo anotado, o meu é- aquele lá mesmo Beto, o que faltava 
anotar era esse da CRED mas aí tu anotou ontem no papel."; 
Beto: "Tem que eu vim puxar ontem aqui e achei."; 
Fernando: "O que tu achou?"; 
Beto: "Não, você vai (...) você não é direito? Você vai amostrar com sua mão pra mim 
que você tem mais. Eu não vou mostrar não, eu vou deixar guardadinho"; 
Fernando: "Tá aqui, eu tô com o caderno aqui na mão pra você vim ver. (...) 

Mais uma vez Beto fala sobre X tudo (fls. 428/428  Apenso III):

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/CLÁUDIO - FINANCIAMENTO, CARTÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
03/05/2012 13:29:26   03/05/2012 13:55:25   00:25:59 

(…)

Cláudio: "Alô."; 
Beto: "E aí?"; 
Cláudio: "Oi."; 
Beto: "E aí, o que resolveu lá?"; 
Cláudio: "Qual dos assuntos?"; 
Beto: "O X..."; 
Cláudio: "Nada, não quer dar o documento, nem porra nenhuma."; 
Beto: "Não, ele quer que financie, como ele quer que financie, por lá?"; 
Cláudio: "É, mas é...eu acho que lá no Bradesco já melou aquela aprovação lá."; 
Beto: "Por que?"; 
Cláudio: "Porque até hoje ninguém pagou os cartão, entendeu?"; 
Beto: "O Fernando falou que ia pagar."; 
Cláudio: "E aí eu passei um cadastro lá na Sabenauto, o Alex falou que já negou."; 
Beto: "Passou cadastro lá pra que carro?"; 
Cláudio: "S-10."; 
Beto: "Quanto a entrada?"; 
Cláudio: "Entrada de quinze mil."; 
Beto: "É? Já negou, por onde que foi passado?"; 
Cláudio: "Pelo Bradesco."; 
Beto: "E negou foi?"; 
Cláudio: "Negou. Mas também não sei, porque a entrada normal deles é vinte por cento, 
entendeu? O valor do carro, aí ele viu, aí ele diminuiu lá pra ver, mas aí me ligaram hoje de 
lá já pra atualizar por outro banco. Aí eu fui atualizar..."; 
Beto: "(...) pedir o Constishop não é bom passar (...) senão nega na hora."; (…)

Novamente Fernando e Beto falam sobre cartão de Val estourado e sobre X tudo que 
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retirou milha (fls. 355/356  apenso III).

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PASSAGEM-CARTÃO VAL 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
25/12/2011 20:52:15   25/12/2011 21:01:16   00:09:01 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE FERNANDO TIROU A PASSAGEM, PERGUNTA QUEM VAI. 
FERNANDO DIZ QUE TIROU NAS MILHAS, O GUILHERME VAI. BETO PERGUNTA SE 
AINDA TEM MILHAS. FERNANDO DIZ QUE TEM UMAS 60, DIZ QUE X-TUDO TIROU 
UMAS PASSAGENS DE PALMAS, DETONOU TIRANDO PASSAGEM. (...)

Fernando: "Oi."; 
Beto: "E aí, tirou a passagem? Quem é que vai?"; 
Fernando: "O Guilherme."; 
Beto: "Mas tu conseguiu a passagem?"; 
Fernando: "Tirei."; 
Beto: "Tinha vaga?"; 
Fernando: "Tirei nas milhas."; 
Beto: "Ainda tem milha aí né, a menina lá do Carlos nós tinha prometido."; 
Fernando: "Rapaz, tinha só 84, eu tirei 15 ficou umas 70 né?"; 
Beto: "Quem que tirou? Tinha cento e poucos mil."; 
Fernando: " O X-tudo tirou umas passagens aqui de Palmas, eu tive olhando, dia 6, 
dia 7, detonando tirando passagem."; 
Beto: "É foda. Eu tinha aquelas 6 passagens do Anderson, eu nuca pedi pra estornar. E o 
Guilherme que vai é?"; 
Fernando: "É."; 
Beto: "O Zito te mandou as faturas...me ligou?"; 
Fernando: "Rapaz, ele não mandou nada não. Ele mandou um e-mail e chegou um e-mail, 
Zito. 
Beto: "Ele já mandou pra mim até o nome já aqui que é pra pagar o dele e já fazer pra 
pagar o nosso também."; 
Fernando: "Então ele deve ter mandado hoje né?"; 
Beto: "Mandou hoje, mandou ainda agora no telefone, aí mandou uma mensagem aqui 
ainda agora de novo, perguntando se eu recebi. Confere aí."; 
(…)

Às folhas 250/253 do apenso VII, outro áudio:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
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BETO/FERNANDO - DIVERSOS ASSUNTOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/1/2012 14:35:29    10/1/2012 14:40:32    00:05:03 

RESUMO 
BETO DIZ QUE QUEM ESTÁ INDO LÁ É O CABO NAVA, FALOU QUE ELE PAGOU 1600 
FALTA 3000, BETO DISSE A ELE QUE ESTÁ LISO (FALA ALGO SOBRE MÃE DE 
FERNANDO). FERNANDO DIZ QUE NÃO TEM. FERNANDO FALA QUE IA PAGAR UM 
COM OUTRO, E OUTRO COM OUTRO, E SOBRA UM RECURSO PRA ELE PODER 
RESPIRAR. BETO DIZ QUE ELE PAGA O DE FERNANDO E FERNANDO PAGA O DELE, 
SÓ PRA GANHAR TEMPO. FERNANDO DIZ QUE SIM, PRA GANHAR TEMPO, POIS O 
CARTÃO QUE ELE TEM É UM DO ITAÚ E O ITAÚ NÃO PAGA CARTÃO DO ITAÚ. BETO 
DIZ QUE JÁ VAI LÁ GANHAR ESSE TEMPO. BETO DIZ QUE JÁ FALOU COM X-TUDO E 
COM TALES, DISSE QUE OS CARAS ESTÃO QUERENDO ARROCHAR O DINHEIRO. 
BETO DIZ QUE O TAL DE ADAELTO É O QUE ENGANOU A IRMÃ, ELE É VAGABUNDO. 
FERNANDO DIZ QUE O CARA MESMO FALOU PRO ALBERTO. BETO DIZ QUE ESTÁ 
INDO LÁ LEVAR A FATURA. FERNANDO DIZ TÁ. 

Diálogo: 
(…)

BETO: "(...) eu preciso ganhar um tempo pra mim respirar. E já falei com o X-Tudo e 
já falei com o Tales já, viu?!"; 
FERNANDO: "E ae?"; 
BETO: "Aí ao X-Tudo eu falei: 'Óh, X-Tudo é só pressão, tão querendo arrochar!' - E 
eu já expliquei pro Tales: 'Tales o negócio é o seguinte, esses caras as vezes são covarde, 
tão querendo é arrochar o dinheiro!' - Aí ele falou: 'Ah, isso daí não pode!' - Eu já dei logo 
uma indireta nele, né? Aí eu falei: 'To mandando tudo aí pra você.' - ele falou: 'Não, (...) 
esse peido todo não.' - Ele foi sincero, né?!"; 
FERNANDO: "É."; 
BETO: "Pediram, ele falou que tá indo lá pegar o documento. Eu falei: 'Pode ficar 
despreocupado que só tem homem aqui. Ninguém quer prejuízo não.' - Aí o X-Tudo 
falou lá também, ele acalmou. Teatro que esse cara é vagabungo. Esse tal de Adaelton é 
o que enganou a irmã."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Safado! Não vale nada!"; 
FERNANDO: "Aí quer aplicar, né?!"; 
BETO: "Quer aplicar, vagabundo!"; 
FERNANDO: "Porque o cara mesmo falou pro Alberto. Entendeu?"; 
BETO: "Não, eu achei que tu falou que ligou direto lá e falou: 'Ei rapaz, não sou menino 
não, rapaz! Oras!' - É porque ele desligou o telefone, né?! ele perdeu, ele falou, não foi que 
ele desligou. Ele falou: 'Eu perdi'. Né?!"; 
FERNANDO: "Aí ele não comprou nenhum chip, né?!"; 
BETO: "Não, ele falou que ia tá com outro número né?!"; 
FERNANDO: "Hum!"; 
(…) 
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Ainda, às folhas 390/391 do Apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
BETO/X - FIZERAM TRAMITE COM SENHA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 14:09:51   10/01/2012 14:12:35   00:02:44 

TELEFONE ALVO     TELEFONE INTERLOCUTOR     ORIGEM DA LIGAÇÃO 
6992911304 

RESUMO 
BETO DIZ QUE LIGOU PRO ANDERSON DEIXAR NO TALES, DIZ QUE LIGOU PRO 
TALES, ELE FOI NA CASA DE BETO ONTEM E NÃO ESTÁ DANDO ESSE PROBLEMA 
TODO, ISSO É CAÓ DELE, É PRA EXPLICAR QUE FOI FEITO COM SENHA. X DIZ QUE 
JÁ LIGOU E PASSOU TUDO PRA ELE QUE É HOMEM. BETO FALA SOBRE A SENHA, 
DIZ QUE FERNANDO MANDOU TODOS OS DOCUMENTOS, ENTÃO X DEVE MANDAR 
BOTAR LÁ E FALA....SENHA...FOI PASSADO NO ALBERTO E NO TALES, E NO 
ALBERTO SÓ DEU PROBLEMINHA PORQUE LÁ É VIA TELEFONE, ESTÃO DIZENDO 
QUE NÃO TEM COMO ESTORNAR PORQUE FOI FEITO COM SENHA. 
BETO FALA PRA X LIGAR PRO ANDERSON TIRAR A XEROX PRA LEVAR PRO 
TALES. X DIZ QUE VAI LIGAR AGORA.  X tem por nome Eduardo. 

DIÁLOGO 
X: "Alô!"; 
BETO: "Ei, X!"; 
X: "Fala!"; 
BETO: "Eu liguei pro Anderson pra deixar lá no Tales também."; 
X: "É, eu já mandei tirar cópia já."; 
BETO: "Eu liguei pro Tales agora, falei que tá lá e o Tales veio aqui em casa ontem e não 
tá dando esse peido todo lá não. Isso é caô daquele (...)!"; 
X: "É, né?!"; 
BETO: "Tem que ligar lá e dizer: _Meu amigo, foi com senha. Nós mandamos levar o 
documento aí, você pode ficar despreocupado. Se  o dinheiro não cair (...)"; 
X: "Já liguei, já passei tudinho isso aí pra ele que eu sou é homem, não sou vagabundo 
não. Pode ficar sossegado."; 
BETO: "Então. Ora, né?!"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "(...) se foi por senha, quem é que tem a senha da pessoa?"; 
X: "Pois é, o cara me deu... o cara tava me devendo dinheiro eu passei tudo aí ele me disse 
que não tinha como pagar e me deu isso aí. Vai dar tudo certo! O cara é certo, rapaz! (...) 
me pagou."; 
BETO: "O Fernando mandou xerox do cartão, da fatura, o telefone de contato, mandou 
identidade, cpf."; 
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X: "Tudo, né?!"; 
BETO: "Mandou tudo, mandou tudo."; 
X: "Então pronto."; 
BETO: "Então tu manda botar lá e fala: '_Olha, (...)!' - Vendeu e pronto (...) é por senha. 
Porque a mesma coisa que foi passada no Alberto foi passada no Tales. E lá no Alberto só 
deu um probleminha porque lá é via telefone. Aí sabe o que o pessoal ainda falou pra ele? 
"; 
X: "Hum?"; 
BETO: "Que nos outros não tinha como estornar porque foi por senha, o único que foi por 
telefone foi no Alberto. E lá aceitou do mesmo jeito, o dinheiro caiu e tudo!"; 
X: "Umhum! Então beleza!"; 
BETO: "Por isso que não pode fugir da raia. Se o cara desliga o telefone, o cara acha que 
tu tá fugindo dele. No pensamento dele ele pensa isso.";  
X: "Não, o meu telefone tá desligado desde quando eu saí daí, pow! Já liguei pra ele."; 
BETO: "É, mas no pensamento dele, ele pensa isso, né?!"; 
X: "Hum! Não, mas... não."; 
BETO: "Ah, ele pensa: o cara sumiu! - Por isso que ele tava doido, não conseguia falar 
contigo. (...)"; 
X: "Não, mas agora ele tá mais calmo."; 
BETO: "(...) pra não ter preocupão. não é por causa disso."; 
X: "É, as pessoas tão viajando. Não, não desliguei o telefone não. Fiz foi perder, pow... meu 
telefone mesmo! Perdi mesmo, perdi telefone."; 
BETO: "Então, aí o cara pensa... pow, o cara sumiu!? (...) nós viajemo o Carlinhos falou: 
'_pow, eu tava preocupado que o Eduardo não atendia o telefone!' - Que esses caras falam 
um com o outro. Que o Carlinhos não sabia nada disso... que tu tinha esquecido o telefone 
e que o cara tava te ligando. Né?"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "Mas aí agora resolveu..."; 
X: "Não, eu vou ligar e já vou mandar é pegar lá."; 
BETO: "Pega lá que já tá lá e manda o... liga pro Anderson, que tá na mão do Anderson, 
pra ele tirar..."; 
X: "A cópia."; 
BETO: "A xerox pra levar lá pro Tales."; 

(…) 

Dessa forma, por todo o exposto, conclui-se pela comprovação de autoria do 
acusado, quanto ao crime de formação de quadrilha.

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
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jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela 
quanto torno a pena base em definitiva. 

Sheila Kelle Vieira Corcino: A acusada é apontada por integrar o grupo criminoso, 
uma vez que teria cedido seu estabelecimento comercial para a prática de diversos 
estelionatos através do uso de cartões de crédito. Inclusive, este juízo concluiu por sua 
condenação pela prática de setenta e oito crimes de estelionato, em fundamentação já 
exposta alhures. 

Não restam dúvidas de que as transações realizadas no estabelecimento comercial 
da acusada foram fraudulentas e que esta tinha pleno conhecimentos dos ilícitos praticados 
pelos demais membros do grupo. 

O que se depreende dos autos é que acusada, de fato, fazia parte da quadrilha 
organizada para a prática de estelionatos. 

Tal conclusão se dá em razão dos diversos cheques em nome da corré Edina Maria, 
membro do grupo e autora de noventa e sete crimes de estelionatos, na residência da 
acusada. Registro que a acusada não soube justificar tal fato. 

Além disso, há diversas conversas interceptadas que demonstram, que a empresa 
pertencente a acusada era comumente utilizada pelo grupo para a prática dos crimes. 

Cito uma conversa realizada entre os corréus Fernando e Edvaldo, no dia 12.07.2012 
em que tratam sobre uma transação de trinta e nove mil reais na SOFT, sendo que, neste 
mesmo dia, foram realizadas transações fraudulentas com cartão de titularidade de Josué 
Garcia no estabelecimento SOFT RENT A CAR, nos valores de RS 20.000,00 e RS 
19.500,00, totalizando exatamente 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).  
Vejamos:

 

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   12:12:40   Data Término: 12/07/2012       
12:14:07

Duração: 000:01:27
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - CARTÃO SOFT
RESUMO: EDVALDO FALA QUE LIGARAM DO CARTÃO PRA CONFIRMAR O VALOR 
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DE 39 MIL DA SOFT.

Não bastasse, há um outro diálogo em que Fernando cita a empresa da acusada, fazendo 
menção a ela ao tratar esquemas com cratão de crédito:

Telefone: (69) 9212-2120
Data início: 18/01/2012  17:38:45      
Data término: 18/01/12  17:47:08
Duração: 00:08:23     
Diálogo entre: Fernando/Vando 

DIÁLOGO
Fernando: oi
Vando: Fernando, eu tentei localizar a mulher, aquela mulher lá e não consegui ta 
entendendo? Não consegui localizar a mulher. Fiquei tentando, tentando e quando foi 
agora, já agora de tarde foi que eu localizei ela. Aí cara, ela me passou os dados, mas 
quando tava muito em cima, não tinha como empurrar não, porque ela tava me 
pressionando para mim fazer o pagamento desde ontem. Eu fui mandar, mandei o menino 
fazer o pagamento lá, lá no Citi, não receberam, não receberam no pagamento. Não 
receberam lá. Dizem que precisam da identidade ou do cartão pra poder receber
Fernando: a fatura
Vando: receber a fatura. E ela tem a fatura, recebeu ontem
Fernando: han (...)
Vando: foi, não recebeu, só o valor normal, só o valor normal né? Que é...
Fernando: quanto?
Vando: Seis mil e pouco, seis mil quinhentos e....
Fernando: baixinho né?
Vando: baixinho, não é nem valor alto. Eu to no site do Itau Fernando...
Fernando: e esse cheque era dela mesmo é?
Vando: não. O cheque  mandei fazer
Fernando: ah, entendi
Vando: mandei fazer, porque seu eu dizer a ela que o cheque dela mesmo pode pagar, ela 
mesmo ia mandar pagar, o que eu ia ganhar com isso? Ta entendendo? Aí eu não vi, 
porque ela já pagou uma vez já mano. Eu não podia dizer, eu não falei (...) disse que tinha 
outro sistema pra pagar, ta entendendo? Agora to com os dados dela tudinho. Tu acha que 
resolve alguma coisa? Da pra resolver, fazer alguma coisa?
Fernando: rapaz, sem os dado dela, sem os numero de cartão (...)  
Vando: tem tudo, tem numero de cartão, tenho tudo, peguei tudo, tudo, tudo que se pega 
eu peguei, o código de trás, data de nascimento...
Fernando: qual é o limite dele hein?
Vando: 7 mil
Fernando: 07 e ela só gastou 06?
Vando: deve pegar só do empréstimo, porque tem dois parcelamento que compõe duas 
vezes ou três vezes, mas o saldo aqui é seis mil e pouco
Fernando: o nome dela ta no Serasa ta?
Vando: Fernando, eu acho que não ta não, não consultei não, mas acho que não ta não, 
porque ela fez agora
Fernando: mas agorinha, ela só tem isso mesmo é Vando?
Vando: não, ela tem conta no Itaú, tinha conta no Itau, no Banco do Brasil
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Fernando: e no Itaú? Ela não tem nada do Itaú não?
Vando: tem
Fernando:  cartão também?
Vando: cartão também, tem tudo
Fernando: de quantos cartão ela tem?
Vando: sei não. Ela fez no nome dela e do irmão dela, todos dois juntos ta? Fizeram agora, 
não ta com trinta dias
Fernando: é conta conjunta é?
Vando: não, conta separada. O irmão dela tinha cartão de onze mil no Extra, Extra não é 
Itaú ne?
Fernando: é
Vando: tinha um bocado de cartão aqui. (...) ela fez junto com o do irmão dela
Fernando: mas como assim "quengo" ? me explica esse quengado
Vando: Quengo... ela já comprou e não vai mais pagar, macho, comprou e não vai mais 
pagar, entendeu não?
Fernando: Porra, mas se tu fosse de confiança, dava pro cara recuperar isso aí, da uma 
trabalhadinha a mais
Vando: quem fosse de confiança?
Fernando: esse povo aí
Vando: ah, pensei que era eu... não,mas era de confiança
Fernando: mas ela e nem ninguém sabe
Vando: é irmão dela, não é macho dela não
Fernando: é, hum...
Vando: fez ela e o irmão dela
Fernando: (...) vê quando é que vence, que que vence, quanto é que vem, quanto ta 
devendo
Vando: um ta vencendo...
Fernando: ela deu cheque sem fundo por aí, ela?
Vando: acho que não. Com cheque ela não mexeu não, mas eu posso perguntar né?
Fernando: é, sonda isso aí, de rrepente da pra nós pegar esse bicho aí, macho. Nos dava 
só um dinheiro a mais, ela já usou, não vai pagar mesmo, pegava tudo e dava um dinheiro 
a ela
Vando: ei! Qual o cartão bom pra pedir do Itaú, pra mim fazer um teste aqui?
Fernando: só compensa o Fiat
Vando: Fiat?
Fernando: é. Compreende, trabalhar na coisa não é moral não, coisa fanta não vira. Tu viu 
aí o que que deu...
Vando: é, de vez em quando da esses problemas né? O dela é bom porque é bom
Fernando:  com chip né? Ou não é?
Vando: é! É o dela mesmo
Fernando: (...) (risos)
Vando: ela sabe aí, eu só vendo ori, quando eu vendo fanta eu digo, ora mais!
Fernando: beleza... da uma sondada aí Vando, que as vezes compensa, pra gente ganhar 
um dindo aí. To querendo tirar o precisando tirar um prejuízo macho, eu to furado
Vando: não, você não ta furado com nada não, tem nem (...)
Fernando: han?
Vando: ta furado com outra coisa, não é com isso aqui não né?
Fernando: também, junta esse pacote, até agora não saiu e eu agoniado hoje, fui 
confirmando. Taí, tu disse que não eu tinha mudado, ta sim confirmando lá, confirmar o 
endereço da pessoa que tava no cadastro. Confirmou aquele outro e não tava batendo, aí a 
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menina foi e confirmou outro
Vando: sim, mas porque que a Andreia ta confirmando, se era de homem?
Fernando: por causa do estabelecimento (...) é a Soft
Vando: han? Como é?
Fernando: é a Soft, a Soft é da mulher
Vando: como o que?
Fernando: a Soft é de uma mulher... a Soft, a Soft
Vando: não entendi
Fernando:  não tem aqueles contrato que tu assinou? A dona é uma mulher, 
entendeu?
Vando: quais contratos macho?
Fernando: aqueles contratos que tu assinou, meu filho! Junto com os boletos que eu 
mandava pro teu email
Vando: ah, da loja?
Fernando: é
Vando: eaí? Ela se passou como mulher, lá?
Fernando: não, porque lá é a dona
Vando: ah, ela se passou como a dona do estabelecimento né?
Fernando: isso, ela que ta confirmando, entendeu? As coisas (...) tu não sabe agilizar 
nada não
Vando: há, to entendendo, entendendo
Fernando: entendeu né?
Vando: ah, entendi! Ei, me diz uma coisa, to no site do Itaú e quero fazer um teste aqui no 
nomezinho que tenho aqui, tu acha que eu decido qual?
Fernando: o Fiat
Vando: o Volkswagen, o múltiplo, Platinum
Fernando: Fiat gold
Vando: tem o Ford, tem o Itaucard Fiat né?
Fernando: é, gold
Vando: gold, certo. Ei, vou perguntar quanto é que ta o preço dela, da conta dela, vou 
deixar quieto (...) eu ligo pra ela e aí ligo pra tu, depois de ela me dizer quanto é o furo lá 
que ela deu
Fernando: seu eu fosse tu, tem os dado aí, consulta aí
Vando: não, o cartão consulta, mas to falando quero saber quais outras conta
Fernando: tu consulta o CPF dela rapaz, e do cara também, tu pega logo os dois
Vando: eu vou constar o dela então
Fernando: então ta beleza então
(...)

O vínculo da acusada com a organização é evidente. Outra prova disso é o 
comprovante encaminhado através de e-mail por Alberto para uma imobiliária referente a 
parte de um pagamento. Conforme já relatado anteriormente, no dia 07.02.2011 Alberto 
encaminhou o mencionado comprovante referente a um depósito de R$ 125.000,00, onde 
figura como remetente a empresa SKV CORCINO ME, cujo nome fantasia é "SOFT RENT 
A CAR", de propriedade de Sheilla.

Assim, em razão de todo exposto, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva da 
acusada, no crime de formação de quadrilha, de modo que emprestava sua empresa para 
outros membros da quadrilha para a prática de crimes de estelionato.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 453 de 520

Passamos, portanto, à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no 
artigo 59 do Código Penal, verifico que a sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Carlos Alberto de Souza Franco: Condenado por quatro crimes de estelionatos 
realizados em seu estabelecimento comercial e que teriam sito efetuados com os cartões 
de titularidade da acusada Edina Maria, os quais eram controlados pelos réus Fernando e 
Alberto, como já demonstrado.

O vínculo do acusado com a quadrilha criminosa pode ser verificado através das 
diversas interceptações telefônicas em que o ora acusado figura como interlocutor ou é 
citado por outros membros do grupo. 

O acusado, também conhecido pelo apelido de Carlão, foi citado em uma conversa 
realizada entre Alberto e Demir no dia 17.04.2012, data este em que, curiosamente, foram 
realizadas as quatro transações fraudulentas no esverdecimento do acusado, evidenciando 
o conluio do réu nas práticas criminosas do grupo (fl. 424  apenso III):

Telefone: 6992911304        Data Início: 17/04/2012 10:07:46     Data Término: 17/04/2012  
10:14:21

Duração: 00:06:35 

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR -  FALA SOBRE PROMOTOR

RESUMO: BETO DIZ QUE CARLÃO ESTÁ LIGANDO PRA DEMIR E ELE NÃO ATENDE, 
DIZ QUE ELE IA  DEPOSITAR DINHEIRO PRA EMPRESA DE HNI. HNI DIZ QUE 
MANDOU TIRAR O DA CASA TAMBÉM. BETO DIZ QUE NÃO QUER SABER, É PRA 
DAR "TAPA NO DINHEIRO" LOGO. BETO PERGUNTA SE JÁ CAIU. HNI DIZ QUE É DE 
HOJE PRA AMANHA. BETO DIZ QUE CARLÃO ESTÁ MEIO SORRINDO HOJE. HNI DIZ 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 454 de 520

QUE ELE TEM OU GANHOU 150 ML, DIZ QUE ELE DISSE QUE ANDERSON QUERIA 
MATAR ELE. HNI DIZ QUE CARLÃO FALOU QUE DEVE 2 MILHÕES E AINDA TEM 6 
AINDA. BETO DIZ QUE ELE TEM MUITA LOJA, DIZ QUE É 240 O CARA PRA IR PEGAR 
E NEM VEIO AQUI, E TEM MAIS O SEGURO DE 10 MIL, DIZ QUE O CARA LAVOU A 
ÉGUA, ATÉ O PROMOTOR, ERA PROFESSOR DA MEIRE. HNI DIZ QUE ERA 
PROMOTOR, PERGUNTA SE ESTÁ COM MUITO. BETO FALA É MUITO, A FAMÍLIA 
ÉRICA JÁ, ELE QUE ERA DONO DAQUELA CASA DO VALTER. HNI FALA SAN REMO. 
DEMIR PERGUNTA SE BETO FALOU COM JÚNIOR. BETO FALA PRA DEMIR FALAR 
EM GENTE. DEMIR FALA QUE ELE IA CONTRATAR A RAIMUNDA. BETO FALA QUE 
NÃO DÁ CERTO CONTRATAR A  MÃE, MAS A RAIMUNDA É PESSOA DIREITA E É LÁ 
MESMO NA ÁREA. DEMIR FALA QUE É BEM PERTINHO DA CASA DELA, É BEM NA 
FRENTE. DEMIR DIZ QUE VAI LEVAR O CARA PRA FALAR COM BETO. BETO 
PERGUNTA POR ANDERSON QUE QUERIA  MATAR CARLÃO. DEMIR DIZ QUE ELE 
FALOU QUE PERDEU 50 MIL. BETO DIZ QUE ELE PERDEU SÓ 35.

Dias antes das transações efetuadas na empresa de Carlos Alberto, Fernando e 
Alberto conversam e demonstram que pretendiam conseguir dinheiro com "Carlão" (fl. 423 
 apenso III):

Telefone: 6992911304    Data Início: 13/04/2012 13:41:32      Data Término: 13/04/2012 
13:50:12
Duração: 00:08:40

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CONTA BRADESCO MEIRE

RESUMO: BETO DIZ QUE NELSON ESTÁ TENTANDO LIGAR PRA FERNANDO. 
FERNANDO DIZ QUE DEMIR FICOU TROCAR UM CHEQUE DE 6 MIL, MAS SÓ 
SEGUNDA VAI DAR O DINHEIRO PRA ELE. DIZ QUE NÃO TEM DE ONDE TIRAR, 
MANDA. BETO PEGAR EMPRESTADO COM MEIRE. BETO DIZ QUE NÃO TEM, NÃO 
QUER OUVIR NINGUÉM FALAR MERDA, MAS O DELA JÁ ACABOU. BETO DIZ QUE VAI 
PEGAR COM ALGUM AGIOTA, VAI ENROLAR O NELSON, NÃO É POSSÍVEL QUE ATÉ 
AMANHÃ NÃO ARRANJE COM CARLÃO, COM A ALGUÉM. ..BETO DIZ QUE PELA 
HORA QUE JÁ É NÃO CONSEGUE TRANSFERIR MAIS, NEM DA MEIRE NÃO 
CONSEGUIRIA TRANSFERIR, QUE NÃO TRANSFERE DO BRADESCO.

Para fins de uma melhor compressão, repito os áudios interceptados que demonstram 
a efetiva participação do réu na quadrilha. 

Telefone: 6992696363     Data Início: 05/07/2012   18:54:44    Data Término: 05/07/2012 
19:02:03
Duração: 0 00:07:19  
COMENTÁRIO: FERNANDO/CARLÃO - MAIS ACERTOS
RESUMO: FERNANDO FAZ MAIS UM ACERTO DE CONTAS COM CARLÃO. 
COMENTAM SOBRE CONTAS PAGAS DO BOCÃO E DO BETO. CARLÃO FALA QUE 
FERNANDO PAGOU 6 BOLETOS.
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Telefone: 6992560489   Data Início: 26/06/2012 10:03:15 Data Término : 
26/06/201211:07:21
Duração: 0 01:04:06  
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PASSA O CÓDIGO DE BARRA
RESUMO: BETO PERGUNTA SOBRE O BOLETO DO CARLÃO. FERNANDO DIZ QUE O 
BOLETO DE CARLÃO TÁ LÁ COM FERNANDO, VENCEU ONTEM, BETO PERGUNTA 
SE NÃO TEM COMO PAGAR, PRA ELE NÃO FALAR MERDA. FERNANDO DIZ SÓ BETO 
LIGANDO PRA ELE. .BETO PERGUNTA SE NÃO QUER PAGAR, SE NÃO TEM ALGUM 
DA ANDRÉIA, ELE DEVE 11 MIL E  NÃO QUER PERDER TEMPO, DIZ QUE NÃO VAI 
FICAR ESPERANDO ...BETO FALA COM DEMIR, PERGUNTA SE CASTRO TEM 
BOLETO DO ITAÚ, DIZ QUE TEM QUE SER LIGEIRO ... DIZ QUE TEM QUE CORRER 
PRA LA AGORA PRA TESTAR, FALA EM MÁQUINA. .... PERGUNTA PRA DEMIR SE 
CARLÃO TEM ALGUM OU O ROGÉRIO, MAS TEM QUE SER AGORA (...)

Telefone: 6992560489     Data Início: 12/06/2012    14:52:15          Data Término: 
12/06/2012   14:57:17
Duração: 0 00:05:02
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - PEDINDO CARTÃO
RESUMO: BETO DIZ QUE PEDIU O TAM, IA PEDIR OUTRO, MAS VAI ESPERAR. 
FERNANDO DIZ QUE NÃO SABE. BETO PERGUNTA QUAL MAIS QUE TEM, PÃO DE 
AÇÚCAR, FIAT...FERNANDO DIZ PÃO DE AÇÚCAR, FIAT E EXTRA. FERNANDO 
PERGUNTA SE NÃO É MELHOR ESPERAR O RESULTADO AO INVÉS DE PEDIR EM 
SEQUENCIA. BETO DIZ QUE É ISSO QUE ELE TÁ, COMO APROVOU UM ONTEM, ELE 
METEU FICHA PRA OUTRO, É IGUAL FINANCIAMENTO, ''TEM QUE METER UM NO 
RABO DO OUTRO", ANTES DE GERAR O CONTRATO. FERNANDO DIZ É. FERNANDO 
RECLAMA DE CARLÃO, DIZ QUE ELE ESTAVA COM CAO DIZENDO QUE ERA 20. 
BETO PERGUNTA QUANTO FOI. FERNANDO DIZ QUE PEGOU COM ELE 15. BETO 
DIZ QUE É SÓ LADRÃO. BETO DIZ QUE ESTÁ ZOADO COM VAGUINHO, MANDOU 
ELE IR AO ITAÚ, PEDIR CONSTISHOP, PEGAR UM TOQUINHO ...LIMITE, ELE VAI E 
SOLICITA AUMENTO PRA 7 MIL ...O OUTRO INTERNACIONAL, MANDOU ELE 
SOLICITAR OUTRO, NÃO AUMENTO, AI ELE FOI LÁ COM A MARTA, AGILIZOU TUDO, 
BETO MANDOU A MARTA INDICAR ELE NA PREFEITURA, MANDARAM FAZER 
SEGURO, TUDO ... FERNANDO FALA PRA BETO ANOTAR BILHETE DO TIO DELE: 
957.2449.054173. BETO FALA PRA FERNANDO VER O NEGÓCIO DO AMÉRICA DA 
MÃE DO VAGUINHO, DIZ QUE JÁ MANDOU ELE IR CORRENDO ATRÁS, DIZ QUE 
ARRUMOU MIL PRA ELE BOTAR NA CAIXA QUE A MARTA ABRIU, MANDOU ELE 
CORRER EM CIMA DELA PRA IR LÁ PRO SANTA.

Em outra oportunidade, ao tratar sobre cheques que estão sendo devolvidos, Alberto 
e Demir, citam o nome do acusado  (fl. 561  Apenso IV):

Telefone: 6999722103    Dala Início: 03/04/2012   09:31:04    Dala Término: 03/04/2012 
09:33:05

Duração: 00:02:01 
COMENTÁRIO: BETO/DEMIR- FERNANDO FEZ TED
RESUMO: DEMIR FALA QUE NÃO TÁ CONSEGUINDO FALAR COM FERNANDO, ELE 
FEZ UM TED DE 13 MIL E TEM UM MONTE CHEQUE DO ROGÉRIO E DO CARLÃO 
TUDO VOLTANDO, O CARA NÃO PODE PEGAR A CONTA DOS OUTROS, OU DAR 
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PELO MENOS UM ALÓ ....DIZ QUE LIGA PRA ELE E ELE NÃO ATENDE. DEMIR FALA 
QUE ELE TEM UM ACORDO, TODA VEZ ELE FEZ ISSO, AVISA QUE PRECISA FAZER 
UM TED DE TANTO ...BETO DIZ QUE NÃO FALOU COM  ELE HOJE. DEMIR FALA QUE 
NINGUÉM CONSEGUIU FALAR COM ELE, AGORA A CONTA ESTÁ TODA "MELADA", 
OS CHEQUES ESTÃO VOLTANDO.

 

Ainda (fl. 277, apenso II):

Telefone: 6992560489     Data Início: 26/06/2012 12:49:50    Data Término: 26/06/2012 
12:52:26

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - SOBRE EDVA LDO- AVALISTA BB

RESUMO: DEMIR FALA QUE EDVALDO NEM FOI NO BANCO DO BRASIL, IA SER 
AVALISTA. BETO PERGUNTA SE EDVALDO ESTÁ COM NOME SUJO. DEMIR DISSE 
QUE O NOME DELE TÁ SÓ A "TETÉIA". DEMIR FALA QUE A CONTA É INDIVIDUAL, 
SE A EMPRESA FOSSE LTDA UM SERIA AVALISTA DO OUTRO. BETO DIZ QUE ACHA 
QUE O CLÁUDIO TÁ OK. DEMIR DIZ QUE FERNANDO É FODA, É PRA EMPRESA 
MESMO ISSO AI. IA PEGAR DINHEIRO PRA PINTAR O PONTO. BETO FALA QUE 
QUER PAGAR DEMIR. DEMIR FALA QUE ELE (FALANDO DE UMA TERCEIRA PESSOA) 
MENTE MUITO. BETO CONFIRMA QUE ELE MENTE MUITO. DIZ QUE NÃO GOSTA 
DISSO. POR ISSO ELE CORREU PRA LÁ… FALA PRA DEMIR FAZER CONTA DE 
TUDO… BETO DIZ QUE ELE TEM QUE PAGAR UM BOLETO DO CARLÃO. DEMIR 
FALA QUE ELE PAGOU UM BOLETO HOJE DE 9 ML E POUCO PRO CARLÃO.

Neste outro áudio fica ainda mais evidente o envolvimento do acusado nas 
antecipações de crédito que eram retaliadas pelo grupo criminoso para a prática de crimes 
de estelionatos (folha 269  apenso II):

Telefone: 6992560489 Data Início: 08/06/2012  14:48:11   Data Término: 
08/06/201214:57:43
Duração: 0 00:09:32

COMENTÁRIO: BETO/CASTRO - FALA SOBRE CARLÃO

RESUMO: CASTRO FALA QUE CARLÃO FOI FALAR COM ELE, ELE FALOU QUE 
ESSE 3 MIL ELE PEGOU FOI EM DINHEIRO, PEGOU 3200. NÃO TEM NEGÓCIO DE 
PORCENTAGEM DE MÁQUINA. BETO FALA QUE ESSE CARA FAZ QUESTÃO POR 
TUDO. BETO FALA QUE VENCIA ONTEM ESSE NEGÓCIO. ELE PEGOU DINHEIRO 
ANTES, SÓ PORQUE BETO ATRASOU UM DIA MAS ANTECIPOU PRA ELE .. BETO 
FALA QUE ANTECIPOU PRA ELE MAIS DE 150 MIL. DEMIR DIZ QUE LEMBRA. BETO 
DIZ QUE FALOU PRA ELE DAR O DINHEIRO ENTÃO QUE ELE IA PAGAR NO DIA. 
CASTRO FALA ALGO SOBRE O ITA. BETO DIZ QUE SE FOR O CASO ELE DÁ. DIZ QUE 
FALOU PRA CARLÃO QUE ELE TAVA FAZENDO BRIGA POR CAUSA DE 200 REAIS. 
CASTRO DIZ QUE TEM A MESMA VISÃO. CASTRO FALA QUE O NEGÓCIO DELE COM 
BETO É UM, O NEGÓCIO DELE COM FERNANDO É OUTRO. 

Assim, não restam dúvidas da atuação do acusado, no crime de formação de 
quadrilha, com envolvimento direto a alguns membros da dita Organização Criminosa.
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Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

José Luiz de Lima: Assim como outros réus neste processo, o acusado é 
proprietário de uma das empresas onde foram realizados diversos crimes, estando 
diretamente ligado ao grupo. Além disso, o acusado também efetuou transações 
fraudulentas com seus cartões de crédito, razão pela qual foi condenado pela prática de 
setenta estelionatos.

O envolvimento de José Luiz com a quadrilha é clara e se amolda ao conjunto 
probatório constante nos autos. Primeiro porque a sua empesa foi utilizada inúmeras vezes 
pelos corréus Josué Garcia de Azevedo e Edina Maria de Lima para a prática dos crimes de 
estelionatos, conforme detalhado durante a sentença. Ademais restou evidenciado que o 
acusado utilizou o mesmo modus operandi do grupo ao efetuar transações com seus 
cratões de crédito de forma fraudulenta. 

Além do vínculo com os réus supracitados, o acusado era diretamente ligado ao líder 
Fernando, uma vez que este utilizava a empresa de José Luiz para a prática de 
estelionatos. Senão vejamos (fls. 298, apenso II):

Telefone: 6992696363 Data Início: 04/07/20121   7:45:31   Data Término: 04/07/2012  
17:46:56

Duração: 0 00:01:25

COMENTÁRIO: FERNANDO/REGI. CARTÃO NÃO AUTORIZADO

RESUMO: FERNANDO DIZ QUE PASSOU 20 E 19800 E POUCO NA TIMES RENT A 
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CAR, NÃO AUTORIZOU. LIGUE LÁ. É POR CAUSA DO VALOR. REGI DIZ QUE LÁ VAI 
DIZER QUE JÁ TÁ EM QUARENTA E POUCOS MIL. FERNANDO DIZ QUE ELE PODE 
LIGAR, COMPRA NÃO APROVADA, AI REGI DEVE FALAR QUE MANDARAM ENTRAR 
EM CONTATO COM O CARTÃO, É POR CAUSA QUE NÃO TEM COSTUME DE PASSAR 
ESSE VALOR. FERNANDO DIZ PRA ELE LIGAR E DIZER QUE ESTÁ VIAJANDO, EM 
PORTO VELHO.

Assim, por todo o exposto, restou comprovado o direto envolvimento do acusado com 
o grupo criminoso, fazendo parta da quadrilha, com função de realizar transações 
fraudulentas com seus cartões de crédito, bem como ceder sua empresa para o 
cometimento de crimes patrimoniais. 

Não havendo nenhuma causa de exclusão da culpa ou que isente o réu, passamos à 
dosimetria:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Registra antecedentes, pois condenado por crime de apropriação indébita nos autos 
do processo 0090300-98.2005.8.22.0501. Ressalto que referida condenação será 
considerada em momento oportuno, uma vez que fera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes serem consideradas.

Aumento a pena em 02 (dois) meses de reclusão em razão da agravante da 
reincidência genérica, fixando em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que torno 
definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras. 

Thales Prudencio Paulista de Lima: O acusado é apontado como membro do grupo 
criminoso voltado à prática de crimes patrimoniais, de modo que cedia seu estabelecimento 
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comercial para o cometimento de fraudes, uma vez que outros integrantes do grupo 
realizavam transações através de cartões de crédito em sua loja, sendo que as respectivas 
faturas eram pagas com cheques sem fundos, causando prejuízo às instituições financeiras, 
que efetuavam a antecipação dos valores. 

Por essa razão, foi condenado por dez crimes de estelionatos. 

No que se refere à imputação do crime de quadrilha, restou evidenciado nos autos 
que o acusado era membro do grupo criminoso. 

Foram interceptadas conversas entre os líderes Alberto e Fernando em que estes 
citam o nome do acusado ao tratarem sobre assuntos do grupo (fls. 364/366-apenso III): 

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - JÁ ESTÁ COM ALVARÁ? 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
30/12/2011 09:33:37            30/12/2011 09:42:16        00:08:39 

RESUMO 
BETO PERGUNTA SE ELE ENTROU NO AMÉRICA PRA VER SE ESTÁ CONSTANDO. 
FERNANDO DIZ QUE NÃO ENTROU. BETO FALA PRA ELE CONSULTAR O AMÉRICA, 
BETO DIZ SE FOR PAGAR O TALES HOJE, NÃO PODE PASSAR O MESMO VALOR DE 
ONTEM. FERNANDO DIZ QUE SABE, DIZ QUE TEM O BOLETO, PASSA O VALOR X E 
O VALOR X. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM SOBRE UMA SÉRIE DE NEGÓCIOS 
E PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTES, PORÉM DE DIFÍCIL COMPREENSÃO PELO 
MODO COMO ELES SE EXPRESSAM. BETO DIZ QUE ESSES DIAS TINHA 18 MIL PRA 
PAGAR PRO REGINALDO, E NÃO DEU, DEPOIS QUE MANDOU, ELE FICOU BRAVO, 
DESCONFIADO. 

Diálogo 
BETO: "Oi!"; 
FERNANDO: "Bom dia!"; 
BETO: "Já tá com o alvará?"; 
FERNANDO: "Oi! To nada."; 
BETO: "Diabo é isso?"; 
FERNANDO: "Ah, tá! Tá, é... como é que é? Eu não to com o alvará não ainda, a mulher 
nem chegou ainda."; 
BETO: "Quem não chegou?"; 
FERNANDO: "A mulher lá... promotora."; 
(…)
BETO: "Depende...quem é que lá na portaria lá pra deixar entrar. Ei, consulta aí o América 
pra ver se...Tu consultou hoje algum? (...) ontem eu consultei."; 
FERNANDO: "Não, (...) não consultei não.";  
BETO: "Consultei ontem ele... apareceu o outro, tava negativa aí apareceu. Aí se for 
pagar aquele Tales hoje, não pode passar o mesmo valor de ontem não. Viu?"; 
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FERNANDO: "Eu sei, eu sei. Eu tenho aqueles boletozinhos, aí fala passe o valor X e 
o valor X."; 
BETO: "É, então aí tu  veria isso só a tardezinha também, né?"; 
FERNANDO: "É, Ahãn! Deixa eu te falar outra coisa... Tu não já conversou com esse cara 
não? (...)"; 
BETO: "Com quem?"; 
FERNANDO: "Com esse bixo: 'E ae, X-Tudo!? (...)' (...) o cara já manda pagar aí já e tal. Aí 
ele já vai os documentos dele vai querer passar logo pro X-Tudo."; 
BETO: "Mas pra que conversa é essa? Rum! Tá ficando louco é? Na hora com esse 
documento. Negócio de X-Tudo, rum! Tu é doido é? Tem nada a ver não! (...) nem o 
documento da branca ainda. (...) arrocha não. (...) ele dá na hora. O X-Tudo tinha falado 
pra ele, por isso que eu queria pagar, que eu que ia pagar, que tinha me passado o carro. 
Tá lá no Zeca o carro, eu vou já lá."; 
(…) 

Às folhas 250/253 do apenso VII:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291-1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - DIVERSOS ASSUNTOS 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/1/2012 14:35:29            10/1/2012 14:40:32            00:05:03 

RESUMO 
BETO DIZ QUE QUEM ESTÁ INDO LÁ É O CABO NAVA, FALOU QUE ELE PAGOU 1600 
FALTA 3000, BETO DISSE A ELE QUE ESTÁ LISO (FALA ALGO SOBRE MÃE DE 
FERNANDO). FERNANDO DIZ QUE NÃO TEM. FERNANDO FALA QUE IA PAGAR UM 
COM OUTRO, E OUTRO COM OUTRO, E SOBRA UM RECURSO PRA ELE PODER 
RESPIRAR. BETO DIZ QUE ELE PAGA O DE FERNANDO E FERNANDO PAGA O DELE, 
SÓ PRA GANHAR TEMPO. FERNANDO DIZ QUE SIM, PRA GANHAR TEMPO, POIS O 
CARTÃO QUE ELE TEM É UM DO ITAÚ E O ITAÚ NÃO PAGA CARTÃO DO ITAÚ. BETO 
DIZ QUE JÁ VAI LÁ GANHAR ESSE TEMPO. BETO DIZ QUE JÁ FALOU COM X-TUDO E 
COM TALES, DISSE QUE OS CARAS ESTÃO QUERENDO ARROCHAR O DINHEIRO. 
BETO DIZ QUE O TAL DE ADAELTO É O QUE ENGANOU A IRMÃ, ELE É VAGABUNDO. 
FERNANDO DIZ QUE O CARA MESMO FALOU PRO ALBERTO. BETO DIZ QUE ESTÁ 
INDO LÁ LEVAR A FATURA. FERNANDO DIZ TÁ. 

Diálogo: 
FERNANDO: "Oi!"; 
[...] 
BETO: "Quem tá indo aí é o cabo Nava."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Já chegou aí?"; 
FERNANDO: "Não, ainda não."; 
BETO: "Falou que tem cinco mil de fatura da tua mãe que ele pagou mil e seiscentos."; 
FERNANDO: "Ih, que que eu tenho a ver com isso?"; 
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BETO: "Falta tres mil. Eu falei que eu to liso."; 
FERNANDO: "Eu também."; 
BETO: "(...) ficar do lado de fora"; 
FERNANDO: "Não, eu não tenho não. De jeito nenhum!"; 
BETO: "Pra não deixar quengar, mano. Nós vamos tirar o teu."; 
FERNANDO: "Como é que eu vou fazer, quem vai tirar o meu?"; 
BETO: "(...)"; 
FERNANDO: "(...) Eu não tenho nenhum parente. Eu ia fazer aquele negócio lá eu tenho 
aqui uma conta, mas é do Mak pra mim pagar. Aí o quê que eu ia fazer? Eu ia pegar e fazer 
uma pinguelinha, jogar lá pra pegar com outra aqui pra mim ganhar tempo também, aí com 
o teu aí tu paga o meu aqui...(_paguei já, paguei). Aí sobra um recurso pra mim poder 
respirar. Tu entendeu?"; 
BETO: "Não (...) tu vai pagar o meu, eu pago o teu. Só pra ganhar tempo também”; 
FERNANDO: "Então...mas é justo, eu vou ganhar tempo também! Porque o cartão que eu 
tenho aqui é um do Itaú pra pagar e o Itaú não paga cartão do Itaú."; 
BETO: "É."; 
FERNANDO: "Entendeu? (risos) Aí eu vou ganhar um tempo também, pow!";
BETO: "Eu vou já aí pra mim ganhar esse tempo."; 
FERNANDO: "Se tivesse mais conta pra mim pagar, pra mim alevantar um dinheiro pra 
mim mandar pro boiadeiro, eu ia mandar."; 
BETO: "(...) eu preciso ganhar um tempo pra mim respirar. E já falei com o X-Tudo e 
já falei com o Tales já, viu?!"; 
FERNANDO: "E ae?"; 
BETO: "Aí ao X-Tudo eu falei: 'Óh, X-Tudo é só pressão, tão querendo arrochar!' - E 
eu já expliquei pro Tales: 'Tales o negócio é o seguinte, esses caras as vezes são 
covarde, tão querendo é arrochar o dinheiro!' - Aí ele falou: 'Ah, isso daí não pode!' - 
Eu já dei logo uma indireta nele, né? Aí eu falei: 'To mandando tudo aí pra você.' - ele 
falou: 'Não, (...) esse peido todo não.' - Ele foi sincero, né?!"; 
FERNANDO: "É."; 
BETO: "Pediram, ele falou que tá indo lá pegar o documento. Eu falei: 'Pode ficar 
despreocupado que só tem homem aqui. Ninguém quer prejuízo não.' - Aí o X-Tudo 
falou lá também, ele acalmou. Teatro que esse cara é vagabundo. Esse tal de Adaelton é 
o que enganou a irmã."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Safado! Não vale nada!"; 
FERNANDO: "Aí quer aplicar, né?!"; 
BETO: "Quer aplicar, vagabundo!"; 
FERNANDO: "Porque o cara mesmo falou pro Alberto. Entendeu?"; 
BETO: "Não, eu achei que tu falou que ligou direto lá e falou: 'Ei rapaz, não sou menino 
não, rapaz! Oras!' - É porque ele desligou o telefone, né?! ele perdeu, ele falou, não foi que 
ele desligou. Ele falou: 'Eu perdi'. Né?!"; 
FERNANDO: "Aí ele não comprou nenhum chip, né?!"; 
BETO: "Não, ele falou que ia tá com outro número né?!"; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "Eu vou aí levar a fatura aí tá?!";
FERNANDO: "Tá".
(…) 
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Às folhas 390/391 do Apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/X - FIZERAM TRAMITE COM SENHA 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 14:09:51   10/01/2012 14:12:35   00:02:44 

RESUMO 
BETO DIZ QUE LIGOU PRO ANDERSON DEIXAR NO TALES, DIZ QUE LIGOU PRO 
TALES, ELE FOI NA CASA DE BETO ONTEM E NÃO ESTÁ DANDO ESSE PROBLEMA 
TODO, ISSO É CAÓ DELE, É PRA EXPLICAR QUE FOI FEITO COM SENHA. X DIZ QUE 
JÁ LIGOU E PASSOU TUDO PRA ELE QUE É HOMEM.  BETO FALA SOBRE A SENHA, 
DIZ QUE FERNANDO MANDOU TODOS OS DOCUMENTOS, ENTÃO X DEVE MANDAR 
BOTAR LÁ E FALA....SENHA...FOI PASSADO NO ALBERTO E NO TALES, E NO 
ALBERTO SÓ DEU PROBLEMINHA PORQUE LÁ É VIA TELEFONE, ESTÃO DIZENDO 
QUE NÃO TEM COMO ESTORNAR PORQUE FOI FEITO COM SENHA.  BETO FALA 
PRA X LIGAR PRO ANDERSON TIRAR A XEROX PRA LEVAR PRO TALES. X DIZ QUE 
VAI LIGAR AGORA.  X tem por nome Eduardo. 

DIÁLOGO 
X: "Alô!"; 
BETO: "Ei, X!"; 
X: "Fala!"; 
BETO: "Eu liguei pro Anderson pra deixar lá no Tales também."; 
X: "É, eu já mandei tirar cópia já."; 
BETO: "Eu liguei pro Tales agora, falei que tá lá e o Tales veio aqui em casa ontem e 
não tá dando esse peido todo lá não. Isso é caô daquele (...)!"; 
X: "É, né?!"; 
BETO: "Tem que ligar lá e dizer: _Meu amigo, foi com senha. Nós mandamos levar o 
documento aí, você pode ficar despreocupado. Se  o dinheiro não cair (...)"; 
X: "Já liguei, já passei tudinho isso aí pra ele que eu sou é homem, não sou 
vagabundo não. Pode ficar sossegado."; 
BETO: "Então. Ora, né?!"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "(...) se foi por senha, quem é que tem a senha da pessoa?"; 
X: "Pois é, o cara me deu... o cara tava me devendo dinheiro eu passei tudo aí ele me disse 
que não tinha como pagar e me deu isso aí. Vai dar tudo certo! O cara é certo, rapaz! (...) 
me pagou."; 
BETO: "O Fernando mandou xerox do cartão, da fatura, o telefone de contato, 
mandou identidade, cpf."; 
X: "Tudo, né?!"; 
BETO: "Mandou tudo, mandou tudo."; 
X: "Então pronto."; 
BETO: "Então tu manda botar lá e fala: '_Olha, (...)!' - Vendeu e pronto (...) é por 
senha. Porque a mesma coisa que foi passada no Alberto foi passada no Tales. E lá 
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no Alberto só deu um probleminha porque lá é via telefone. Aí sabe o que o pessoal 
ainda falou pra ele? "; 
X: "Hum?"; 
BETO: "Que nos outros não tinha como estornar porque foi por senha, o único que foi por 
telefone foi no Alberto. E lá aceitou do mesmo jeito, o dinheiro caiu e tudo!"; 
X: "Umhum! Então beleza!"; 
BETO: "Por isso que não pode fugir da raia. Se o cara desliga o telefone, o cara acha que 
tu tá fugindo dele. No pensamento dele ele pensa isso.";  
X: "Não, o meu telefone tá desligado desde quando eu saí daí, pow! Já liguei pra ele."; 
BETO: "É, mas no pensamento dele, ele pensa isso, né?!"; 
X: "Hum! Não, mas... não."; 
BETO: "Ah, ele pensa: o cara sumiu! - Por isso que ele tava doido, não conseguia falar 
contigo. (...)"; 
X: "Não, mas agora ele tá mais calmo."; 
BETO: "(...) pra não ter preocupão. não é por causa disso."; 
X: "É, as pessoas tão viajando. Não, não desliguei o telefone não. Fiz foi perder, pow... meu 
telefone mesmo! Perdi mesmo, perdi telefone."; 
BETO: "Então, aí o cara pensa... pow, o cara sumiu!? (...) nós viajemo o Carlinhos falou: 
'_pow, eu tava preocupado que o Eduardo não atendia o telefone!' - Que esses caras falam 
um com o outro. Que o Carlinhos não sabia nada disso... que tu tinha esquecido o telefone 
e que o cara tava te ligando. Né?"; 
X: "Ahãn!"; 
BETO: "Mas aí agora resolveu..."; 
X: "Não, eu vou ligar e já vou mandar é pegar lá."; 
BETO: "Pega lá que já tá lá e manda o... liga pro Anderson, que tá na mão do 
Anderson, pra ele tirar..."; 
X: "A cópia."; 
BETO: "A xerox pra levar lá pro Tales."; 
X: "É, eu falei... eu vou ligar pra ele aqui a gora";
BETO: "Liga lá";
X: "Beleza então. Falow".

Às folhas 386, apenso III:

FONE           ALVO 
6992911304     69 9291 - 1304 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - DOCUMENTOS PRA TALES 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/1/2012 10:14:05    10/1/2012 10:16:32    00:02:27 

RESUMO 
BETO DIZ QUE O X-TUDO PEDIU PRA LEVAR A XEROX DOS DOCUMENTOS DA 
PESSOA NO CANTONI, JÁ MANDOU ELE LEVAR NO TALES. FERNANDO PERGUNTA 
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E O ENDEREÇO. BETO DIZ QUE NÃO SABE, ELE LIGOU E BETO FALOU "AH, JÁ 
ACHOU O NÚMERO", ELE LIGOU DE NÚMERO DIFERENTE. FERNANDO DIZ QUE VAI 
IMPRIMIR IDENTIDADE, CPF, IMPRIMIR FATURA DO CARTÃO E FICHINHA COM OS 
DADOS E OS TELEFONES DE CONTATO, DO JEITO QUE ESTÁ NO CARTÃO, TEM 
QUE SER. BETO DIZ QUE O CERTO É ENTREGAR NO TALES, FALAR "ESTÁ AQUI 
MEU AMIGO, FOI FEITO COM SENHA ISSO". FERNANDO PERGUNTA QUEM VAI NO 
TALES. BETO DIZ DEIXAR PRO CANTONI...SE NÃO BRIGAR ELES PERDEM. 

Diálogo 
FERNANDO: "Oi!"; 
BETO: "X-Tudo pediu (...) a xerox do documento da pessoa lá no Cantoni, já mandou 
ele levar no Tales."; 
FERNANDO: "Pra entregar lá no Cantoni?"; 
BETO: "É."; 
FERNANDO: "E o endereço, né?! Também?"; 
BETO: "Eu não sei, rapaz! Ele me ligou aqui eu falei: 'Ah, já achou o número?' - Aí achou 
um número já. Eu falei: 'É... é bom, né?' - Eu não fazia nem questão de que me ligasse. (...) 
cada uma pro cara ver. Não faço nem questão, meu amigo!"; 
FERNANDO: "Eu vou imprimir a minha e vou mandar."; 
BETO: "(...) eu não tinha nem atendido. Que era de um número diferente. De onde ele 
arrumou um número já? Achei que não tinha."; 
FERNANDO: "Hum! Mercadoria, né velho?! (...)"; 
BETO: "Cada uma o cara vê na sua vida! Mas é assim mesmo, todo dia tem que matar um 
leão e deixar 2."; 
FERNANDO: "Hum!"; 
BETO: "É cheio de trairagem. (...) aonde que (...) vai é vagabundagem, então não pode 
(...)"; 
FERNANDO: "É."; 
BETO: "É (...) ele achou e tá doidinho!"; 
FERNANDO: "Eu vou imprimir aqui então, eu vou imprimir a identidade, o cpf, 
imprimir, vou imprimir a fatura do cartão e uma fichinha com os dados dele, tá aqui, 
endereço aqui pra fazer o cadastro dele aí e os telefones de contato do responsável, 
né?"; 
BETO: "É, eu não sei se isso vai ser preciso, né?! o endereço daqui (...)?"; 
FERNANDO: "Não, é o endereço da onde é a fatura, pow!"; 
BETO: "É."; 
FERNANDO: "Tudinho os dados, tudinho eu achei, deu tudinho (...) desse jeito que  tá 
lá no cartão. Tem que ser. Entendeu?"; 
BETO: "Então imprime tudo ou manda mandar aí e vê..."; 
FERNANDO: "Vou mandar entregar lá, tá?"; 
BETO: "É lá o certo é entregar lá no Tales e lá no... né?! Fala: 'Tá aqui, meu amigo. 
Foi feito por senha isso'. Né?"; 
FERNANDO: "Ah, lá no Tales... quem é que vai lá, macho? (...)"; 
BETO: "O Cantoni, já deixa lá, pow! Pro Cantoni no..."; 
FERNANDO: "Ah, tá! Então tá beleza!"; 
BETO: "Falow, tá?!"; 
FERNANDO: "Falow!"; (…)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 465 de 520

O que se depreende das provas é que Thales tinha conhecimento das práticas 
criminosas do grupo e, inclusive, cedia sua empresa para o cometimento dos estelionatos, 
recebendo, para tanto, os valores que lhe cabiam, de modo que resta claro que 
compactuava diretamente com os crimes praticados pelo grupo criminoso.

Além de ser citado em diversas conversas, há nos autos áudios em que Thales fala 
diretamente com os líderes acerca de assuntos relacionados ao esquema do grupo (fl. 390, 
apenso III):

FONE           
6992911304     

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: BETO/TALES - PROBLEMA COM A SENHA E DOC 
 
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
10/01/2012 13:52:58           10/01/2012 13:54:42         00:01:44 

RESUMO: BETO DIZ QUE FALOU COM EDUARDO. ELE MANDOU DEIXAR NO 
CANTONY PRA LEVAR PRA TALES A XEROX DE TODA DOCUMENTAÇÃO, E PODE 
CONFIRMAR QUE FOI COM SENHA E NÃO TEM COMO NINGUÉM TER A SENHA DA 
PESSOA, O CARA ESTÁ FAZENDO TEATRO, NINGUÉM PODE FICAR NO 
PREJUÍZO...DIZ QUE TALES VENDEU, NÃO ESTÁ MENTINDO, NÃO ESTÁ FAZENDO 
NADA DE ERRADO, E É POR SENHA, COMO O CARA TEM A SENHA DELE... BETO 
PASSA NÚMERO DO EDUARDO 8436-0136. TALES DIZ TUDO BEM. 

Diálogo 
TALES: "Oi!"; 
BETO: "Ôh, Tales!"; 
TALES: "É."; 
BETO: "(...) já falei com o Eduardo. Ele mandou deixar lá no Cantoni pra levar pra ti 
xerox de toda a documentação."; 
TALES: "Ah, então tá beleza!"; 
BETO: "Então, e pode confirmar porque é... é por senha. Não tem na haver, não tem 
como ninguém ter a senha da pessoa."; 
TALES: "Então tá beleza, então!"; 
BETO: "Sabia? E o que o cabra lá tá fazendo... eu falei com o Eduardo hoje, ele me ligou 
eu atendi."; 
TALES: "Hãn?"; 
BETO: "Aí o cara tá fazendo é teatro. Tá querendo... acha que não tem como o cara 
saber."; 
TALES: "É lógico!"; 
BETO: "É, tá. Claro que tem. Não existe isso. E primeiro lugar: ninguém pode ficar no 
prejuízo. Se lá não recebesse era o primeiro a pagar o cara. Não existe isso."; 
TALES: "É lógico! É lógico!"; 
BETO: "Não existe isso."; 
TALES: "O cara também agiu de má fé é problema. Né?!"; 
BETO: "É, também o cara também não pode querer agir de má fé igual aí."; 
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TALES: "Exatamente!"; 
BETO: "Vou ligar lá o cara vai dizer: vendi e pronto! E tu vendeu, tu não tá mentindo, não tá 
fazendo nada de errado."; 
TALES: "Então pronto."; 
BETO: "E é por senha. Como é que o cara tem a senha tua?"; 
TALES: "Exato. Não, beleza então! Eu vou pegar lá."; 
BETO: "Então, e já mandou o RG... Não, ele falou que ia manda aí pra ti o... o..."; 
TALES: "Ah, então tá!"; 
BETO: "Tá? É só tu ligar pro Eduardo. Tu não tem o número dele?"; 
TALES: "Eu anotei naquela hora, mas acabei esquecendo. Me dá a caneta aí."; 
BETO: "é 8436-0136."; 
TALES: "8436..."; 
BETO: "É, 0136."; 
TALES: "0136."; 
BETO: "É, aí qualquer coisa tu pode ligar aí pra mim. Mas tá lá no Cantoni já toda a 
documentação, a xerox da (...), de tudo."; 
TALES: "Tudo? Beleza então!"; 
BETO: "Qualquer coisa tu liga pra mim?";
TALES: "Tá beleza".

Ainda (fl. 395, apenso III):

Telefone: 6992911304 Data Início: 11/01/2012 16:36:25 Data Término: 11/01/2012 16:37:31

Duração: 0 00:01:06 

COMENTÁRIO: BETO/TALES  DOCUMENTOS, SENHA

RESUMO: BETO DIZ QUE EDUARDO LIGOU, A MENINA DA TOIOTA LIGOU LÁ, O 
CARA JÁ MANDOU TODOS OS COMPROVANTES PRA ELA, E ELA JÁ RECEBEU. 
TALES DIZ QUE O DELE BLOQUEOU A MÁQUINA. BETO DIZ QUE VAI DESBLOQUEAR 
TALES FALA PRA BETO PASSAR LÁ DEPOIS. BETO FALA PRA ELE PASSAR A XEROX 
PRA ELES VEREM, DIZ QUE O CARA NÃO PODE SAIR PREJUDICADO.

Em outra conversa interceptada há comprovação a respeito do bloqueio da máquina 
de cartão de Thales em razão das transações fraudulentas praticadas pelo grupo, que 
passavam os cartões nos estabelecimentos comerciais em nomes de terceiras pessoas. 
Para liberaram a máquina era necessário apresentar toda a documentação referente ao 
titular do cartão. Fernando era a pessoa que sempre providenciava essa documentação. 
Vejamos o resumo do áudio às folhas 182/183 do apenso II:

Telefone: 6992122121 Data Início: 18/01/2012 14:42:27 Data Término: 18/01/2012 14:46:34
Duração: 0 00:04:07 Interlocutor:

COMENTÁRIO: FERNANDO/HNI- COBRANDO FERNANDO

RESUMO: HNI PERGUNTA A FERNANDO SE AQUELE NEGÓCIO QUE O BETO 
COMBINOU COM ELE EM FORTALEZA NÃO ESTÁ CONSEGUINDO POR AI AGORA 
ESSA SEMANA. FERNANDO PERGUNTA SE É O DOS VINTOLA . HNI DIZ É. 
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FERNANDO DIZ QUE BETO JÁ FALOU COM ELE, ELES ESTÃO ESPERANDO FECHAR 
A FATURA DO VERI DA CRED, PRA ELES PASSAREM, DIZ QUE TINHA OUTRO MAS 
BERROU, DEU PROBLEMA ATÉ NO X-TUDO. HNI DIZ QUE ESTÁ SABENDO, ELE ATÉ 
LIGOU PRA HNI DEIXAR CÓPIA DO DOCUMENTO NO TALES. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO FIZERAM MAIS COM MEDO DE DAR PROBLEMA. HNI DIZ QUE ATÉ BLOQUEOU 
O NEGÓCIO LÁ, ATÉ AGORA NÃO VOLTOU. FERNANDO ACHA. QUE É CAÔ. É SÓ 
MANDAR ALGUÉM COMPRAR OUTRA COISA NO CARTÃO PRA VER. HNI DIZ PRA 
COMPRA DE OUTRO VEÍCULO... FERNANDO DIZ QUE ESSE VEIO DAR PROBLEMA 
DA TERCEIRA EM DIANTE HNI PERGUNTA SE TALES BLOQUEOU. FERNANDO DIZ 
QUE JÁ DESBLOQUEOU, ELE NÃO QUIS ANTECIPAR O DINHEIRO, IA ESPERAR 
CAIR MESMO, NORMA.L. FERNANDO DIZ QUE NA HORA QUE "BOIAR" ELE JÁ TEM, 
PODE CONTAR QUE ELE JÁ GANHOU. HNI DIZ QUE ESTÁ COBRANDO POIS ELE 
QUER PAGAR É CONTA, ELE SE SENTE É MAL EM FICAR COBRANDO. HNI DIZ QUE 
ZITO FICA COBRANDO BETO DE 5 EM 5 MINUTOS.

Portanto, a condenação de Thales Prudêncio pelo crime de quadrilha é a medida que 
se impõe ante  as provas produzidas. 

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Izaias Alves Pereira Júnior: O acusado é proprietário das empresas Graffnorte 
Gráfica e Editora LTDA e Angular Comércio e Serviços Gráficos LTDA. e foi condenado 
pela prática de treze crimes de estelionato, uma vez que restou demonstrado que cedeu 
seu estabelecimento comercial para o grupo criminoso, tendo participado diretamente nas 
transações fraudulentas efetuadas por outros membros da quadrilha, a mando de Alberto e 
Fernando. 

A análise quanto à participação de Izaías no grupo criminoso já foi realizada durante a 
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fundamentação dos crimes de estelionato, razão pela qual, neste momento, será realizada 
a dosimetria da pena quanto ao crime de quadrilha:

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o 
sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, considerando que era integrante de uma 
quadrilha altamente organizada, com elevado número de agentes envolvidos e 
responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a pena-base deve afastar-se do 
mínimo legal.

Registra antecedentes, eis que foi condenado por crime de tortura nos autos do 
processo n, 0010461-19.2008.8.22.0501, com trânsito em julgado em 28.08.2012, data esta 
anterior aos fatos apurados nos autos. Registro que referida condenação será considerada 
em momento oportuno, uma vez que gera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Aumento a pena em 02 (dois) meses de reclusão em razão da agravante da 
reincidência genérica, fixando em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que torno 
definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras. 

Eulógio Alencar Barroso: O acusado foi condenado pela prática de dez crimes de 
estelionato, uma vez que as transações efetuadas na sua empresa amoldam-se ao modus 
operandi perpetrado pela organização criminosa, onde parte dos integrantes realizavam 
transações sequenciais de altos valores com cartões de crédito em empresas como forma 
de antecipação de dinheiro e efetuavam o pagamento das faturas com cheques fraudados, 
causando prejuízos ao banco que liberava o crédito para o proprietário do estabelecimento 
comercial, de modo que não restam dúvidas de que acusado era integrante da quadrilha 
criminosa investigada no bojo da operação. 

Ademais, foram interceptadas diversas conversas telefônicas que compravam o 
vínculo do acusado com o grupo. 

Destaco um diálogo interceptado entre Fernando e Alberto que demonstram que as 
transações fraudulentas eram realizadas sob suas orientações e que estes utilizavam a 
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empresa CAVALO para antecipação de crédito. Vejamos à folha 209 do apenso II:

Telefone: 6992178410             Data Início: 25/04/2012 10:14:03               Data Término: 
25.04.2012 10:17:40

Duração: O 00:03:37
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/ALBERTO -PROBLEMAS CIELO

RESUMO: ALBERTO PERGUNTA SE FERNANDO ENTROU. FERNANDO DIZ QUE O 
COMPUTADOR NÃO ESTÁ CADASTRADO, ESTÁ ESCANEANDO AS COISAS, VAI TER 
QUE IR AO BANCO DO BRASIL, FERNANDO DIZ QUE FEZ CARTA DE 
RECONHECIMENTO DE DESPESAS, DIZ QUE ENTREGOU PRA ELA RECONHECER 
NO CARTÓRIO POR VERDADEIRA DIZENDO QUE ELA REALMENTE FEZ A 
UTILIZAÇÃO, FERNANDO DIZ QUE FEZ PRA ALBERTO E PRA MAIS DOIS CANTOS, 
POIS TEM UNS CANTOS QUE O DINHEIRO FOI ANTECIPADO PELA PRÓPRIA CIELO, 
POIS A PESSOA NÃO TEM ANTECIPAÇÃO EM BANCO, DIZ QUE JÁ MANDOU 
DEIXAR TUDO PRONTO; FERNANDO DIZ QUE A DO CAVALO E A DELE FOI A ÚNICA 
QUE DEU ESSE PROBLEMA.. ALBERTO DIZ QUE ELES CANCELARAM TUDO, A 
AGENDA ESTÁ NEGATIVA 350 ML REAIS. FERNANDO DIZ QUE ALBERTO VAI TER 
QUE IR LA NO BANCO DO BRASIL, SENÃO VÃO PENSAR QUE É FRAUDE. ALBERTO 
DIZ QUE PRECISA DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL. FERNANDO DIZ QUE ELE TEM 
QUE IMPRIMIR E LEVAR SÓ AS CÓPIAS. ALBERTO DIZ QUE PRECISA MONTAR OS 
CONTRATOS DELA, QUER SABER SE A DÍVIDA DELA É 350 MIL ... FERNANDO DIZ 
QUE A DÍVIDA DELA É O SEGUINTE: ELA BATEU E ACABOU COM O CARRO PRETO, 
COMO ELA NÃO QUIS CONTRATAR O SEGURO FICOU SOB A RESPONSABILIDADE 
DELA, ELA PARCELOU EM CHEQUES, COMO ELA ESTAVA COM CARTÃO, FOI 
PAGANDO COM CARTÃO DELA MESMO. HNI DIZ QUE TEM QUE SER COISA 
REDONDA, TEM QUE TER NOTA FISCAL. ..TEM QUE BOTAR COMO SE FOSSE 
LOCAÇÃO. FERNANDO FICA DE PASSAR PLACAS PRA ALBERTO, FALA EM CÓDIGO, 
PARECE FALAR DE TRÊS TIPOS DE CARRO. OS INTERLOCUTORES CONVERSAM 
SOBRE QUILOMETRAGEM DE CARROS E VALORES. ALBERTO FAZ CÁLCULOS E DIZ 
QUE MNI ESTÁ DEVENDO 378 MIL. FERNANDO DIZ QUE ELA AINDA ESTÁ DEVENDO, 
TEM CHEQUE DELA, SE ELA NÃO PAGAR ELES PROTESTAM ALBERTO FALA PRA 
FERNANDO MANDAR DOCUMENTAÇÃO E A PLACA DA LAND. FERNANDO DIZ QUE 
VAI FAZER ISSO TUDO AGORA. ALBERTO FALA PRA ELE TAMBÉM MANDAR O 
PERÍODO QUE ELA PEGOU QUE ELE VAI VOLTAR 70 DIAS PRA TRÁS.

Nesta outra conversa, Alberto e Fernando falam sobre um dinheiro que já "caiu" para 
o Cavalo, fazendo referência a Eulógio (fl. 210 - apenso II).  

Telefone: 6992178410     Data Início: 26/04/2012 10:11:49   Data Término: 26/04/2012  
10:14

Duração: 0 00:02:16 

Relevância: 1 
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COMENTÁRIO: FERNANDO/ALBERTO -  MANDAR MÁQUINA

RESUMO: ALBERTO PERGUNTA SE FERNANDO MANDOU TUDO, PASSOU A 
MÁQUINA. FERNANDO PERGUNTA SE HNI PEGOU OS COMPROVANTES HOJE. 
ALBERTO DIZ QUE ESTÁ INDO BUSCAR. FERNANDO DIZ QUE O NEGÓCIO DA 
MÁQUINA....ELES NÃO QUISERAM RECEBER, NÃO ACEITARAM MANDAR. BOTARAM 
NUMA CAIXINHA. NO DETECTOR DE METAIS AÍ NÃO ACEITARAM, MAS ESTÁ SAINDO 
UM VOO UMA HORA E UMA PESSOA VAI LEVAR, CHEGA A NOITE 11 HORAS, E O 
DOCUMENTO VAI JUNTO. ALBERTO DIZ QUANDO A PESSOA CHEGAR FERNANDO 
LIGA PRA ELE. FERNANDO DIZ QUE A DOCUMENTAÇÃO JÁ CHEGOU TÁ LÁ NO 
GUICHÊ, ESTÁ NO NOME DE ALBERTO. ALBERTO FALA DA CÓPIA DA HABILITAÇÃO 
E FATURA. FERNANDO DIZ QUE VAI MANDAR. ALBERTO FALA EM MOVER AÇÃO 
CONTRA ALGUÉM...FERNANDO DIZ QUE CAVALO TAMBÉM FALOU, ELE ESTÁ 
ATRÁS DA INDENIZAÇÃO, MAS O DINHEIRO DELE JÁ CAIU. ALBERTO DIZ AMANHÃ 
QUER ESTAR COM TUDO NA MÃO PRA AMANHÃ JÁ IR AO ADVOGADO E IR NA 
AGÊNCIA. FERNANDO PERGUNTA SE ALBERTO JÁ PENSOU ALGUMA COISA SOBRE 
O NEGÓCIO LÁ, ESTAVA PENSANDO EM USAR LOGO ANTES QUE ALBERTO FOSSE 
BRIGAR COM ELE. ALBERTO FALA MAS NÃO FICA COMPREENSÍVEL, MAS ELE FALA 
EM RODAR ALGO, MAIS 30, É 130 MIL. FERNANDO DIZ PRA ALBERTO PARCELAR OS 
30, FINAN, FINANCIA ...ALBERTO FALA PRA FERNANDO MANDAR UM CARTÃO ... 
FERNANDO DIZ QUE AGORA NÃO TEM. ALBERTO DIZ QUE VAI COMPRAR A  
DUCATO OU A ... DA PEGEOUT. FERNANDO FALA QUE A HILUX TAMBÉM PEGA. 
ALBERTO DIZ QUE NÃO TIRA HILUX PELO BNDS. FERNANDO DIZ QUE TIRA, POIS É 
CARRO UTILITÁRIO.

Em outra conversa interceptada, fica evidente que a empresa do acusado era 
comumente utilizada pelo grupo para realizar transações suspeitas(fl. 283, apenso II):

Telefone: 6992560489               Data Início: 04/07/2012 15:01:53          Data Término 
04/07/2012 15:04:42
Duração:0 00:02:45
Relevância: 3

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - CRÉDITO NO CAVALO 

RESUMO: BETO PERGUNTA PRA FERNANDO SE REGINALDO FALOU COM ELE 
FERNANDO DIZ QUE FALOU, NEGUINHO JÁ ESTA COM ELE, DIZ QUE ESTA EM UM 
AMIGO DELE QUE FALOU UM GRANDÃO...DIZ QUE IA PASSAR LA COM ELE, MAS AÍ 
ELE FEZ UM NEGÓCIO COM FERNANDO E VAI PASSAR EM OUTRO CANTO. BETO 
PERGUNTA SE NÃO TEM ALGUM CARRO PRA VENDER PRA PEGAR UM CRÉDITO 
NO CAVALO DE 35 MIL. FERNANDO PERGUNTA DO AMIGO SE ELE TEM O CARRO, E 
DIZ QUE ELE NÃO QUER NÃO. BETO DIZ QUE TEM 35 MIL LÁ DOIDO PRA 
DESAMARRAR. BETO FALA PRA FERNANDO QUE ESTA COM ADRIANO PERTO DA 
CASA DELE, PERGUNTA SE ELE VAI VOLTAR PRA LÁ. FERNANDO DIZ QUE 
VAI...FALA PRA BETO IR LÁ ONDE ELE ESTA.

Pelo exposto, verifica-se que as provas são no sentido que o réu tinha plena 
consciência e permitia a prática de crimes em seu estabelecimento comercial, 
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compactuando diretamente em favor da quadrilha. Por essas razões, sua condenação por 
este crime é a medida adequada. 

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Edvaldo Braga da Silva: O acusado foi condenado por dezesseis crimes de 
estelionato, uma vez que era responsável por efetuar transações fraudulentas com os 
cartões de crédito de Josué Garcia de Azevedo, conforme já demonstrado alhures. Do 
mesmo modo, restou demonstrado que o acusado agia em favor da quadrilha. 

Pois bem. Que o acusado utilizou os cartões de crédito em nome de Josué Garcia de 
Azevedo para a prática de transações fraudulentas não há dúvidas. Seu vínculo com o 
grupo criminoso é evidenciado a partir das análises das interceptações telefônicas 
constantes nos autos. 

O acusado trabalhava como motorista de Fernando, sendo orientado por este nas 
práticas criminosas da quadrilha. Vejamos:

À folha 313, apenso II:

Telefone: 6992696363     Data Início: 13/07/2012   10:17:37   Data Término: 13.07.2012       
10:19:52

Duração: 000:02:15
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO - GASOLlNA COM CARTÃO

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA EDVALDO PEGAR O DA TAM E PASSAR 3 MIL  
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LITROS EM VÁRIOS LUGARES DEFERENTES.

À folha 310, apenso II:

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   11:55:40   Data Término: 12/07/2012       
11:56:49

Duração: 000:01:09
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  PASSAR NO CHAPARRAL

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA O EDVALDO IR NO CHAPARRAL PASSAR 
AQUELE NEGOCIO DE 39.900.00 MENOS 12 ("12%) E PEGAR O CHEQUE DELE!!

Em outra conversa, Fernando faz referência ao acusado aduzindo que este seria um 
dos seus "soldados". Veja (fl. 221, apenso II):

Telefone: 6992178410      Data Início: 22/05/2012 11:07:00        Data Término: 
22/05/2012     11:07:41
Duração: 000:00:41
Relevância: 1
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - TÁ CHEIO DE SOLDADO
RESUMO: BETO PERGUNTA SE PRA FAZER O TED É PRECISO TER O CARTÃO DA 
CONTA. FERNANDO PERGUNTA DO ITAÚ. BETO DIZ DA CAIXA. FERNANDO DIZ QUE 
PRECISA, PERGUNTA SE QUER QUE ELE MANDE GUILHERME E DIZ QUE ESTÁ 
CHEIO DE SOLDADO
LÁ. BETO FALA PRA MANDAR UM NA CAIXA DA NAÇÕES UNIDAS.
TRANSCRIÇÃO:
Beto: "Pra fazer um ted é preciso do cartão da conta?";
Fernando: "Do Itaú?";
Beto: "Não, da Caixa.";
Fernando: "Precisa.";
Beto: "Então tem que ir aí pegar é?";
Fernando: "Tu que que eu mande o Guilherme, Guilherme tá aqui, tá Edvaldo, tá 
cheio de soldado aqui.";
Beto: "Tá cheio de soldado aí? Manda sair meno (sic) um dai e vir pra cá então.";
Fernando: "Aonde?"; .
Beto: "Aqui na Carlos Gomes, nos vamos ficar aqui por perto.";
Fernando: "Na Carlos Gomes, então tá.";
Beto: "A Caixa não é aqui, né?";
Fernando: "O Guilherme vai ai levar.";
Beto:"~ lá da Nações Unidas. Manda ele esperar lá na frente, nos vamos ficar aqui perto.";
Fernando: "Tá.".

Não bastasse, foi interceptado um diálogo entre Edvaldo e Fernando em que este 
orienta aquele a passar um valor na máquina de Jair, o qual também é membro da 
quadrilha  (fl. 308, apenso II). Curiosamente, no mesmo dia, foram realizadas três 
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transações sequenciais no estabelecimento ZOOCRIA, de propriedade de Jair, nos valores 
de R$ 18,000,00, R$ 19.500,00 e R$ 12.500,00. 

Telefone: 6992696363     Data Início: 10/07/2012 09:15:14       Data Término: 10/07/2012      
09:16:12

Duração: 0 00:00:58
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  MÁQUINA DO JAIR

RESUMO: FERNANDO FALA PARA EDVALDO CARREGAR A MÁQUINA DO JAIR E 
PASSAR O VALOR TOTAL NESSA MÁQUINA.

Em outra conversa, Fernando diz para Edvaldo passar R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais):

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   11:55:40   Data Término: 12/07/2012       
11:56:49

Duração: 000:01:09
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  PASSAR NO CHAPARRAL

RESUMO: FERNANDO PEDE PARA O EDVALDO IR NO CHAPARRAL PASSAR 
AQUELE NEGOCIO DE 39.900.00 MENOS 12 ("12%) E PEGAR O CHEQUE DELE!!

No mesmo dia, minutos depois desta conversa, Edvaldo informa para Fernando que 
ligaram do cartão para confirmarem uma transação de R$ 39.000,00 realizada na empresa 
SOFT RENT A CAR (folha 311, apenso II). 

Telefone: 6992696363     Data Início: 12/07/2012   12:12:40   Data Término: 12/07/2012       
12:14:07

Duração: 000:01:27
Relevância: 2
COMENTÁRIO: FERNANDO/EDVALDO  CARTÃO SOFT

RESUMO: EDVALDO FALA QUE LIGARAM DO CARTÃO PRA CONFIRMAR O VALOR 
DE 39 MIL NA SOFT. 

Destaca-se que neste mesmo dia foram realizadas duas transações sequenciais, 
totalizando o valor de 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), com o cartão de 
titularidade de Josué Garcia na empresa SOFT RENT A CAR, que foi utiliza diversas vezes 
pelo grupo para o cometimento de estelionatos. 

Dessa forma, não restam dúvidas de que Edvaldo era membro efetivo da quadrilha 
liderada por Fernando e Alberto, razão pela qual deve ser condenado por este crime.  
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Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Waldemir Castro de Oliveira: O acusado, também conhecido como "Demir", foi 
condenado por dezoito crimes de estelionatos, os quais foram cometidos em seu 
estabelecimento comercial, onde outros integrantes do grupo realizavam transações 
fraudulentas através de cartões de crédito, com sua aquiescência. 

Além disso, o acusado mantinha, constantemente, contato com outros membros do 
grupo. O teor dos diálogos se relaciona com o modo como a quadrilha atuava, ou seja, 
pagamento de faturas, liberação de crédito com o intuito de obter lucro e movimentação 
bancária.

Às folhas 215/216 do apenso II:

FONE           
6992178410    

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMIR - PAGAMENTO BOLETO DE 14.

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
16/05/2012 09:26:08           16/05/2012 09:27:00         00:00:52

RESUMO
DEMIR PERGUNTA SE TEM COMO PAGAR UM BOLETO DE 14.300. FERNANDO DIZ 
QUE TEM.

DIÁLOGO
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FERNANDO: "(...)";
DEMIR: "Fernando?";
FERNANDO: "Hum!";
DEMIR: "Tem como pagar um boleto de catorze mil e trezentos até amanhã eu 
acho?";
FERNANDO: "Acho que tem, negão.";
DEMIR: "Mas é... é... se pagar hoje, libera amanhã?";
FERNANDO: "Libera.";
DEMIR: "(...) já caiu no dia (...)";
FERNANDO: "Tem que ser antes do horário bancário.";
DEMIR: "Antes do horário bancário. Pois não é isso que eu queria fazer? Porque 
amanhã já cai o dinheiro, né?! Como não caiu hoje, cai amanhã. Tu já dá o tapa, mas 
isso é catorze e trezentos que é a vista.";
FERNANDO: "É, é.";
DEMIR: "Hum?";
FERNANDO: "Tá, tá beleza! Eu pago.";
DEMIR: "Paga? Então vou já passar pra tu aí, tá?";
FERNANDO: "Tá beleza então!";
DEMIR: "Valeu!";
FERNANDO: "Tá, Falow! Ei!".

Alguns dias depois, Fernando pede para que Demir deposite certa quantia em 
dinheiro em um conta de Andréia, esposa de Fernando (fls. 219/220, apenso II):

Telefone: 6992178410          Data Início: 21/05/2012  12:35:58             Data Término: 
21/05/2012    12:38:26

Duração: 00:02:28
Relevância: 3

COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMlR-DEPOSITAR10 ML.

RESUMO: Fernando pede para Demir depositar 10 mil na ag:0891 conta 00424-3 Bradesco 
no nome de Andrea.

TRANSCRIÇÃO: 
Fernando: "Ei Demir.";
Demir: "Tô ouvindo.";
Fernando: "Deixa eu te falar, o Vaguinho lá aí contigo, tá não, né?";
Demir: "Quem?";
Fernando: "O Vaguinho?";
Demir: "Não, o Vaguinho tá aí em Porto Velho.";
Fernando: "É né, tem como tu fazer um depósito não Demir de um cheque aí pra min 
não, do... dum dinheiro aí.";
Demir: "Como assim, quanto é que é o cheque?";
Fernando: "Um cheque de dez.";
Demir: "Um cheque de dez mil, é?";
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Fernando: "É";
Demir: "E o homem usou tudo oh, como é que tu vai fazer, ( ) tá pronto aqui. Tem quanto 
na conta?";
Fernando: "Tem setenta e seis, ia passar meia meia pra ele ";

Demir: "Mas tem líquido lá?";

Fernando: "Tem, tá líquido, ainda fora o limite.";

Demir: "Não, o limite tá coberto. Setenta e seis líquido tem lá na conta, não é isso?";
Fernando: "É.";
Demir: "Entendeu? Aí é dez nil é?";
Fernando: "É.";
Demir: "Não tem como pagar um título não?";
Fernando: "Mas aí é que tá, não é pra pagar título não, é pra pagar gente.";
Demir: "E pagar um título depois ?";
Fernando: "Tem pow , tem.";
Demir: "Então tá bom.";
Fernando: "Paga.";
Demir: "Então como é que o número da conta, agência e conta ai?";
Fernando: "Anota ai, mas tem que ser antes de o Banco fechar Demir ...";
Demir: "Eu tá indo pra lá agora.";
Fernando: "Anota aí agência 0891.";
Demir: "Agência 0891.";
Fernando: "Conta 2600424-3.";
Demir: "Peraí 00424-3. Dez nil né, em nome de quem?";
Fernando: "Andrei.";
Demir: "Andrei.";
Fernando: "Andréia.";
Demir: "Ah tá, da Andréia, tá certo. Deixou meno nil pra nim, que eu não to comendo 
nada desse negócio.";
Fernando: "(risos )";
Demir: "(risos)";
Fernando: "( ...) caneta aí (...) conta.";
Demir: "Você é gente boa, o cabra bacana.";
Fernando: "( ...) sessenta e seis conto no bolso, em plena segunda-feira, eu liso aqui e o 
Carlão com sessenta e seis nil, é foda.";
Demir: "Vou fazer lá pra ti, tá, Bradesco tá?";
Fernando: "Tá, falou.";
Demir: "Tem setenta e seis, né, vou nem consultar então, tá?";
Fernando: "meia meia pra ele e dez pra nim";

Demir: "Tá bom, valeu.".

Em outra conversa, Demir e Fernando tratam sobre liberação de um cartão de crédito 
de terceira pessoa (fl.188, apenso II):

Telefone: 6992178410 Data Início: 14/03/2012 11:02:00 Data Término: 14/03/2012 11:05:28
Duração: O00:03:28
COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMIR. VER NÚM. LIBERAR CARTÃO
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RESUMO: DEMIR DIZ QUE VALMIR ESTÁ COM ELE, PERGUNTA SE PRA LIBERAR A 
PRIMEIRA VEZ TEM QUE LIGAR LÁ. FERNANDO DIZ QUE TEM QUE LIGAR PRA 
DESBLOQUEAR PRA CONFIRMAR QUE ERA ELE QUEM ESTAVA UTILIZANDO. DEMIR 
DIZ QUE QUALQUER COISA O VAGUINHO RESOLVE COM ELE. FERNANDO DIZ QUE 
TEM QUE LIGAR DO TELEFONE DELE MESMO. DEMIR DIZ QUE QUER PASSAR UM 
CÓDIGO PRA FERNANDO PAGAR UMA CARRETA PRA ELE, ENTÃO ELE DÁ O 
DINHEIRO PRA ELE AMANHÃ.. FERNANDO DISSE QUE ESTÁ LONGE, NÃO DA PRA IR 
AGORA. DEMIR DIZ QUE VAI ESPERAR ELE.

Cito também uma conversa realizada entre Alberto e Fernando em que ambos tratam 
sobre o pagamento de faturas e aumento de catões de crédito, destacando sobre a 
habilitação de um cartão de crédito de Demir, demonstrando que este tem relação direta 
com as transações fraudulentas praticadas pelo grupo (fls. 383/384, apenso III).

Telefone: 6992911304          Data início: 08/01/2012´  00:10:23          Data Término: 
08/01/201200:24:27
Duração: 000:14:04    
Relevância: 3 
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO- ALUGUEL DE UM PONTO-CART

RESUMO: FERNANDO FALA SOBRE UMA MULHER E ALUGUEL DE UM PONTO. BETO 
DIZ QUE É A SARA. FERNANDO DIZ QUE NÃO SABE O NOME. ELA DISSE QUE 
AMANHÃ IA ESTAR POR LÁ, PODERIA MOSTRAR PRA FERNANDO. BETO DIZ QUE 
ALI É DIFÍCIL FICAR DESALUGADO, ALUGA. BETO PERGUNTA SE FERNANDO NÃO A 
INDAGOU SE ELA VENDE. FERNANDO DIZ QUE NÃO, NÃO VIRA. BETO DIZ QUE UM 
CARA PEDIU EM UMA SALA 400 MIL. BETO DIZ QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO 
ENTRAR NO CADASTRO DO VERI DA CREDICARD. FERNANDO PERGUNTA DO 
DINERS. BETO DIZ DO DINERS NÃO, DO OUTRO. FERNANDO PERGUNTA SE BETO 
VIU SE AUMENTOU ALGUM. BETO DIZ NÃO. FERNANDO DIZ ESSES FAX DESSES 
BICHOS....O CARA TEM QUE ESTAR MONITORANDO, QUE DEU 5 DIAS NÃO 
AUMENTOU TEM QUE LIGAR ..FERNANDO DIZ QUE FALOU PRA ELABORAR OS 
PROTOCOLOS DE TODOS E FICAR ACOMPANHANDO. BETO DIZ QUE TEM QUE DAR 
UM JEITO DE DAR UM TAPA NAQUELE VENTO, MANDAR O ALEX HABILITAR O DO 
DEMIR. FERNANDO FALA QUE TEM QUE BOTAR O GORDINHO PRA ATIVAR, PRA 
CORRER...QUER VER COMO ELE VAI FAZER ESSE NEGÓCIO DA MÃE DELES. A 
MÃE DELES JÁ GASTOU 6 CONTOS DE FATURA. BETO FALA QUE SE ELA GASTOU 
ELE TEM PRA PAGAR. FERNANDO DIZ QUE ELA NÃO TEM COMO PAGAR ..ELE 
DEIXA NA RESPONSABILIDADE DELA PRA IR PAGANDO...CARTÃO QUE A FATURA 
É 1500 ELA  PAGA 200, 300, AI FICA PAGANDO DESSE JEITO, AI VAI ACUMULANDO. 
DIZ QUE DAQUELA VEZ PAGOU 6 MIL, DEPOIS MAIS 2 MIL, SÓ DE FATURA PRA ELA; 
FERNANDO DIZ QUE ELA USA UM, USA O OUTRO, USA TUDINHO, NÃO TA FICANDO 
UM SEM USAR, COMPROU UNS BRINQUEDOS PRO CARA TRABALHAR.  FERNANDO 
DIZ QUE CLÁUDIO VAI TRAZER O MR CATRA. BETO PERGUNTA SE O DÍNERS DO 
VERI NÃO ESTÁ MAIS ENTRANDO. FERNANDO DIZ QUE O DÍNERS DELE TENTOU 
ENTRAR. NÃO DÁ NÃO DA NÃO. FERNANDO DIZ QUE SÓ TEM UM QUE TÁ 
ATRASADO O QUE FALOU PRA BETO LIGAR.. TEM QUE LIGAR LÁ PRA PEDIR 
FATURA, PELO MENOS O CÓDIGO DE BARRA. BETO DIZ QUE DÁ 20 CONTO, DIZ 
QUE NÃO TEM ESSE DINHEIRO TODO. 
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Além disso, o ora acusado também foi citado em outras conversas realizadas entre os 
líderes do grupo Beto e Fernando, onde resta clara a sua participação nas movimentações 
financeiras do grupo (fl. 295   apenso II):

Telefone: 6992696363          Data Início: 04/07/2012 12:45:06    Data Término: 04/07/2012 
12:47:19
Duração: 000:02:13
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO - ADRIANO COBRIR CHEQUE

RESUMO: BETO DIZ QUE O ADRIANO QUER COBRIR UM CHEQUE DE 6.500 DO 
BANCO DO BRASIL. FERNANDO FALA QUE PARCEIRO É PARCEIRO, ELES DÃO UM 
JEITO. BETO DIZ QUE NÃO TEM COMO FAZER, NA CONTA NEM EXISTE. FERNANDO 
DIZ QUE ELES DÃO UM JEITO. BETO FALA QUE NA CONTA DA MULHER DE DEMIR 
TEM. FERNANDO DIZ QUE NO BANCO DO BRASIL TEM DA MENINA…DO… DAVA 
PARA MANDAR. BETO DIZ QUE ACHA QUE NA  DO DEMIR TEM 5 MIL NO BANCO DO 
BRASIL. ELE ARRUMA SE PEDIR. BETO DIZ QUE VAI LIGAR PRA ADRIANO E VAI 
PEGAR A AGÊNCIA E CONTA. 

Logo em seguida, minutos após a conversa acima, Beto e Demir conversam sobre o 
depósito que deverá ser feito em uma conta do Banco do Brasil (fl. 296, apenso II):

Telefone:6992696363 Data Início: 04/07/2012 13:34:35 Data Término: 04/07/2012 13:41:06

Duração: 000:06:31

TRANSCRIÇÃO: DEMIR FALA QUE O CARA FALOU QUE SAIU LÁ, AGÊNCIA DA CAIXA. 
FERNANDO DIZ AGÊNCIA É AQUELA DA MENINA. DEMIR FALA DA ANDREIA. 
FERNANDO FALOU QUE ELA TÁ PRA LÁ, ESTÁ NA CAIXA. DEMlR PEDE O NÚMERO 
DA AGÊNCIA E DA CONTA, VAI MANDAR O CARA PROCURAR FERNANDO DIZ SE 
NÃO BOTOU, MANDA BOTAR NO BANCO CO BRASIL. DEMIR DIZ QUE ELE QUER 
SABER, POIS O CARA FEZ UM MONTE DE DEPÓSITO. FERNANDO FALA PRA ELE 
LIGAR NO 9211-7507, É A ANDREIA.

Por oportuno, destaco outras conversas que confirmando claramente o envolvimento 
do acusado  nos negócios ilícitos do grupo (fls. 276/279, apenso II): 

Telefone: 6992560489 Data Início:25/06/2012 11:18:58 Data Término : 25/06/2012 11:27:50

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO- SOBRE PASSAGEM P ADRIANO

RESUMO: BETO PEDE PRA FERNANDO VER QUANTO SAI 3 PASSAGENS SÓ IDA PRA 
BRASÍLIA, A PEDIDO DE ADRIANO. BETO PERGUNTA SE JÁ CAIU O DP ALBERTO. 
FERNANDO DIZ QUE AINDA. NÃO. BETO DIZ QUE NELSON QUER 2 MIL PRA PAGAR 
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O SERRALHEIRO, PEDE PRA FERNANDO ARRUMAR ESSES DOIS MIL. DIZ QUE ESTÁ 
LISO. FERNANDO DIZ QUE ATÉ TEM O DINHEIRO PARA ARRUMAR, MAS PERDER 
PRA BOCÃO ESSE FINAL DE SEMANA.. DIZ QUE ESTÁ JUNTANDO DINHEIRO. BETO 
DIZ QUE O BOCÃO ESTÁ LIGANDO DESDE ONTEM, CHEIRANDO PÓ, O DEMIR 
FALOU...FERNANDO DIZ QUE TINHA 1500 COM DEMIR MAS O VAGABUNDO COMEU 
1940 DA CONTA E NÃO CONSEGUIU CANCELAR. ELE DISSEQUE IA FALAR COM A 
GERENTE HOJE. BETO DIZ QUE VAI ESTORNAR. O DA MEIRE ESTORNOU, 
CREDITARAM TUDO. BETO DIZ QUE DEMIR FALOU QUE BOCÃO NÃO TINHA 100 
REAIS ONTEM. 115 MIL ELE  BOTOU NA CONTA DO DEMIR,FEZ DEMIR SACAR ATÉ 
NA SEXTA. BETO FALA PRA FERNANDO TENTAR ARRUMAR ESSES 2, POIS ELE NÃO 
TEM DE ONDE TIRAR, FALA PRA ELE PEGAR DO ALBERTO, JÁ CAIU O "VENTO" DA 
OBRA.

Telefone: 6992560489 Data Início: 26/06/2012 12:49:50 Data Término: 26/06/2012 12:52:26

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - SOBRE EDVA LDO- AVALISTA BB

RESUMO: DEMIR FALA QUE EDVALDO NEM FOI NO BANCO DO BRASIL, IA SER 
AVALISTA. BETO PERGUNTA SE EDVALDO ESTÁ COM NOME SUJO. DEMIR DISSE 
QUE O NOME DELE TÁ SÓ A "TETÉIA". DEMIR FALA QUE A CONTA É INDIVIDUAL, 
SE A EMPRESA FOSSE LTDA UM SERIA AVALISTA DO OUTRO. BETO DIZ QUE ACHA 
QUE O CLÁUDIO TÁ OK. DEMIR DIZ QUE FERNANDO É FODA, É PRA EMPRESA 
MESMO ISSO AI. IA PEGAR DINHEIRO PRA PINTAR O PONTO. BETO FALA QUE 
QUER PAGAR DEMIR. DEMIR FALA QUE ELE (FALANDO DE UMA TERCEIRA PESSOA) 
MENTE MUITO. BETO CONFIRMA QUE ELE MENTE MUITO. DIZ QUE NÃO GOSTA 
DISSO. POR ISSO ELE CORREU PRA LÁ… FALA PRA DEMIR FAZER CONTA DE 
TUDO… BETO DIZ QUE ELE TEM QUE PAGAR UM BOLETO DO CARLÃO. DEMIR 
FALA QUE ELE PAGOU UM BOLETO HOJE DE 9 ML E POUCO PRO CARLÃO.

Telefone:6992560489  Data Início: 28/06/2012 14:23:53 Data Término: 28/06/2012 14:36:17

COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - FRAUDE LEILÃO PACAAS

RESUMO: (...) BETO DIZ QUE PRECISA ARRUMAR OS 20 OU 30 MIL PRA ARRUMAR 
PRA ADRIANO. FERNANDO DIZ QUE TEM UM CHEQUE PRO DIA 5, MAS O CHEQUE 
É BOM. BETO DIZ QUE VAI MANDAR ELE PARTICIPAR DA CONVENÇÃO SÁBADO EM 
ARIQUEMES QUE  GOVERNADOR VAI ESTAR LÁ. ELE FICA SÁBADO E DOMINGO EM 
ARIQUEMES E QUALQUER COISA ELES VÃO POR LÁ. FERNANDO FALA PRA DAR O 
CHEQUE PRA ELE E ELE DÁ PROS CARAS; OU ENTÃO EM EMITE UNS 3 OU 4 
BOLETOS PRA 90 OU 120 DIAS NA CONTA DO DEMIR, BAIXA ESSE DINHEIRO, NA 
DATA FICA COM OS BOLETOS EM MÃOS. DAI PAGA OS BOLETOS E USA. BETO 
PERGUNTA SE DÁ. PRA FAZER BOLETO EM NOME DE QUEM. FERNANDO DIZ QUE 
NÃO PRECISA SE PREOCUPAR COM ISSO, POIS ISSO TEM…BETO DIZ QUE VAI 
MANDAR ELE LIGAR PRO CARA E DIZER QUE TEM UM CHEQUE DE 21 PRA 
ARRUMAR. FERNANDO DIZ QUE PRIMEIRO ELE TEM QUE TER CERTEZA, POIS ELE 
NÃO SABE, DEMIR FALOU QUE TEM 130 CONTO...DE DUPLICATA. BETO FALA QUE 
ELE QUER 20 OU 30 MIL. JÁ TEM 21 PRO DIA 5. FERNANDO DIZ QUE PODE DAR O 
CHEQUE PRA DEMIR. DEMIR TROCA(...)
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Nesta outra conversa, Waldemir conversa diretamente com Beto acerca de 
pagamentos de cartões com cheques e movimentações bancárias de contas de terceiras 
pessoas, ações típicas do grupo criminoso em questão (fl. 286, apenso II):

Telefone:6992560489 Data Início:16/07/2012 13:00:48 Data Término:16/07/2012        
13:05:25

Duração:  00:04:37

COMENTÁRIO: BETO/DEMIR- CARTÕES VAGUINHO/CONTA MARG

RESUMO: BETO DIZ QUE FALOU PRA FERNANDO QUE ESTAVA LISO E VENCEU O 
CARTÃO DA SOGRA DELE, ELE FEZ UM BALAIO DE GATO E DEU UM CHEQUE DE 5, 
DIZ QUE FALOU PRA ELE QUE DEPOSITOU NA CONTA DA MARGARET E PAGOU 
UMA FATURA DE 5. É PRA DEMIR DIZER DIZER QUE DEU PRA BETO; DIZ QUE 
PAGOU DOIS CARTÕES DO VAGUINHO… DEMIR PERGUNTA SE ELE TÁ MEXENDO 
NA CONTA, TEM UM DINHEIRO LÁ, MAS VAI CAIR CHEQUE. BETO DIZ QUE DO 
BRADESCO ACHA QUE NÃO, PORQUE ELE TÁ VIAJANDO. BETO FALA SOBRE 
VENDA DA CASA, DIZ QUE O CARA TÁ COM UM MILHÃO E QUINHENTOS PRA DAR 
NA CASA. DEMIR DIZ QUE ELE FALOU PRO CARLÃO QUE VENDEU.

À folha 268 do apenso II: 

Telefone: 6992560489     Data Início: 04/06/2012    16:02:54       Data Término: 04/06/2012        
16:04:40

Duração: 000:01 :46 
COMENTÁRIO: BETO/DEMIR - DINHEIRO CAIU? 
RESUMO: DEMIR QUER SABER SE DINHEIRO CAIU. BETO DIZ QUE VAI MANDAR 
ELE ENTRAR PRA VER. DEMIR DIZ QUE CARLÃO FOI PRA LÁ. NEGÓCIO DO LEILÃO 
TEM QUE DEPOSITAR EM PORTO VELHO. BETO PERGUNTA SE FOI ELE E O BOCÃO. 
DEMIR DIZ QUE BOCÃO FOI NA FRENTE MAIS O VAVÁ. DEMIR DIZ QUE CARLÃO JÁ 
VEIO, PERGUNTA QUANTO TEM QUE DEPOSITAR. DEMIR DIZ QUE NÃO SABE 
QUANTO. SE É 200 MIL OU É 100. BETO PERGUNTA SE ELE VAI ARRUMAR O 
DINHEIRO AINDA. DEMIR DIZ QUE ELE ESTÁ COM DINHEIRO NA MÃO. BETO 
PERGUNTA SE É O CARLÃO. DEMIR DIZ É.

 Folha 223, apenso II:

Telefone: 6992178410       Data Início: 01/06/2012    14:35:41       Data Término: 
01/06/2012  14:36:56

Duração: 000:01:15

COMENTÁRIO: FERNANDO/DEMIR CASTRO - PAGAMENTO DECON

RESUMO: DEMIR CASTRO PERGUNTA SE A DE4 MIL FERNANDO PAGOU, DIZ QUE IA 
DAR DINHEIRO SEGUNDA-FEIRA. FERNANDO DIZ QUE NÃO ESTÁ NO E-MAIL ESSA 
FATURA, SÓ TINHA UMA.DE10 MIL E POUCO E OUTRA DO CARLÃO, DIZ QUE PAGOU 
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A DO CARLÃO, ERA A ÚNICA QUE FALTAVA PAGAR. DEMIR PERGUNTA SE ELE NÃO 
VAI PAGAR A DELE. FERNANDO DIZ PRA MANDAR QUE ELE PAGA. DEMIR DIZ QUE 
SEGUNDA-FEIRA VAI TROCAR O CHEQUE E DÁ DINHEIRO PRA FERNANDO.

Além do contato direto com os líderes acerca de assuntos relacionados a atuação do 
grupo criminoso, também restou evidenciado que a empresa pertencente ao acusado 
Waldemir foi utilizada para aquisição de veículos para os membros da organização - fl. 273 
do apenso: 

Telefone: 6992560489        Data Início:18/06/2012 14:04:50         Data Término: 18/06/2012 
14:10:52

Duração: 00:06:02 

COMENTÁRIO:  BETO/DEMIR - COMPRA DOS FUSIONS.
RESUMO: DEMIR FALA QUE O FERNANDO TAVA QUERENDO SABER SOBRE A 
COMPRA DE 02 FUSION QUE FORAM COMPRADOS NO NOME DA EMPRESA DO 
DEMIR. DEMIR FALA QUE TA TODO MUNDO USANDO A EMPRESA. TODO MUNDO 
BACANINNHA. TODO MUNDO SE DANDO BEM. DEMIR EXPLICA PRA BETO QUE 
FERNANDO LIGOU QUERENDO SABER O PREÇO DO FUSION, JÁ QUE O DEMIR 
TINHA COMPRADO ESSES DIAS. DEMIR EXPLICA PRA BETO QUE VAI TER QUE 
REVOGAR A PROCURAÇÃO DE ALEX, POIS, PELO QUE SE AUFERE DO ÁUDIO, 
ALEX COMPROU 2 FUSIONS SEM O CONHECIMENTO DE DEMIR.

Importante relembrar que durante cumprimento do mandado de busca e apreensão 
na residência do acusado, foram apreendidos cadernos de anotações relacionadas ao 
pagamento de faturas de cartões de crédito, onde o nome do corréu Alberto é citado por 
diversas vezes. Também foram apreendidos três cartões de crédito em nome do corréu 
Wolney Marcos Bueno. 

Por todo o exposto, a autoria do acusado resta incontroversa, pois que compactuou 
diretamente com a prática dos estelionatos que foram praticados no seu estabelecimento 
comercial. Por essas razões, sua condenação por formação de quadrilha é medida que se 
impõe.

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
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voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os 
prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda 
não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

James Façanha de Silva:  Foi condenado pela prática de três crimes de estelionatos, 
uma vez participou da negociação do veículo Land Rover na empresa Thales Veículos, 
adquirido por Carlos Eduardo Morais com um cartão de crédito de titularidade de Deuzimar 
Gadelha. 

Além disso, sua empresa também foi utilizada pelo grupo para a prática de 
transações fraudulentas. Inclusive, a corré Valdirene Kemp foi condenada por quatro crimes 
de estelionatos realizados na empresa de James, o que reforça ainda mais a participação 
do acusado na quadrilha voltada ao cometimento de crimes. 

 
Outro ponto que merece destaque é o fato de que o nome do acusado é citado em 

conversas mantidas entres Alberto e Fernando, demonstrando que utilizavam a empresa de 
James para realizarem transações fraudulentas relacionadas aos estelionatos que eram 
cometidos pela organização criminosa. Vejamos às folhas 360 e 373  do apenso III:

Telefone: 6992911304       Data Início: 28/12/2011 13:23:43            Data Término: 
28/12/2011 13:30:36
Duração: 00:06:53
Relevância: 3
COMENTÁRIO: FERNANDO/BETO- CONTA DO CLÁUDIO

RESUMO: FERNANDO PERGUNTA QUAL A SENHA DO CLÁUDIO DO HSBC. BETO DIZ 
CHM. BETO FALA QUE AINDA CONSTA O BRADESCO NO NOME DELE. FERNANDO 
DIZ QUE BRADESCO NÃO TAVA NO SERASA. BETO DIZ QUE ELE FALOU QUE FOI 
TENTAR IMPLANTAR UM LIMITE E CONSTOU. FERNANDO DIZ QUE O NOME DELE 
ESTÁ NO SERASA, COMO ELE VAI ATRÁS ASSIM, TEM CAIXA ECONÔMICA, DOIS 
SANTANDER NO SERASA, CREDICARD COMO ELE QUER IR ATRÁS … FERNANDO 
PEDE AGÊNCIA E CONTA DELE. BETO FALA PRA ENTRAR PELO CPF. FERNANDO 
DIZ QUE PRECISADO NÚMERO DA CONTA. BETO DIZ AGÊNCIA 0239…FERNANDO 
FALA CONTA 207 FINAL 33. BETO PASSA NÚMERO DA CLARO DO CLÁUDIO 9288-
3439.(…) FERNANDO FALA UMA SEQUENCIA DE NÚMEROS 0239 007-33… BETO DIZ 
QUE NELSON LIGOU, DIZ QUE ELES PRECISAM MANDAR 10 MIL REAIS PRA ELE 
AMANHÃ CEDO. BETO PERGUNTA AMANHÃ ELES VÃO DÁ-LHE AONDE. 
FERNANDO DIZ NO CLÁUDIO OU NO JAMES. FERNANDO DIZ É BOM NO 
TALES…DIZ QUE AMANHÃ NO TALES TÁ ABERTO.... A RESPONSABILIDADE TÁ EM 
CIMA DELES, SE FALTAR ALGUMA PARTE...ELES DÃO UM JEITO OU PAGA NA 
EDNA, TEM QUE DAR UM JEITO DE PAGAR, VAI ATÉ PEGAR. ELA JÁ PEDIU O 
CONTRATO DO ZECA, PEDIU A CHAVE TAMBÉM QUE VAI LEVAR PRA LÁ. BETO FALA 
O DO NELSON, VAI CAIR O VENTO E FERNANDO JÁ MANDA, PRA NÃO FICAREM SOB 
PRESSÃO DO CARA. FERNANDO DIZ TÁ BELEZA.
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Telefone: 6992911304         Data Início: 02/011201220:58:56                 Data Término: 
02101/201221:16:21
Duração: 000:17:25
COMENTÁRIO: BETO/FERNANDO - AUMENTAR (LIMTE)

RESUMO: FERNANDO FALA SOBRE SITUAÇÃO DOS 6 MIL QUE TAVA NA CONTA DO 
CLÁUDIO ...2800. BETO DIZ QUE ELES VÃO PEGAR NA MANHÃ.. BETO DIZ QUE VAI 
NO NEI ANTES DE VIAJAR, PERGUNTA SE CABO NAVA FOI PRA LÁ. FERNANDO DIZ 
QUE ELE TÁ LÁ COZINHANDO, DIZ QUE MANDOU ELE DAR UMA CONVERSADINHA. 
BETO DIZ ESTÁ SEM DINHEIRO, TEM QUE PAGAR UM CHEQUE DE 50 MIL DO 
DOUTOR, VOLTOU UM CHEQUE DO CARA, O JAMES DEU PRA ELE 37500, DIZ QUE 8 
MIL TEM QUE DAR PRO CONTADOR, FICA 29500 ...0 CARA PENSA QUE ALEX NÃO 
DÁ PORQUE NÃO QUER, POIS ELE SÓ CONTA VANTAGEM. ..O CARA QUESTIONOU 
SE ELE TEM UMA RETIRADA. DA EMPRESA ...BETO DIZ O CARA QUE TEM UMA 
EMPRESA QUE VENDE POR MÊS 500 MIL ELE TEM QUE TER UMA RETIRADA. 
...BETO PERGUNTA SE FERNANDO LIGOU PRO VANDO. FERNANDO DIZ QUE LIGOU 
...FALA PRA BETO NÃO SE PREOCUPAR QUE TÁ NA MÃO. BETO DIZ QUE NÃO 
CONFIA EM REGIS, ELES ESTÃO APRENDENDO MUITO ...FERNANDO DIZ QUE ELE 
TINHA UM BOM NA MÃO E NÃO CONSEGUIU BOTAR, ELE DISSE QUE CONSEGUIU 
BOTAR PRA 35 MAS FOI MENTIRA. BETO DIZ QUE NÃO PODE SUBESTIMAR, É 
MUITA FACILIDADE UM NEGÓCIO DESSE, NÃO TEM MISTÉRIO NENHUM, O VANDO 
MESMO CANTOU A PEDRA TODINHA. É SÓ PEGAR E PASSAR, O CARA TEM QUE 
DAR PRESSÃO... FERNANDO PERGUNTA SE BETO LIGOU NO DlNERS PRA VER SE 
AUMENTOU O DA CRED. BETO PERGUNTA SE ELE NÃO OLHOU. FERNANDO DIZ 
QUE VAI ENTRAR. FERNANDO DIZ 19845. BETO DIZ 1984 SIM.

Portanto, por todo o exposto, não restam dúvidas de que o acusado estava infiltrado 
no esquema criminoso, de modo que sua condenação no crime de formação de quadrilha é 
medida que se impõe.

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Registra antecedentes criminais, uma vez que já foi condenado definitivamente por 
crime de uso de documento falso e falsificação de documento público, conforme informação 
obtida nos autos 0002688-78.2012.8.22.0501. No entanto, referida condenação será 
analisada em momento oportuno, uma vez que gera reincidência.

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo 
desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
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voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que os 
prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos ainda 
não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Aumento a pena em 02 
(dois) meses de reclusão em razão da agravante da reincidência genérica, fixando em 1 
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de outras 
causas modificadoras. 

Wolney Marcos Bueno: O acusado foi condenado por vinte e cinco crimes de 
estelionatos, que foram efetuados através do mesmo modus operandi utilizado pela 
quadrilha liderada por Alberto e Fernando. Além disso, parte dos estelionatos imputados ao 
acusado foram praticados nos mesmos estabelecimentos comerciais utilizados por outros 
integrantes do grupo. 

Não bastasse, o vínculo com outros membros da quadrilha é evidente também pelo 
fato de que o acusado Beto Baba foi visto, em razão de acompanhamento policial, andando 
em veículo que teoricamente pertencia ao acusado Wolney, pois estava em seu nome, o 
que demonstra pois que o acusado adquiria bens em favor do grupo criminoso (relatório do 
SEVIC n. 02/2013 de 09.01.2013, juntado às folhas 468/477 do apenso). Além disso, 
cumpre destacar que foram apreendidos três cartões de crédito em nome de Wolney 
Marcos Bueno na residência do corréu Waldemir Castro. 

Dessa forma, por todo o exposto, conclui-se pela comprovação de autoria do 
acusado, quanto ao crime de formação de quadrilha, uma vez que operacionalizava 
transações fraudulentas com seu cartão de crédito em favor do grupo. 

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros estelionatos, de modo que a 
pena-base deve afastar-se do mínimo legal.

Não possui antecedentes criminais comprovados. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é 
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade 
jurídica dos crimes contra o patrimônio. 

As circunstâncias são desfavoráveis à acusada, uma vez que se trata de quadrilha 
voltada, principalmente, à prática de delitos patrimoniais, complexa e com inúmeros 
integrantes. As consequências do crime são desfavoráveis, devendo-se considerar que 
os prejuízos causados pelos crimes cometidos pela quadrilha são elevados e os bancos 
ainda não foram ressarcidos. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 
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Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

Elias Barboza Dias: O acusado foi condenado pela prática do crime de associação 
para o tráfico, conforme fundamentação delineada nesta sentença. 

Com relação ao crime de quadrilha, necessário analisa o conjunto probatório 
constante nos autos. 

O acusado é contador e teria a função de realizar a contabilidade do grupo criminoso 
no que se refere aos recursos financeiros advindos dos crimes cometidos.

O vínculo do réu com os demais membros do grupo restou evidenciado por tudo que 
já foi exposto. Fato é que o acusado tinha conhecimento das ações ilícitas da quadrilha e 
compactuava com os crimes, de modo que efetuava a contabilidade dos recursos 
financeiros ilícitos.

Nesta conversa interceptada entre Jair e Elias, ambos tratam sobre uma empresa que 
Elias teria ficado de arranjar para Jair (fl. 508  apenso IV):

FONE           ALVO
6992378059     69 9237 - 8059

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: JAIR/ELIAS - EMPRESA PRA COMPRAR CARRO

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
26/03/2012 10:09:56        26/03/2012 10:11:26        00:01:30

RESUMO
JAIR CONVERSA COM ELIAS NO CELULAR DO FRANK. JAIR DIZ QUE ELIAS ESTÁ DE 
BRINCADEIRA COM ELE, DIZ QUE ELE PRECISA DE UMA SURRA, PERGUNTA SOBRE 
A EMPRESA QUE ELE FICOU DE ARRANJAR. ELIAS DIZ QUE JAIR NÃO LIGOU 
MAIS...JAIR DIZ QUE PRECISAVA CEDO PRA LEVAR PRA FORD PRA FAZER O 
CADASTRO. 

Jair:"Cadê o boi da cara preta?";
Frank: "Tá aqui, peraí, vou passar pra ele aqui. Ei, tu esqueceu o telefone dele foi?";
Jair: "Oi?";
Frank: "Tu esqueceu o telefone dele?";
Jair: "Não, não ligo mais pra ele não, que isso é noiado rapaz, ficou de me arrumar um 
negócio semana passada e até agora nada, esse infeliz, cachorro, vagabundo.";
Elias: "Oi.";
Jair: "Tu tá de brincadeira comigo rapaz, você.";
Elias: "Por que?";
Jair: "Quando eu mandar dar uma peia em você, você vai saber porque tá apanhando, 
porque eu to lhe batendo.";
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Elias: "Por que?";
Jair: "Cadê a empresa que você ficou de arrumar pra mim?";
Elias: "Tu não me ligou mais meu jovem (...)";
Jair: "Cedo, eu precisava cedo do negócio pra levar pra Ford pra fazer o cadastro.";
Elias: "Falou que ia no escritório no outro dia, que ia me ligar, não ligou mais, sumiu.";
Jair: "Tá de brincadeira, teve reunião do partido, você nem apareceu, vou desfiliar você do 
PTC.";
Elias: "Eu esqueci da reunião.";
Jair: "Vou tirar você, você não precisa do PTC, você não precisa não.";
Elias: "Por que tu não ligou mais?";
Jair: "Não liga mais, eu tô ligando.";
Elias: "Vem aqui no escritório pegar o documento com Mauro.";
Jair: "Cadê a empresa?";
Elias: "Vem aqui no escritório Jair pra pegar o documento!";
Jair: "Ela tá no Serasa ou não?";
Elias: "Oi?";
Jair: "Ela tá no Serasa, SPC tá aonde, toda pipinada já?";
Elias: "Tá, tá. Só compra à vista.";
Jair: "É né, mas naquele caso lá ela só tirar né?";
Elias: "É, você fala que trabalha lá e financia no teu nome.";
Jair: "Ah, então pronto, só pra poder pedir, falou.";
Elias: "Isso, pode vim.".

Do mesmo modo, com relação ao réu Alberto (fl. 342, apenso III):

Telefone: 6992816064   Data Início: 12/01/2012   16:04:45 Data Término: 12/01/2012   
16:05:38

Duração: 0 00:00:53

COMENTÁRIO: ELIAS/BETO - EMPRESA BETO

RESUMO: BETO PERGUNTA SE ELE VIU LÁ. ELIAS DIZ QUE É AQUILO LÉ QUE ELE 
FALOU. BETO DIZ QUE ESTAVA VENDO, IA PAGAR. MAS JÁ PAGOU. ELIAS DIZ QUE 
TEM UNS DIAS QUE ELES JÁ MANDARAM, MAS VAI FICAR PAGO NORMAL, TUDO 
NORMAL NO NOME DELA, NÃO TEM PROBLEMA. BETO DIZ QUE JÁ TINHA. PAGO. 
ELIAS DIZ QUE AQUILO ALI É SÓ DECLARAÇÃO PROCESSADA. BETO DIZ QUE ESTÁ 
BELEZA. ELIAS DIZ QUE VÃO CUIDAR DA EMPRESA. BETO DIZ QUE VAI PEGAR O 
CONTRATO PRA LEVAR PRA ELE, QUEM VAI FAZER IMPOSTO DE RENDA, TUDO É 
ELE DA EMPRESA, TUDO VAI PRA ELIAS.

Conforme demostrado durante todo o processo, o grupo utilizava empresas para o 
cometimento de diversos crimes. 

Por óbvio o contador tinha conhecimento sobre a movimentação de altos valores 
efetuada pelos integrantes do grupo, de modo que, por seu conhecimento técnico, sabia da 
origem ilícita dos valores. Tanto é que criou empresas para que fosse possível o 
aproveitamento os resultados das empreitadas criminosas grupo, seja proveniente do 
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tráfico, seja proveniente dos estelionatos.

Tanto é que o corréu Mauro entrou em contato com o acusado para que este 
avisasse a Jair acerca da investigação que sobre as atividades deste na Junta Comercial 
do Estado. 

FONE           ALVO
6992816064     69 9281 - 6064

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ELIAS/MAURO - VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO
28/3/2012 11:01:28    28/3/2012 11:02:41    00:01:13

RESUMO
MAURO EXPLICA QUE CHEGOU UM E-MAIL NO INSTITUCIONAL DA JUNTA, UMA 
RELAÇÃO, DE VÁRIOS LUGARES, COMO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, 
JUNTA TUDO PRA FAZER AS BUSCAS, SOBRE JAIR DE FIGUEIREDO MONTE. O 
PEDIDO VEIO DE FABRICIO DE LIMA DA SESDEC ESTÁ COMO STATUS 2 
PRIORIDADE, ENVIAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS QUE SE REFIRAM 
A JAIR DE FIGUEIREDO MONTES OU QUALQUER COISA QUE TENHA 
VENDIDO...ELIAS PERGUNTA SE TEM COMO PEGAR O PAPEL E MOSTRAR PRA ELE. 
MAURO DIZ QUE NÃO TEM, POIS ESTÁ NA MÃO DA SECRETÁRIA GERAL, 
PASSARAM PRA ELE FAZER A BUSCA, DIZ QUE OLHOU O PAPEL E VIU O NOME 
DELE, ENTÃO JÁ PROCUROU O E-MAIL E O STATUS.

FONE 69 9265-0306 - MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO

Elias: "Oi!";
Mauro: "Viu, é assim óh! Chegou um e-mail aqui.";
Elias: "Mas e-mail aonde, no teu e-mail?";
Mauro: "Não, no institucional da Junta. Já é uma relação.";
Elias: "Hãn!?";
Mauro: "Certo? E assim, de vários lugares: de Procuradoria da Fazenda Nacional e tals. Aí 
junta tudo pra fazer as buscas.";
Elias: "Hãn!";
Mauro: "Tá Jair de Figueiredo Monte, Jair de Figueiredo Monte ME. Um cara com o nome 
de Fabrício de Lima@pc, lá da SESDEC né? Aí tem o status 1(um) que é normal e o status 
2(dois) que é prioridade. Aí tá em status 2 (dois). Pra mandar a cópia de tudo quanto é 
documento empresarial que se refira a Jair de Figueiredo Monte ou qualquer coisa que 
tenha vendido ou representado aqui.";
Elias: "hum!";
Mauro: "(risos) é...";
Elias: "Pega esse papel aí e mostra pra ele, né cara?! Tem como pegar pra mostrar pra 
ele?";
Mauro: "Não tem não porque tá na mão do diretor, da secretária geral. Aí passaram pra 
minha chefe aqui pra fazer a busca, né?";
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Elias: "É.";
Mauro: "E ela não fez referência, aí eu olhei o papel, aí já vi o nome dele e já procurei o e-
mail e o status.".

Isso comprova que Elias não só tinha conhecimento das dos crimes perpetrados pelo 
grupo, como também era responsável direto pela contabilidade dos valores provenientes de 
tais crimes. Não bastasse, foram interceptadas diversas outras conversas de Elias que 
comprovam que praticava condutas ilícitas ao emitir notas ficais e abrir empresas, dentre 
outras ações. 

Dessa forma, entende-se que o acusado se associou, de forma estável e permanente, 
para cometer diversos crimes, dentre eles tráfico de entorpecentes, de modo que, além da 
associação para o tráfico, deve também ser condenado pelo crime de quadrilha.

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros crimes, de modo que a pena-
base deve afastar-se do mínimo legal.

Registra antecedentes, pois condenado por crime contra a ordem tributária nos autos 
do processo 0028782-78.2003.822.0501, cuja extinção da punibilidade ocorreu no ano de 
2017. Ressalto que referida circunstância será considera em momento oportuno, uma vez 
que gera reincidência. 

Poucas informações foram coletadas a respeito da sua conduta social e 
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime são inerente ao tipo 
penal. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
altamente estruturada e com inúmeros integrantes. As consequências do crime são 
desfavoráveis, devendo-se considerar que os prejuízos causados pelos crimes cometidos 
pela quadrilha são elevados. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Aumento a pena em 02 
(dois) meses de reclusão em razão da agravante da reincidência genérica, fixando em 1 
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de outras 
causas modificadoras. 

Mauro de Oliveira Carvalho: O acusado foi condenado pela prática de crime de 
violação de sigilo funcional, conforme fundamentação já exposta. No entanto, necessário 
verificar se Mauro, de fato, integrava o grupo criminoso voltado à prática de crimes. 

Consta que Mauro era servidor público lotado na Junta Comercial do Estado de 
Rondônia  JUCER e valia-se de sua condição como servidor para facilitar a prática de 
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diversos crimes envolvendo várias pessoas que se beneficiavam das informações 
fornecidas pelo requerente.

Como já analisado, Mauro, em razão de seu cargo, repassou informações sigilosas 
sobre investigação sobre Jair para Elias.

No mesmo dia, logo em seguida, Mauro fala para Sidnei sobre a investigação contra 
Jair, em razão de pedido de informação do policial Fabrício (292/293  apenso II):

FONE           
6992613433    

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: SIDNEI/MAURO - VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO 

DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
28/3/2012 11:45:09             28/3/2012 11:46:21          00:01:12 

RESUMO 
MAURO PERGUNTA SE SIDNEI ESTÁ PERTO DE SIDNEI. SIDNEI DIZ QUE ELE ESTÁ 
EM REUNIÃO. MAURO PERGUNTA SE JAIR CONHECE UM POLICIAL CIVIL POR NOME 
DE FABRÍCIO. SIDNEI DIZ QUE NÃO SABE. MAURO DIZ QUE CHEGOU UM E-MAIL DA 
SESDEC PEDINDO INFORMAÇÕES SOBRE O JAIR E EMPRESAS VINCULADAS AO 
NOME DELE, PRA PERGUNTAR PRA JAIR SE ELE CONHECE ESSE CARA E PORQUE 
ELE ESTÁ PEDINDO ESSAS INFORMAÇÕES. SIDNEI VAI FALAR PRA JAIR LIGAR PRA 
MAURO. 

FONE 69 9265-0306 - MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Sidnei: "Fala, Mauro."; 
Mauro: "Sidnei, o Jair tá aí do teu lado?"; 
Sidnei: "Ele tá na reunião alí."; 
Mauro: "Hãn! Ele ligou pra mim 'onti' de um telefone, acho que é o celular da Eliana."; 
Sidnei: "Eu não sei. Ele ligou pra ti..."; 
Mauro: "Eu liguei agora e a Eliana que atendeu."; 
Sidnei: "Ah, então foi do celular dela."; 
Mauro: "Se tá sem crédito ou não sei o quê."; 
Sidnei: "Hãn!"; 
Mauro: "É..."; 
Sidnei: "Hãn! Tu não pediu pra ligar pra ti pra falar com ele?"; 
Mauro: "Pois é, já falei com ele. Deixa eu te falar um negócio."; 
Sidnei: "Hãn!"; 
Mauro: "É... O Jair conhece um Policial Civil com o nome de Fabrício?"; 
Sidnei: "Eu não sei, óh!"; 
Mauro: "Porque..."; 
Sidnei: "Hãn?"; 
Mauro: "Chegou um envio da SESDEC aqui (...), saber sobre a vida do Jair (...), eles já 
tinham informação que existe um cara chamado Jair de Figueiredo Monte ME, (...) e outras 
empresas vinculadas ao nome dele pra mandar cópia de documentos pra ele."; 
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Sidnei: "Hãn...!"; 
Mauro: "Queria perguntar pra ele se ele conhece esse cara e porque que esse cara tá 
'escacaviando' a vida dele."; 
Sidnei: "Hãnram! Eu falo pra ele ligar pra ti depois de novo."; 

Ocorre que este não foi o único contato de Mauro com os demais membros dor grupo. 
Foram interceptadas diversas conversas que demonstram que Mauro fazia parte da 
quadrilha, participando diretamente de prática ilícitas. 

Compulsando os autos, verifica-se que, antes mesmo da data em que foram 
realizadas as conversas acima citadas, Mauro manteve contato com Frank a fim de 
repassar informações que tinha em razão de sua função. Senão vejamos à folha 156 do 
apenso II: 

Telefone: 6992378059    Data Início: 15/02/2012 11:28:55 Data Término: 15/02/2012 
11:29:46
Duração: 000:00:51
COMENTÁRIO: FRANK/MAURO - CERTIDÃO FANTA DA SEFIN
RESUMO: MAURO DIZ QUE O CARA DA SESDEC LIGOU DE NOVO ATRÁS DA 
CERTIDÃO. FRANK DIZ QUE A CERTIDÃO DA DB ESTÁ VENCIDA, PERGUNTA SE 
PODE SER UMA FANTA. MAURO DIZ PRA FRANK LEVAR A CERTDÃO DA DB DE 
GUAJARÁ MIRIM QUE NÃO TEM PROBLEMA.. FRANK DIZ QUE ESTÁ FALANDO DA 
SEFIN. MAURO DIZ PRA ELE LEVAR A CERTIDÃO QUE ELES DESENROLAM O 
RESTO. PERGUNTA SE CONSEGUE ATÉ MEIO-DIA. FRANK DIZ A DA SEFIN 
CONSEGUEA TÉ MEIO-DIA, MAS A MUNIC1PALNÃO. MAURO FALA PRA FRANK 
MANDAR ATRAVÉS DE FAX.

Diálogo
FRANK: "Oi';
MAURO: "Frank!'?";
FRANK: "Sim";
MAURO: "O cara lá da SESDEC ligou de novo aqui pra menina atrás das certidões.";
FRANK: "É o seguinte, fala pra ele que a certidão da DB venceu, tá vencida óh';
MAURO: "Cara, e como é que faz pra pagar, bixo?";
FRANK: "Pois é, pode ser uma fanta, não?";
MAURO: "Hãn?";
FRANK: "Uma fanta.";
MAURO: "Pode, cara. Traz uma certidão da DB aí de Guajará-Merim, não tem 
problema não;
FRANK: "Não, eu to falando da SEFIN meu jovem';
MAURO: "Sim, cara! Traz a certidão e daqui a gente desenrola o resto."; .
FRANK: ''(. ..)'';
MAURO: "Mas pode ser até meio dia?";
FRANK: "O da SEFIN sim até meio dia. A municipal não tá aqui não.";
MAURO: "Mas como é que faz então, cara, com a municipal?! Manda através de fax.";
FRANK: "Pera aí, pera aí! 8J já te ligo a( Mauro! Vou ver aqui, tá?";
MAURO: ''Tá.''.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 491 de 520

Destaco uma interceptação entre Mauro e Frank, em que tratam sobre a necessidade 
de fazer um "projetinho" de uma quadrilha ou de algum evento cultural na área pra explicar 
a retirada do dinheiro (fls. 260/261 do apenso II):

Telefone: 6992378059   Data Início: 28/03/2012 09:37:54    Data Término: 28/03/2012 
09:39:18
Duração: 0 00:01:24 :
COMENTÁRIO: FRANK/MAURO- PROJETO - EXPLICAR DINHEIRO

RESUMO: MAURO QUER FALAR SOBRE O PROJETO DA ASSOCIAÇÃO, PEDE PRA 
FRANK MARCA PRA ELES IREM NA JUNTA COM ELE PRA ELES RASCUNHAREM UM 
"PROJETINHO" UMA QUADRILHA OU UM EVENTO CULTURAL NA ÁREA PRA ELES 
EXPLICAREM A RETIRADA DO DINHEIRO...FRANK DIZ QUE VAI FALAR COM ELE E 
LIGA PRA MAURO. MAURO DIZ QUE O CARA VAI NA CAIXA HOJE DE MANHÃ.. FRANK 
DIZ PRA NÃO DEIXAR ELE IR NÃO. É PRA FALAR QUE JÁ ESTÁ COM ELA NA MÃO 
EVAI ENTREGAR DE TARDE PRA ELE, SE ELE FOR" VAI DAR O MAIOR PISEIRO.

TRANSCRIÇÃO:
Frank: "E ai?"
Mauro: ."Você é a pessoa com quem eu quero falar."
Frank: "Tô aqui na Junta meu jovem, tu não atende a porra desse telefone."
Mauro: "Rapaz eu ainda tô aqui em casa ilhado, eu fiquei resolvendo um negócio aqui e 
agora tá chovendo aqui no Areal."
Frank: "Também tá chovendo aqui na Junta.";
Mauro: "Eu preciso falar contigo a respeito daquele projeto lá.";.
Frank: "Qual projeto?";
Mauro: "Aquele lá, a gente tem que sentar e botar o projeto no papel, pow (...)";
Frank: "Lá da Federação de futebol do Silvinho?";
Mauro: "Não criatura, lá do selo.";
Frank: "Da associação?";
Mauro: "É.";
Frank: "Ah, como é que faz?";
Mauro: "Ah, marca pra eles irem na Junta contigo pra gente sentar e fazer um 
rascunho de um projetinho aí desse negócio de quadrilha e tal, ou um evento cultural 
qualquer lá na área.";
Frank: "Ahn?";
Mauro: "Pra gente explicar a retirada do dinheiro.";
Frank: "Tá bom então, vou falar com ele aí eu te ligo.";
Mauro: "Ah tá, outra coisa, o cara vai lá na Caixa hoje de manhã, hein.";
Frank: "Vai? Deixa ele ir não.";
Mauro: "Não, ele vai.";
Frank: "Fala que tu já tá com ela na mão e que tu vai entregar de tarde pra ele. Se ele for 
vai dar o maior piseiro aí, não sai mesmo.";
.Mauro: "Tá."

Portanto, o que se depreende das provas constantes nos autos é que Mauro era 
integrante da quadrilha, restando claro que seu envolvimento com os corréus Sidney, 
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Frank, Elias e Jair no que concerne às ações criminosas desenvolvidas pelo grupo.  

Pode-se afirmar, para além de qualquer dúvida razoável, que o acusado estava à 
disposição do grupo criminoso. Neste sentido, a quadrilha se confirma com a participação 
de seus membros, entre eles o réu, de modo estável e duradouro, com ações voltadas para 
o cometimento de crimes. 

Dessa forma, a conclusão é pela condenação quanto ao crime de formação de 
quadrilha.

Passamos à dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 
do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade acentuada, 
considerando que era integrante de uma quadrilha altamente organizada, com elevado 
número de agentes envolvidos e responsáveis por inúmeros crimes, de modo que a pena-
base deve afastar-se do mínimo legal.

O acusado possui condenação criminal, porém, refere-se a fato posterior aos 
narrados na denúncia, de modo que será considerado primário. Poucas informações foram 
coletadas a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 
valorá-las. O motivo do crime são inerente ao tipo penal. 

As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se trata de quadrilha 
altamente estruturada e com inúmeros integrantes. As consequências do crime são 
desfavoráveis, devendo-se considerar que os prejuízos causados pelos crimes cometidos 
pela quadrilha são elevados. A vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do 
delito. 

Assim sendo, recomenda-se que a pena-base se afaste do mínimo legal, fixando-
a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes e 
agravantes a serem consideradas, razão pela quanto torno a pena base em definitiva. 

José Maria de Souza: José Maria é policial civil e, segundo a denúncia, passaria 
informações sigilosas referes às investigações policias aos demais acusados  

No entanto, ante ausência de provas, bem como diante de anulação de provas pelo 
Tribunal de Justiça, concluiu-se pela sua absolvição quanto ao crime de violação de sigilo 
funcional. 

Do mesmo modo, as provas quanto à sua participação na quadrilha são frágeis.

Não ignora-se a existência de contatos telefônicos entre o acusado o corréu Jair 
Monte de cunho duvidoso. No entanto, não foram verificadas provas concretas do crime, de 
modo que sua absolvição pela formação de quadrilha é a medida que impõe, com 
fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. 

Jamila Quênia de Araújo Silva: A acusada foi denunciada pela prática de três 
crimes de estelionatos, uma vez que teria participação na transação envolvendo a 
negociação do veículo Land Rover na empresa Thales Veículos, o qual foi adquirido pelo 
corréu Carlos Eduardo Morais.
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Conforme fundamentação já exposta nesta sentença, não há provas de que a 
acusada tenha participado desta negociação ou de que tivesse conhecimento das 
atividades ilícitas do grupo, razão pela qual a conclusão foi pela sua absolvição quanto aos 
crimes de estelionato imputados na denúncia por insuficiência de provas.

No entanto, consta que a acusada também teria vínculo com o núcleo político da 
quadrilha. De acordo com as provas constantes nos autos, o grupo criminoso financiava a 
campanha de vários políticos com dinheiro proveniente dos crimes praticados e, em troca, 
recebiam nomeações para cargos comissionados na Assembleia Legislativa. 

No que se refere a acusada Jamila, há indícios de que esta tenha se beneficiado da 
prática criminosa realizada pelo grupo, considerando que era companheira do corréu 
James, o qual, como já comprovado, era integrante da quadrilha. 

Fato é que Jamila foi nomeada no gabinete da deputada Ana da 8 no cargo de 
assessora parlamentar da Assembleia Legislativa de Rondônia. 

Portanto, há forte indícios de que Jamila tenha se beneficiado das práticas criminosas 
desenvolvidas pela quadrilha. Contudo, pairam dúvidas se, efetivamente, tinha 
conhecimento de todo esquema criminoso que permeou sua nomeação. 

Desse modo, entendo que a acusada deve ser absolvida ante a ausência de provas 
nesse sentido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. DISPOSITIVO:

Em razão de tudo o que foi exposto, acolho, parcialmente, o pedido formulado na 
denúncia para:

III.1. Referente a ré ANTÔNIA DE SOUZA ARAÚJO, declaro a extinção da 
punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62 do Código de 
Processo Penal 

III.2. Referente ao réu MARK HENRIQUE FERREIRA ALBERNAZ:

Condená-lo pela prática dos 32 (trinta e dois) crimes de estelionato, tipificado artigo 
171, caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a 
pena privativa de liberdade de 32 (trinta e dois) anos de reclusão e pagamento de 1.600 
(mil e seiscentos) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado artigo 35, 
caput, da lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, 
além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
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Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 36 (trinta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 
pagamento de 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser 
feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.3. Referente a ré MARISOL DE ARRUDA VANZINI DE MACEDO:

Condená-la pela prática dos 11 (onze) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena 
privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e 
cinquenta) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-la pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias 
do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.4. Referente a ré EDINA MARIA DE LIMA:

Condená-la pela prática dos 79 (setenta e nove) crimes de estelionato, tipificado 
artigo 171, caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código 
Penal, a pena privativa de liberdade de 79 (setenta e nove) anos de reclusão e 
pagamento de 3.950 (três mil novecentos e cinquenta) dias-multa, valorados no 
mínimo legal. 

Condená-la pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 80 (oitenta) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
3.950 (três mil novecentos e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito 
em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.5. Referente ao réu CLÁUDIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA:
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Condená-lo pela prática dos 23 (vinte e três) crimes de estelionato, tipificado artigo 
171, caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a 
pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 1.150 
(mil, cento e cinquenta) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 
pagamento de 1.150 (mil, cento e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento deverá ser 
feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.6. Referente ao réu WOLNEY MARCOS BUENO:

Condená-lo pela prática dos 25 (vinte e cinco) crimes de estelionato, tipificado artigo 
171, caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a 
pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 1.250 
(mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 
pagamento de 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento deverá 
ser feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.7. Referente a ré VALDIRENE MÁRCIO DE CASTRO KEMP:

Condená-la pela prática dos 93 (noventa e três) crimes de estelionato, tipificado 
artigo 171, caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código 
Penal, a pena privativa de liberdade de 93 (noventa e três) anos de reclusão e 
pagamento de 4.650 (quatro mil seiscentos e cinquenta) dias-multa, valorados no 
mínimo legal, absolvendo-a pela prática de quatro crimes de estelionato, nos termos 
do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Condená-la pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
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Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 94 (noventa e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 
pagamento de4.650 (quatro mil seiscentos e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento 
deverá ser feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida 
ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.8. Referente ao réu CARLLOS EDUARDO MORAES DE BRITO:

Condená-lo pela prática dos 04 (quatro) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena 
privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) 
dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
200 (duzentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito em 
julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 
fechado, com fundamento no art. 33, §3º, do CP, pois que as circunstâncias do art. 59 
assim o determinam, que são, na sua maioria desfavoráveis.

III.9. Referente a ré SHEILA KELLE VIEIRA CORCINO:

Condená-la pela prática dos 78 (setenta e oito) crimes de estelionato, tipificado artigo 
171, caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a 
pena privativa de liberdade de 78 (setenta e oito) anos de reclusão e pagamento de 
3.900 (três mil seiscentos e novecentos) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-la pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 79 (setenta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 
pagamento de 3.900 (três mil seiscentos e novecentos) dias-multa, cujo pagamento 
deverá ser feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida 
ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, a condenada 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.
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III. 10. Referente ao réu CARLOS ALBERTO DE SOUZA FRANCO:

Condená-lo  pela prática dos 04 (quatro) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena 
privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) 
dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
200 (duzentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito em 
julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 
fechado, com fundamento no art. 33, §3º, do CP, pois que as circunstâncias do art. 59 
assim o determinam, que são, na sua maioria desfavoráveis.

III.11. Referente ao réu JOSÉ LUIZ DE LIMA:

Condená-lo pela prática dos 70 (setenta) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, c/c §2º, inciso VI, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena 
privativa de liberdade de 75 (setenta e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além 
do pagamento de 3.500 (três mil e quinhentos) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 77 (setenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 
pagamento de 3.500 (três mil e quinhentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser 
feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.12. Referente ao réu THALES PRUDENCIO PAULISTA DE LIMA:

Condená-lo pela prática dos 10 (dez) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, 
valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
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Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
500 (quinhentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito 
em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.13. Referente ao réu IZAÍAS ALVES PEREIRA:

Condená-lo pela prática dos 13 (treze) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 650 
(seiscentos e cinquenta) dias-multa, valorados no mínimo legal.

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento 
de 650 (seiscentos e cinquenta)  dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 
dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.14. Referente ao réu JAIR DE FIGUEIREDO MONTE:

Condená-lo pela prática dos 13 (treze) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) 
dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado artigo 35, 
caput, da lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, 
além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Absolvê-lo dos crimes de violação de sigilo funcional, tipificados no artigo 325 do 
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 
de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 
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10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.15. Referente ao réu EULÓGIO ALENCAR BARROSO:

Condená-lo pela prática dos 10 (dez) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, 
valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
500 (quinhentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito 
em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.16. Referente ao réu EDIVALDO BRAGA DA SILVA:

Condená-lo pela prática dos 16 (dezesseis) crimes de estelionato, tipificado artigo 
171, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-
multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 
de 800 (oitocentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do 
trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.17. Referente ao réu WALDEMIR CASTRO DE OLIVEIRA:

Condená-lo pela prática dos 18 (dezoito) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-
multa, valorados no mínimo legal. 
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Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 
de 900 (novecentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do 
trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.18. Referente ao réu JAMES FAÇANHA DA SILVA:

Condená-lo pela prática dos 03 (três) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, 
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa de 
liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e 
cinquenta) dias-multa, valorados no mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 
150 (cento e cinquenta) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do 
trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a" e § 3º, do Código 
Penal, verificada a reincidência do sentenciado, deverá iniciar o cumprimento de sua pena 
de reclusão em regime fechado.

III.19. Referente à ré JAMILA QUENIA DE ARAÚJO SILVA:

Absolvê-la dos 03 (três) crimes de estelionato, tipificado artigo 171, caput, do Código 
Penal, e do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, do Código Penal, 
conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal. 

III.20 Referente ao réu ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA:

Condená-lo pela prática dos 302 (trezentos e dois) crimes de estelionato, tipificado 
artigo 171, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa 
de liberdade 402 (quatrocentos e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 
pagamento de 21.140 (vinte e um mil cento e quarenta) dias-multa, valorados no 
mínimo legal, absolvendo-o da prática de 79 (setenta e nove) crimes de estelionato, 
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Códio de Processo Penal. 
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Condená-lo pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado artigo 35, 
caput, da lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) 
meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados no 
mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de induzimento ao uso indevido de drogas, 
tipificado artigo 33, §2º c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 01 
(um) ano, 04 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 150 
(cento e cinquenta) dias multa.  

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 407 (quatrocentos e sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
01 (um) ano, 04 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, além pagamento de 
22.015 (vinte e dois mil e quinze) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 
dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado. No tocante a 
sua pena de detenção, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP, o condenado 
deverá iniciar seu cumprimento em regime semiaberto. 

III.21 Referente ao réu FERNANDO BRAGA SERRÃO:

Condená-lo pela prática dos 302 (trezentos e dois) crimes de estelionato, tipificado 
artigo 171, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena privativa 
de liberdade de 402 (quatrocentos e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser 
cumprida em regime inicial fechado, mais 21.140 (vinte e um mil cento e quarenta) 
dias-multa, valorados no mínimo legal, absolvendo-o da prática de 79 (setenta e 
nove) crimes de estelionato, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Códio de Processo 
Penal. 

Condená-lo pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado artigo 35, 
caput, da lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) 
meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados no 
mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 407 (quatrocentos e sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
pagamento de 21.865 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, cujo 
pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição 
em dívida ativa.
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Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado.

III.22. Referente ao réu SIDNEY COSTA LIMA:

Condená-lo pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado artigo 35, 
caput, da lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a 
ser cumprida em regime inicial aberto, mais 700 (setecentos) dias-multa, valorados 
no mínimo legal.

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
penas, resultando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 
700 (setecentos) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 dias do trânsito 
em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 
fechado, com fundamento no art. 33, §3º, do CP, pois que as circunstâncias do art. 59 
assim o determinam, que são, na sua maioria desfavoráveis.

III.24. Referente ao réu FRANCISCO DA SILVA REGO:

Absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, tipificados no artigo 35, caput, da 
Lei n. 11.343/006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

III.25. Referente à ré MARILENE CARVALHO DOS SANTOS

Absolvê-la do crime de associação para o tráfico, tipificados no artigo 35, caput, da 
Lei n. 11.343/006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

III.26. Referente ao réu ELIAS BARBOZA DIAS:

Condená-lo pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificado artigo 35, 
caput, da lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) 
meses de reclusão, mais 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, valorados no 
mínimo legal. 

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 

Absolvê-lo do crime de violação de sigilo funcional, tipificados no artigo 325 do 
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Reconheço o concurso material, previsto no art. 69, do CP, para unificar as 
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penas, resultando em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 
725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, cujo pagamento deverá ser feito em 10 
dias do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "a" e § 3º, do Código 
Penal, verificada a reincidência do sentenciado, deverá iniciar o cumprimento de sua pena 
de reclusão em regime fechado.

III.27. Referente ao réu MÁRCIO CÉSAR SILVA GOMES:

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão,.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Defiro a 
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas 
condições gerais serão oportunamente fixadas pela Vara de Penas e Medidas Alternativa. .

III.28. Referente ao réu GUILHERME AUGUSTO DUARTE SERRÃO:

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Defiro a 
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas 
condições gerais serão oportunamente fixadas pela Vara de Penas e Medidas Alternativa. .

III.29. Referente ao réu FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS:

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Defiro a 
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas 
condições gerais serão oportunamente fixadas pela Vara de Penas e Medidas Alternativa. .

III.30. Referente ao réu ALEXSANDRO BRAGA SERRÃO:

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Defiro a 
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substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas 
condições gerais serão oportunamente fixadas pela Vara de Penas e Medidas Alternativa. .

III.31. Referente ao réu MAURO DE OLIVEIRA CARVALHO:

Condená-lo pela prática do crime de quadrilha ou bando, tipificado artigo 288, caput, 
do Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, a pena 
privativa de liberdade de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Condená-lo pela prática do crime de violação de sigilo funcional tipificado artigo 325, 
caput, do Código Penal, a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Defiro a 
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas 
condições gerais serão oportunamente fixadas pela Vara de Penas e Medidas Alternativa. .

III.32. Referente ao réu JOSÉ MARIA DE SOUZA:

Absolvê-lo pela prática do crime de violação de sigilo funcional, tipificado artigo 325, 
caput, do Código Penal, e do crime de quadrilha ou bando,  tipificado artigo 288, caput, do 
Código Penal, conforme redação anterior à alteração pela lei 12.850/2013, com 
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III.33. Referente ao réu DINO CESAR MARCOLINO SILVA:

Condená-lo  pela prática do crime de induzimento ao uso indevido de drogas, 
tipificado artigo 33, §2º c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 01 
(um) ano, 04 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 150 
(cento e cinquenta) dias multa. 

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP, o condenado 
deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime aberto. Defiro a 
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cujas 
condições gerais serão oportunamente fixadas pela Vara de Penas e Medidas Alternativa.

IV  DISPOSIÇÕES FINAIS 

Reessalta-se que, a sentença penal condenatória acarreta efeitos extrapenais, os 
quais estão elencados nos artigos 91 e 92, ambos do Código Penal. Cabe destacar que os 
efeitos relacionados no artigo 91 do Código Penal são automáticos e obrigatórios, enquanto 
que os previstos no artigo 92 são específicos e dependem de declaração motivada. 

Diz o artigo 91 do Código Penal:

Art. 91  São efeitos da condenação: 
I  tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; 
II  a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé: 
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a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo 
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao 
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou 
quando se localizarem no exterior. 
§ 2º Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na 
legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do 
investigado ou acusado para posterior decretação de perda

Desta feita, a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar os danos 
causados a terceiros em razão dos delitos praticados pelos condenados. Além disso, é apta 
a ensejar o perdimento dos instrumentos ilegais utilizados na prática do crime, bem como 
os bens adquiridos com o produto da infração penal. Assim, neste momento, analisar-se-á 
os efeitos extrapenais da sentença em relação aos réus. 

a) Reparação dos danos:

Conforme demonstrado durante a sentença, os réus condenados nestes autos são 
integrantes de um grupo criminoso complexo e bem estruturado voltado para a prática de 
crimes de estelionato e associação para o tráfico. Além disso, cabe relembrar que ainda 
encontra-se pendente investigação quanto ao crime de lavagem de dinheiro em relação aos 
fatos apurados nesta Operação Apocalipse.

Restou demonstrando que os crimes estelionatos praticados pelos réus através do 
uso de cartões de créditos e cheques sem provimento de fundos causaram enormes 
prejuízos ao banco Itaú. 

O Código de Processo Penal dispõe que, após o trânsito e julgado da sentença 
condenatória, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros poderão, para fins de 
reparação do dano sofrido, promover a execução no juízo cível.

Para tanto, a sentença deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos 
causados, com base no artigo 387, inciso IV, do CPP, de modo que caberá à vítima ajuizar 
a denominada ação de execução ex delicto pelo valor mínimo apurado na sentença 
condenatória ou proceder a liquidação no juízo cível caso não concorde com o valor mínimo 
arbitrado na sentença condenatória, com fundamento no artigo 63 do Código de Processo 
Penal. 

Necessário, portanto, especificar os réus que deverão ser responsabilizados pela 
reparação dos danos, as vítimas e o valor mínimo a ser fixado para fins de indenização.

De acordo com o que foi apurado durante a sentença, os prejuízos causados se 
deram em razão da prática de diversos dos crimes de estelionato praticados pelo grupo 
criminoso. Desse modo, os réus que foram condenados tanto pelo crime de estelionato 
como pela formação de quadrilha voltada para a prática deste crime devem reparar os 
danos causados, nos termos do artigo 927 do Código Civil. 
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Portanto, os condenados Mark Henrique Ferreira Albernaz, Marisol de Arruda Vanzini 
de Macedo, Edina Maria de Lima, Cláudio Siqueira de Oliveira, Wolney Marcos Bueno, 
Valdirene Márcio de Castro Kemp, Carllos Eduardo Moraes de Brito, Sheila Kelle Vieira 
Corcino, Carlos Alberto de Souza Franco, José Luiz de Lima, Thales Prudencio Paulista de 
Lima, Izaías Alves Pereira, Jair de Figueiredo Monte, Eulógio Alencar Barroso, Edivaldo 
Braga da Silva, Waldemir Castro de Oliveira, James Façanha da Silva, Alberto Ferreira 
Siqueira, Fernando Braga Serrão, Sidney Costa Lima, Elias Barboza Dias, Márcio César 
Silva Gomes, Guilherme Augusto Duarte Serrão, Francisco de Assis do Carmo Dos Anjos e 
Alexsandro Braga Serrão deverão promover a reparação dos prejuízos causados à vítima, 
uma que comprovado o envolvimento nos crimes de estelionato e/ou na formação de 
quadrilha voltada para a prática deste crime.

Quanto à vítima, durante a instrução processual foi verificado que a instituição 
financeira Itaú  sofreu enormes prejuízos com os delitos praticados pelos réus, restando 
demonstrando o dolo na locupletação em detrimento da vítima.

No que se refere ao valor mínimo para fixação da reparação do dano, serão 
considerandos os prejuízos que a instituição financeira sofreu em relação aos estelionatos 
comprovadamente  praticados.

Foram identificados, ao todo, trezentos e dezesseis crimes de estelionatos que 
causaram prejuízos avaliados em R$ 7.479.962,80 (sete milhões, quatrocentos e setenta 
e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Vejamos: Com os cartões de Deuzimar Gadelha foram oito estelionatos, totalizando 
um prejuízo R$ 358.000,00; Com os cartões de Mark Henrique Ferreira Albernaz foram 
trinta e dois estelionatos, que causaram prejuízo de R$ 923.662,59 (novecentos e vinte e 
três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos); Com os cartões 
de Edina Maria de Lima foram praticados setenta e nove crimes de estelionatos, que 
causaram o prejuízo de R$ 1.642.406,80 (um milhão seiscentos e quarenta e dois mil 
quatrocentos e seis reais e oitenta centavos); Com os cartões de Cláudio Siqueira de 
Oliveira foram efetuados vinte e três estelionatos, que totalizaram um prejuízo de R$ 
790.475,65 (setecentos e noventa mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e 
cinco centavos); Com os cartões de crédito de Valdierene Márcia de Castro Kemp foram 
praticados noventa e três crimes de estelionato, totalizando um prejuízo de R$ 
1.252.684,81 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e um centavos); Com os cartões de crédito de José Luiz de Lima foram 
cometidos trinta e dois crimes de estelionato, que causaram prejuízo de R$ 1.072.683,52 
(um milhão, setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois 
centavos); Com os cartões de crédito de Josué Garcia de Azevedo foram praticados 
dezesseis crimes de estelionato, que totalizaram um prejuízo de R$ 391.379,29 (trezentos e 
noventa e um mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos); Com os 
cartões de crédito de Antônia de Souza Araújo foram praticados dez crimes de estelionato, 
que totalizaram um prejuízo de R$ 247.747,24 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos 
e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos); Com os cartões de crédito de Rogério 
Lazarini foram praticados nove crimes de estelionato, que totalizaram um prejuízo de R$ 
250.950,11 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta reais e onze centavos); Com 
os cartões de Wolney Marcos Bueno foram efetuados vinte e cinco estelionatos, que 
totalizaram um prejuízo de R$ 549.972,79 (quinhentos e quarenta e nove mil reais 
novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).
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Com relação ao Banco Santander, verifica-se que os prejuízos sofridos teriam sido 
praticados, em tese, por Andres Fernandes Dias, o qual não foi julgado nestes autos, de 
modo que não será fixado valores para fins de reparação. 

Destaco, por fim, que se já houver decisão definitiva proferida no juízo cível sobre 
ação de reparação dos danos interposta pela vítima, restará prejudicada a fixação do valor 
mínimo arbitrado nesta sentença. 

b) Do bens apreendidos/sequestrados:

Conforme restou suficientemente comprovado os lideres da Organização Criminosa 
Fernando Braga Serrão, Alberto Ferreira Siqueira, Jair de Figueredo Monte e ainda em 
menor medida Márcio César Silva Gomes, Mark Henrique Albernaz, Carllos Eduardo 
Moraes de Brito,  Carlos Alberto de Souza Franco,  Claudio Siqueira de Oliveira, Edina 
Maria de Lima,  Edivaldo Braga da Silva, Eulógio Alencar Barroso, Izaias Alves Pereira 
Júnior, James Façanha de Silva, José Luiz de Lima,  Marisol de Arruda Vanzini de Macedo, 
Sheilla Kelle Vieira Corcino, Thales Prudencio Paulista de Lima, Valdirene Márcia de Castro 
Kemp,  Waldemir Castro de Oliveira e Wolney Marcos Bueno, conforme exaustivamente 
fundamentado alhures, fizeram parte de um sofisticado esquema de fraude, lesando 
instituições bancárias em cerca de 7 milhões de reais, além de parte deles atuarem em 
associação com o tráfico de drogas. Por obvio, o montante auferido com os crimes não 
poderia se concentrar nas mãos de Alberto e Fernando, sendo certo que se  utilizaram de 
nomes de parentes, esposas e pessoas próximas, com o conhecimento destas, atribuindo a 
elas a propriedades de bens de vultoso valor a fim de dar aparência de licitude a tais bens 
adquiridos com o proveito dos crimes praticados pela Orcrim. 

Ficou provado nos autos que Fernando e Alberto, até colocarem em prática os 
objetivos da Orcrim, eram pessoas simples, humildes, não ostentavam padrão de riqueza, 
porém, à medidas que obtiveram vantagem financeira com os crimes praticados pala 
Orcrim, adquiriram vasto patrimônio, sempre camuflado em nome de "laranjas". 

Sob o domínio de Alberto Ferreira Siqueira, registrados em nome de sua esposa 
Francimeire de Sousa Araújo, foram identificados uma dezena de imóveis, alguns de alto 
valor, não tendo o casal demonstrado, atividade lícita que justificasse a aquisição de tais 
imóveis.     

Já Fernando e sua esposa Andreia, mesmo após serem presos na cidade da Natal, 
conseguiram  finalizar a compra de um veículo de alto padrão no valor de 320,000,00, qual 
seja, Land Rover   Discovery 4.3.0 Hse, fato informado às fls. 1.111/1.113, Vol. V da 
Cautelar 11385.54.2013.8.22.0501.      

Outro fato que demonstra o poder financeiro de Alberto e Fernando, à frente do grupo 
criminoso, foi o financiamento de campanhas leitorais em troca de cargos comissionados.

O patrimônio dos condenados é incompatível com renda declarada nos autos, com o 
modo como ganham a vida, sendo constituído com a vantagem ilícita dos crimes 
praticados.
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É dos autos também, mormente das escutas telefônicas, diversas transações 
financeiras e  patrimoniais de Alberto e Fernando com os demais integrantes do grupo 
criminoso com a finalidade de esconder patrimônio.

Portanto, os bens aprendidos/sequestrados devem ser confiscados, sob pena de 
permitir aos condenados se valerem da própria torpeza. Decidir de forma diversa seria um 
prêmio os condenados, ou seja, usufruir do patrimônio auferido ilicitamente. 

Além do mais, sabe-se que a punição tradicional(pena privativa de liberdade) não é 
suficiente no enfrentamento das organizações criminosas, pois seus membros podem ser 
facilmente substituídos, desse modo deve o Estado visar a desestruturação financeira 
dessas organizações tomando-lhes o patrimônio auferido com a prática de ilícitos.

Não por outro motivo prevê o artigo 91 do Código Penal, modificado pala Lei 
12.694/2012.

"Art. 91 - São efeitos da condenação: 
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; 
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé: 
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo 
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
§ 1o Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao 
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou 
quando se localizarem no exterior. 
§ 2º Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na 
legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do 
investigado ou acusado para posterior decretação de perda. 

   
Nesse passo, os bens apreendidos que não estavam sob a posse ou registrados em 

nome dos réus, ora condenados, mas sobre os quais eles exerciam a disponibilidade do 
bem, ou seja, eram os reais proprietários, o confisco/perdimento é medida que se impõe. 

Alguns bens arrecadados, sequestrados neste processo estão vinculados aos 
denunciados que obtiveram a suspensão condicional do processo, sendo aos autos 
desmembrados.

O desmembramento dos autos em virtude da suspensão condicional do processo não 
torna os bens lícitos. Não significa dizer, por exemplo, que os bens registrados ou na posse 
das esposas dos condenados sejam de origem lícita.

Até porque, conforme já exposto a OrCrim se utilizava do nome de terceiros e 
parentes para esconder os bens. 

Assim, os bens apreendidos/sequestrados vinculados aos denunciados que aceitaram 
as condições do sursis, mas que foram adquiridos com o proveito dos crimes praticados 
pelos réus condenados nestes autos devem ter seu perdimento aqui decretado, por ser 
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medida mais adequada.

Considerando a complexidade da causa, bem como as dezenas de pedidos de 
restituição de coisa apreendida apresentados, com relação aos bens moveis, imóveis, 
valores e qualquer restrição patrimonial, a análise se dará por exclusão, ou seja, os bens 
não mencionados nesta sentença ficarão   vinculados ao Inquérito Policial 
12/2013/DRACO/PC/RO que apura possível pratica de lavagem de dinheiro ou são bens já 
restitutios nos incidentes apresentados. 

Também exclusão, como já dito acima, os bens não mencionados nesta sentença e 
pertencentes aos denunciados que aceitaram as condições da suspensão condicional serão 
analisados nos autos 1011809.40.2017.8.22.0501, após o cumprimento das condições do 
sursis. 

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos art. 243, Parágrafo único da 
Constituição Federal, artigo 91, inciso II, do Código Penal, e art. 63, da Lei nº 11.343/06, 
decreto o perdimento dos bens móveis, imóveis e valores apreendidos ou sequestrados no 
boja da media cautelar 11385.54.2013.8.22.0501,  em favor do Estado, sendo a destinação 
específica feita em momento oportuno. 

Quanto aos bens  apreendidos dos réus absolvidos, determino a restituição, mediante 
a comprovação de propriedade. Quanto aos valores bloqueados em conta bancária, 
determino a liberação.

Passo a enumerar os bens confiscados.

1 -  Imóvel Localizado na Rua Alfazema, 5779, Bairro Cohab, nesta Comarca. Consta 
dos autos, , matricula 8803, registrado no 2º Oficio(fls. 1433, Vol. VI da Medida Cautelar nº 
11385.54.2013.8.22.0501) que Alberto Ferreira Siqueira, líder da Orcrim transferiu, em 
janeiro de 2013, o imóvel para os menores J M M e N I M, filhos do corréu Mark Henrique 
Ferreira Albernaz tendo este como usufrutuário do bem. Mark operou ativamento nas 
fraudes com cartões de créditos comandadas por Alberto e Fernando.

2 - Lote de terras urbano n. 0669, situado na Av. Governador Jorge Teixeira, Quadra 
n. 1, Setor n. 5, Bairro Embratel, Matrícula 46.555, do 1º Serviço Registral.

3 -Lote de terras urbano n. 0315, Quadra n. 052, Setor n. 14, situado na Rua Edson 
Grangeiro Filho, n. 4327, Bairro Agenor Martins de Carvalho, Inscrição Cadastral de Imóvel 
n. 01.14.052.0315.001, Matrícula n. 29.081 do 1º Serviço Registral. 

4- Lote de terras urbano n. 001-A, situado na Quadra n. 023, Setor n. 03, Bairro 
União, Candeias do Jamari/RO, Matrícula 61.375 do 1º Serviço Registral. Os imóveis dos 
itens 3, 4 e 5 estão registrados em nome de Francimeire de Souza Araújo, mulher de 
Alberto Ferreira Siqueira, como já dito os réus  na tentativa de dar aparência de licitude aos 
bens adqueridos com resultado dos crimes os registravam em nome de parentes.

5-  Imóvel localizado na Av. Sete de Setembro, Nº 2558, Bairro Nossa Senhora Das 
Graças, neste Município, Inscrição Municipal Atualizada Nº 03.04.034.0165.001 e registrado 
sob a Matrícula Nº 13.910 no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto 
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Velho/Ro. Este imóvel está registrado em nome de De Ville Comércios de Veículos Ltda-
ME, empresa que tem como sócia a corré Adriana Argemiro de Macedo, cunhada de 
Fernando Braga Serrão, mas quem se comporta como dono do imóvel e Alberto Ferreira 
Siqueira e Francimeire de Souza Aráujo.   

6- Imóvel Situado Na Av. Amazonas, Nº 8060, Bairro Tiradentes  Registrado Sob A 
Matrícula Cartorária Nº 45626 No 1ª Ofício De Registro De Imóveis De Porto Velho  
Inscrição Fiscal Nº 03.23.071.0150.001, mais um imóvel também de propriedade do casal 
Francimeire de Souza Araújo e Alberto Ferreira Siqueira.

7 -  Imóvel Situado Na Av. Amazonas, Nº 605, Apto 1103, Cond. Residencial 
Leonardo Da Vinci Spazio Club, Bairro Nossa Senhora Das Graças. Porto Velho-Ro. 
Registrado Sob A Matrícula Ri.010-002989 No 2º Ofício De Registro De Imóveis De Porto 
Velho/Ro, mais um imóvel também de propriedade do casal Francimeire de Souza Araújo e 
Alberto Ferreira Siqueira. 

8-  Veículo LR DISCOVERY 4.3.0 HSE, PLACA OKB 7355-RN, RENAVAN 218387, 
MOTOR 3.0. Este veículo foi adquirido pela esposa do réu Fernando Braga Serão(Lider da 
Orcrim), Andreia Argemiro de Macedo pelo valor de 320,000,00. É flagrante a 
incompatibilidade da renda de Adreia Argemiro, simples servidora pública, com a aquisição 
do veículo, tendo pago 160,000,00 à vista como sinal;

9 - Lr/Discovery Hse, 2010, Placa NUA 7820, pertencente ao réu Claudio Siqueira de 
Oliveira, com restrição de transferência, por força do sequestro decretado na cautelar 
11385.54.2013.822.0501.

10 - Toyota/Corolla, 2013, Placa Ohr0718, pertencente a Railton Lima Siqueira, 
comprado na Nissey Motors, possui restrição Renajud. Railton foi nomeado fiel depositário 
do veículo pelo Tribunal de Justiça.

11 - Ford Fiesta, 2011/2012, Placa OHP 0036, pertencente ao réu Jair Figueredo 
Monte, arrecadado no cumprimento do mandado de busca e apreensão, possui restrição de 
transferência. O réu foi nomeado fiel depositário do veículo pelo Tribunal de Justiça.

12  Todos os bens apreendidos na residência da ré Sheila Korcino, consistente em 
eletrônicos e jóias, arrolados às fls. 1050/1062, Vol. V da Cautelar 
11385.54.2013.8.22.0501. 

 13 -  Todos os bens apreendidos na residência do casal Frenando Braga Serrão e 
Andreia Argemiro de Macedo, consistente em eletrônicos e jóias, objetos, 350,00(trezentos 
e cinquenta reais), bem como o valor em moeda estrangeira, 500,00(quinhentos euros), 
arrolados às fls. 1074/1077, Vol. V da Cautelar 11385.54.2013.8.22.0501. 

15 - Todos os bens apreendidos na residência do réu  Guilherme Augusto Duarte 
Serrão,  consistente em  equipamentos eletrônicos arrolados às fls. 812/815/ Vol. III da 
Cautelar 11385.54.2013.8.22.0501.

16 - Ford/Fiesta,2010/2011, Placa NTY 7696,  aprendido com Magela Rejane, mas o 
dono de fato é o condenado Marcio César Silva Gomes.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 511 de 520

17- Honda Civic Lxs, 2012/2013, Placa NDQ 6698, pertencente ao réu Wolney 
Marcos Bueno;

18- HYUNDAI/AZERA, PLACA 6764, pertencente a Márcio Cesar Silva Gomes. O 
também investigado José Maria Carneiro foi nomeado pelo Tribunal de Justiça como fiel 
depositário do bem. Registro outra ré Edina Maria de Lima já constou na cadeia de domínio 
do bem. Não resta dúvida que seja produto dos crimes aqui julgados;

19- TOYOTA/HILUX SW4, 2012, PLACA OHP1109, apreendido na residência de 
Alberto Ferreira Siqueira. A esposa do denunciado Railton Lima Siqueira, Pamela Suelen C. 
Fernades foi nomeada pelo Tribunal de Justiça como fiel depositário do bem;

20- VW/Polo Sedan, Placa NUO 1623, aprendido na residência do corréu Edvaldo 
Braga, mas pertencente a Fernando Braga Serrão. Depositado com Silvia Helena Braga 
parente de Edvaldo;

21- Honda Fit Exl, 2010, Placa NCJ 6671, pertencente ao condenado Elias Barbosa 
Dias, apreendido em sua residencia. Depositado com Wellington Gladiston Vanzeler Rocha 
;

22-  Gm/S10 Exec D, 2011, Placa NCW4937, pertencente ao condenado Elias 
Barbosa Dias, apreendido em sua residência;

23-  Gm/S-10 Executive D 4x4, 2009/2010 , Cor Preta, Placa NDW-5635, pertencente 
ao condenado Elias Barbosa Dias, apreendido sua residência do réu absolvido Francisco da 
Silva Rego  motorista daquele. Depositado com representante da empresa Multi Lucro, 
Maria Aparecida Dias Nascimento.

24- Hyundai Hb20, Placa OHL 3358, apreendido com o corréu Guilherme Serrão, 
sobrinho de Fernando Braga Serrão e operador dos estelionatos e  braço da OrCrim na 
cidade de Fortaleza/CE,. Recentemente Guilherme foi preso por falsidade na cidade de 
Florianópolis/SC. Depositado com Catiane Siqueira;

25- Toyota/Corolla, 2013, Placa OHR 0718, pertence ao condenado Railton Lima 
Siqueira de Andrade, depositado com o mesmo por ordem do Tribunal de Justiça;

26- Ford/Edge Limited, Placa OHO 9398, veículo foi apreendido no dia 30/07/2013 em 
poder de Roni Kemp, irmão da condenada Valdirene Marcia Castro Kemp e cunhado do 
também condenado Carlos Eduardo, estes atuaram de forma intensa nos crimes praticados 
pela OrCrim. O veículo foi adquirido da Ford do Brasil pela empresa TERMOAR 
CLIMATIZAÇÕES, pagamento efetuado por boleto em 12/12/2012 no valor de 132,645,90, 
poucos dias após, em 09/01/2013, Alberto Siqueira e Alexsandro Serrão foram fotografados 
na concessionária Ford em Porto Velho, na oportunidade da entrega de um veículo da 
mesma, marca, cor, modelo e valor. Ressalta-se que há fundada suspeita que empresa 
mencionada(TERMOAR CLIMATIZAÇÕES) é utilizada por Albertto Ferreira como empresa 
de fachada para realizar suas transações ilícitas. Pois bem, o veículo foi depositado com 
Monique Naiame Barba Tavares nos autos 16238.09.2013, por força de decisão do Tribunal 
de Justiça. Posteriormente foi determinada a baixa da restrição de transferência nos autos 
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16147.45.2015, também pelo TJ/RO. Monique Naiame alegou ser adquirente de boa-fé, 
mas não explicou o porquê de o veículo ter sido apreendido na residência de Roni Kemp 
irmão de Valdirene Kemp e cunhado de Carllos Eduardo, réus condenados, intimamente 
ligados a Alberto Ferreira.  Ademais consta dos seus pedidos que seu endereço é o mesmo 
de Roni Kemp, ou seja, Av. Rafael Vaz e Silva, 3777, Bariro Liberdade(local onde o veículo 
foi apreendido). Qual seria o vínculo de Monique com Roni Kemp, já que residem no 
mesmo endereço !? Vislumbra-se que os réus se itilizaramam de interposta pessoa para 
fazer pedidos temerários a fim de continuar usufruindo do patrimônio auferido ilicitamente. 
Não há outro caminho senão o perdimento do bem.  Apesar de o e. Tribunal de Justiça ter 
restituído o bem, sem nenhuma condicionante, antes mesmo do julgamento do mérito desta 
causa, entendo que Monique deve cumprir o encargo de fiel depositária que firmou perante 
este juízo, pois a simples baixa da restrição de transferência do bem não a exonera do 
encargo, que perdurará até o trânsito em julgado. 

27-   Audi Ttrd, 2012, Placa OHU 0099, pertencente a Railton Lima Siqueira, acusado 
de integrar a Orcrim, sendo próximo de Fernando e parente de Alberto. Trata-se de veículo 
de alto padrão, incompatível com a renda do acusado e adquirido no período em que os 
estelionatos se intensificaram. Veículo com restrição de transferência e depositado com 
Railton.

28- Mitsubish/Pajero Hpe 2009, Placa NDT1910, veículo registrado na empresa 
Comercial Piranha Mat. de Construção Ltda, de  propriedade do réu Carlos Alberto de 
Souza Franco, com procuração  para Marlene Argemiro de Macedo parente de Adriana, 
Andreia, Mark e Fernando.

29- VW/Amarok Cd 4x4, 2011/2012, Placa NBN 3603, pertencente a Mark Henrique 
Ferreira Albernaz, mas registrado em noem de sua esposa Adriana Argemiro, Mark atuou 
deliberadamente nos estelionatos, além de ter sido condenado por associação ao tráfico. 
Seu modo de ganhar a vida é incompatível com a propriedade do veículo. Veículo encontra-
se depositado com Adriana.

30- Valor de 762,16, bloqueado conta de Andreia Argemiro de Macedo Braga, às fls. 
1483,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

31- Valor de 233,78, bloqueado na conta da ré Valdirene Kemp, às fls. 1521,Vol VII 
dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

32- Valor de 363,11, bloqueado na conta da empresa Time Serv. Ltda-ME empresa 
do réu José Luiz Lima, às fls. 1566,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

33- Valor de 575,91 bloqueado na conta da empresa Monte Com. Serv. Ltda-ME 
empresa do réu Jair Figueiredo Monte, às fls. 1567,Vol VII dos autos 
11385.54.2013.8.22.0501;

34 - Valor de 331,678,22 bloqueado na conta da empresa Thales Com. De Veículos 
Novos e Usados  ME empresa do réu Thales Prudencio Paulista, de Lima, às fls. 1569,Vol 
VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

35- Valor de 879,53, bloqueado na conta do réu Elias Barboza Dias, às fls. 1580,Vol 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 513 de 520

VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

36- Valor de 32,766,76 bloqueado na conta do denunciado Vagner Silva de Oliveira, 
às fls. 1585,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501. Vagner é filho do réu Waldemir 
Castro de Oliveira Vagner; era colaborador de Alberto Ferreira Siqueira nos ilícitos 
ptaticados.  

37- Valor de 115.884,39 bloqueado na conta do denunciado Railton Lima Siqueira de 
Andrade. Railton é operador de Alberto Ferreira Siqueira e Fernando Serrão e possui em 
seu nome vários veículos adquiridos pela OrCrim. 

38- Valor de 122,433,21 bloqueado nas contas da denunciada Andreia Argemiro de 
Macedo, às fls. 1601,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501. Andreia é esposa de 
Fernando Braga Serrão, vulgo "Fernado da Gata".Deve-se levar em consideração o alto 
valor bloqueado para quem, à época era servidora de Assembleia legislativa. Some-se a 
isso o fato de os valores estarem em quatro contas diferentes. Assim, por tudo mais que 
consta nos autos, conclui-se que tais recursos são de origem ilícita dos crimes praticados 
por seu esposo;

39-  Valor de 3,307,32, bloqueado na conta da denunciada Francimeire de Sousa 
Araujo, às fls. 1606,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

40- Valor de 639,95, bloqueado na conta da ré Meire Andrea Gomes , às fls. 1606,Vol 
VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501; 

41-  Valor de 8.815,84 bloqueado na conta da denunciada Adriana Argemiro de 
Macedo, às fls. 1608,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;. Adriana é mulher de 
Mark Henrique e possui os  bens adquiridos por Mark. Ele é ligado a Fernado Serrão e Jair 
Monte;

42- Valor de 4.582,40 bloqueado na conta do réu Thales Prudencio Paulista de Lima, 
às fls. 1613,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

43- Valor de 806,06, bloqueado na conta da denunciada Christianne Fernandes Dias 
Gomes , às fls. 1616,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501; Christianne é esposa de 
do réu Marcio e irmão do réu Andres ela permitia que eles utilizassem sua conta 
ilicitamente; 

44- Valor de 7.404,70 bloqueado na conta da ré Sheila Kelle Vieira Corcino , às fls. 
1619,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501, Sheila integra a Orcrim e permitiu que 
Fernando utilizasse sua empresa nos ilícitos; 

45- Valor de 307,08, bloqueado na conta do réu condenado Claudio Siqueira de 
Oliveira, às fls. 1621,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

46- Valor de 4.378,76, bloqueado na conta do réu condenado Alberto Ferreira 
Siqueira, às fls. 1624,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

47- Valor de 72,49, bloqueado na conta do réu condenado Sidney Costa Lima, às fls. 
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1625,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501; 

48- Valor de 189,85 bloqueado na conta do réu condenado Fernando Braga Serrão, 
às fls. 1626,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

49- Valor de 127,86 bloqueado na conta do réu Reginaldo Barroso Leite  às fls. 
1626,Vol VII dos autos 11385.54.2013.8.22.0501;

50-  Embarcação de nome PRETTY tipo Lancha, fabricante Aqualo Yachs Náutica 
Ldta, ano/modelo 1996, cor Branca, chassi nº 134-6/96, 200HP, sob nº 002.842.656-83, 
pertencente ao réu Marcio Cesar Silva Gomes. Depositada com o réu por decisão do 
Tribunal de Justiça. 

51- Todos os bens apreendidos na residência de Crhistianne Fernandes Dias Gomes 
e Meire Andrea Gomes de Lima, consistente em eletrônicos e jóias, arrolados às fls. 
1629/1639, Vol. VIII. 

  
52- Todos os bens apreendidos na residência de Márico Cesar Dias Gomes, 

consistente em eletrônicos e jóias, arrolados às fls. 2131/2145, Vol. X.

53- FIAT STRADA WORKING, 2012/2013, PLACA OHO5718, pertencente ao réu 
Waldemir Castro dono da empresa ED' CIMENTOS onde ocorreram várias fraudes.

54- Os veículos Corsa Sedan, Placa NCK 0699 e Motocicleta Suzuki 1300, Placa 
MZU 1300, pertencentes a Alberto Ferreira Siqueira.

55   Os veículos pertencentes aos réus condenados Thales Prudencio Paulista de 
Lima, Sidney Costa Lima, Alexsandro Braga Serão, Waldemir Catro de Oliveira, Claídio 
Siqueira de Oliveira, Sheila Kelle Vieira Corcino, José Luiz de Lima, Izaias Alves Pereira 
Junior, Mark Henrique Ferreira Albernaz, Marilene Carvalho dos Santos,  Edina Maria de 
Lima, Valdirene Marcia de Castro Kemp, Wolney Marcos Bueno, James Façanha da Silva, 
Jair Figueiredo Monte, e Elias Barboza Dias. 

56- E ainda, todos veículos em nome das pessoas jurídicas Thales Comércio de 
Veículos Novos e Usados-ME; Everton da Conceição -ME(EDCIMENTOS); RJ Materias de 
Construção Ltda-EPP(Cavalo Materiais de Construção); Tigrão Comércio Representações e 
Serviços Ltda-ME(Cavalo Materiais de Construção);  Dias e Nascimento Ltda, empresas 
utilizadas pela Orcrim na praticas dos crimes a qui julgados. 

57- Imóvel localizado na Rua José Amador dos Reis, 3493, Bairro Tancredo Neves, 
Inscrição Cadastral 01.27..060.01.0.001, matricula 42.924, 1º Registro de Imóveis de Porto 
Velho/RO, sequestrado nos autos da medida cautelar nº 0014026.15.2013.8.22.0501;

58- Imóvel comercial na Av. 07 de Setembro, 1239, Centro, Porto Velho/RO, Inscrição 
Cadastral 03.04.014.0230.001, sequestrado nos autos da medida cautelar nº 
0014026.15.2013.8.22.0501;

59  Imóvel na Av. Amazonas, 605, Apartamento, 1103, Cond. Leonardo da Vinci, B. 
Nossa Senhora das Graças;
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60- Imovel no Cond. San Remo, Rua Martinica, 262, casa 3, Quadra, 06, B. Costa e 
Silva, Porto Velho/RO;

61- Imóvel comercial na Av. Jatuarana, ao lado do número 4545, Bairro Eldorado, 
Porto Velho/RO;

62- Imóvel comercial na Av. Marechal Deodoro, Subsquina com Afonso Pena, ao lado 
do número 2129, Bairro Eldorado, Porto Velho/RO. Os imóveis acima mencionados são 
pertencentes a Alberto Ferreira Siqueira e Francineide de Souza Araujo e foram 
sequestrados cautelarmente por este juízo.

63- Casa no Cond. São Marcos, Av; Rio Madeira, 5045, casa 120, Setor Industrial, 
Porto Velho/RO;

64- Apartamento no Cond. Barão dos Solimões, Av. Tabajara, 824, Bairro Olaria, 
Imóveis pertencentes ao réu Marcio Cesar Silva Gomes;

65 -Imóvel residencial na Rua João Pedro da Rocha, 2256, Bairro Embratel de 
propriedade do réu Jair de Figueiredo Monte;

66-  Imóvel residencial no Cond. Vila da Eletronorte, Rua Bom Sucesso, 09, Porto 
Velho/RO e Imóvel comercial na Av. Vieira Caula, 5181, Bairro Ciniã imóveis de 
propriedade do réu  Waldemir Castro de Oliveira;

67- Imóvel residencial na Rua Horus, 50, Bairro Nova Floresta e Imóvel comercial 
localizado na Av. Raimundo Cantuária, 3802-A, Bairro Agenor de Carvalho, ambos em 
Porto Velho/RO. Imóveis de propriedade do réu James Façanha da Silva;

68- Imóveis comerciais localizados: a) na Av. Pinheiro Machado, 2356 B. São 
Cristovão; b) Av. Pinheiro Machado esquina com Av. Guanabara, B. São Cristovão; c) Av. 
Jorge Teixeira, 2030, B. Embratel; d) Av. Amazonas esquina com João Goulart, B. Nossa 
Senhora das Graças todos em Porto Velho/RO. Imóveis de propriedade do réu Thales 
Prudencio Paulista de Lima;

69 - Imóveis residenciais localizados: a) na Av. Governador Silvio Pedroza, nº 314, 
Residencial Porto Salinas, Apartamento 101, Areia Preta, Natal/RN; b) na Rua Ismael 
Pereira da Silva, 1472, Apartamento 602, Bairro Capim Macio, Natal/RN, pertencentes a 
Fernando Braga Serrão. 

70- Todos os bens apreendido na casa  da ré Valdirena Marcia de Castro Kemp, 
diversos equipamentos eletrônicos.           

Com relação aos veículos dos itens 11, 18, 19, 21,23, 24, 25, 26, 27, 28 e 50, para os 
quais os requerentes firmaram termo de fiel depositário perante este juízo, havendo o 
trânsito em julgado,  determino a intimação pessoal dos mesmos para entregarem os 
veículos na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, no prazo 
de 48 horas, sob pena de desobediência a ordem judicial.
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Outrossim, quanto aos veículos que recaem o sequestro/bloqueio determino a 
expedição de mandado de busca e apreensão.

Em relação aos imóveis confiscados, que eventualmente, por algum motivo a ordem 
anterior de sequestro não conste da matrícula deles, determino que se proceda a imediata 
anotação. 

Tal medida se faz necessária, pois como já asseverado, quanto aos veículos 
apreendidos, verificou-se que os réus fizeram pedidos temerários por meio de interposta a 
fim ter novamente a posse dos veículos, o que da fato aconteceu, ao menos em um 
caso.(vide item 26 acima).

Quanto aos imóveis, chama a atenção a tentativa do réu Izaias Alves Pereira Junior 
adquirir o  imóvel localizado na Av. Sete de Setembro, Nº 2558, de propriedade de Alberto 
Ferreira Siqueira e Francimeire de Souza Araújo, registrado em nome da empresa De Ville 
Comércios de Veículos Ltda-ME, que tem como sócia a denunciada Adriana Argemiro.

O negócio espúrio só não foi finalizado em razão do sequestro decretado em 
02/07/2013 e que era de pleno conhecimento do réu Izaias, mas que só fora registrado 
muito tempo depois por conta da burocracia dos Cartórios, conforme se vê dos documento 
expedidos na medida cautelar 11385.54.2013.8.22.0501.

Portanto, vigente o decreto de sequestro, não podendo por problemas burocráticos 
permitir que os réus se desfaçam dos bens adquiridos com proveito do crimes praticados. 

c) Perdimento da função pública

De acordo com o artigo 92, parágrafo único do Código Penal, a perda da função 
pública em razão de condenação criminal não é automática de dependente de 
fundamentação específica. 

No presente caso, a condenação de Mauro de Oliveira Carvalho pelos crimes de 
violação de sigilo funcional e formação de quadrilha demonstra-se incompatível com o 
cargo por ele ocupado, o que justifica o perdimento da sua função pública. 

Ademais, conforme entendimento consolidado no STJ: "O reconhecimento de que o 
réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a 
decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público" (AgRg no REsp 1613927/RS, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/09/2016).

Assim, determino a perda da função pública ocupada por Mauro de Oliveira 
Carvalho, com fundamento no artigo 92, inciso I, do Código Penal. 

Com relação ao réu Jair Monte, o qual ocupa mandato eletivo de vereador de Porto 
Velho/RO, necessário tecer alguns comentários.

O artigo 15, inciso III, da Constituição Federal determina a suspensão e a perda dos 
direitos políticos se dará após a condenação criminal transitada em julgada, enquanto 
durarem seus efeitos. 
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Assim, a suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada 
em julgada traz, como consequência lógica, a perda do mandado eletivo de vereador. 

Referido dispositivo é autoaplicável e independe de decisão da Câmara dos 
Vereadores. Isso porque, não há previsão constitucional de que os vereadores tenham o 
mesmo tratamento conferido aos deputadores e senadores e previsto no artigo 55, §2º da 
CF, assim, uma vez transitada em julgado a decisão que declara a perda do mandato 
eletivo de vereador, cabe ao Presidente da Casa a prerrogativa de declarar extinto, na 
forma do art. 8º, inciso I do DL 201/67.

 
 Observo, entretanto, que a Casa Legislativa Municipal tem autonomia, mesmo antes 

do trânsito em julgado da decisão judicial, promover o julgamento político de seus 
membros, por quebra de decoro ou outro motivo, se assim entender pertinente.

De acordo com entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal, o 
vereador condenado  perderá o mandato independentemente de deliberação da casa 
legislativa, como consequência da suspensão de seus direitos políticos

Desta feita, determino a comunicação desta sentença à Justiça Eleitoral para 
que, após o trânsito em julgado, registre a suspensão dos direitos políticos do réu 
Jair Figueiredo Monte. 

Proceda-se a comunicação desta sentença condenatória à Câmara Municipal de 
Vereadores de Porto Velho para fins de conhecimento. 

d) Prisão Preventiva

Os condenados responderam o processo em liberdade, situação em que deverão 
permanecer até o eventual recurso que confirme a sentença condenatória em 2º instância. 

No entanto, em relação aos acusados Fernando Braga, Alberto Ferreira, Jair 
Figueiredo, Edna Maria de Lima, e Sheila Kelle Vieria Corcino a circunstância de terem 
respondido o processo em liberdade não obsta que lhes seja negado o apelo em liberdade, 
quando a prisão preventiva, na sentença penal condenatória, é justificada em sua real 
indispensabilidade.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO 
CABIMENTO. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO 
PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. (…) 4. Não é porque 
respondeu em liberdade à fase de instrução do feito que deverá assim 
permanecer até o trânsito em julgado da condenação. Entender de 
maneira contrária significaria destituir de aplicabilidade a inovação 
legislativa, introduzida pela Lei n. 11.689/2008, que deixou consignada, de 
forma expressa, a possibilidade de se verificar, quando da prolação da 
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sentença condenatória, a imprescindibilidade da decretação da prisão 
preventiva, conforme se observa na redação dos arts. 387, § 1º e 492, I, 
'e'. 5. Na hipótese, não a gravidade abstrata, mas, sim, o modus operandi 
do delito evidencia a periculosidade social do acusado, que, de acordo 
com o reconhecido pelo Tribunal do Júri, foi o mandante do crime de 
homicídio cometida contra uma Deputada Federal, e mais três pessoas 
que com ela se encontravam, em virtude de móvel político, na medida em 
que queria ocupar o seu cargo. 6. Justamente na sentença, após o 
esclarecimento dos fatos perante o Tribunal do Júri, que se teve maior 
conhecimento da gravidade que cercou a prática dos delitos e do real 
envolvimento do paciente, o que justifica, inconteste de dúvidas, a 
imposição da custódia nesse momento processual. Precedentes do STF. 
7. Ordem de habeas corpus não conhecida (STF, 1ªTurma, Recurso 
Ordinário em Habeas Corpus 121.075 Alagoas, Relator Min. Luiz Fux, 
23/06/2015).

Com efeito, consta dos autos a real periculosidade dos condenados Alberto, Fernando 
e Jair, pois são líderes da quadrilha voltada para a prática dos crimes de estelionato, bem 
como associação para o tráfico de drogas, de modo que a prisão preventiva encontra-se 
justificada na garantia da ordem pública.

Dessa forma, a gravidade em concreto do crime, o modus operandi e a propensão à 
reiteração  conforme consta nos autos, os réus reincidiram por centenas vezes na mesma 
prática delituosa  são fundamentos suficientes para decretar a prisão.

Somado a este elemento, a condenação dos réus a penas elevados, em regime 
fechado, evidencia ser temerária a manutenção da liberdade dos acusados, pois há grande 
risco de se furtarem à persecução criminal do Estado. Deve-se considerar, ainda, que 
Alberto e Fernando são reincidentes. 

Não bastasse, a ordem econômica também resta afetada, considerando a magnitude 
da lesão  financeira causada pelo grupo criminoso liderado por Alberto, Fernando e Jair. 

O vultoso prejuízo econômico sofrido pelas vítimas em decorrência das condutas 
delituosas praticadas pelos réus, por si só, já autoriza a decretação da prisão para garantia 
da ordem econômica, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC 
108467, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 08.05.2013, publicado em processo eletrônico 
DJE-088, publicado em 13.05.2013).

Assim, os elementos constantes nos autos são mais do que suficientes para ensejar o 
decreto preventivo em relação a estes condenados, principalmente para garantir a ordem 
pública, aplicação da lei penal e ordem econômica.

Com relação a condenada Sheila Kelle Corcino, a ordem pública e econômica restam 
afetadas em razão desta ser proprietária do estabelecimento comercial utilizado para a 
prática de setenta e oito crimes de estelionato que causaram prejuízos estimados em quase 
um milhão de reais e que deverão ser ressarcidos.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Criminal
Av. Rogério Weber, 1928, Centro, 76.801-030
e-mail: pvhtoxico@tjro.jus.br -  fone:(69)3217-1225

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 14/12/2018 08:16:38 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: GLODNER LUIZ PAULETTO:1010883

FJ052901 - Número Verificador: 1501.2013.0114.9152.313333 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 519 de 520

No que se refere a ré Edina Maria, muito embora possua advogado devidamente 
constituído nos autos, verifico que esta nunca compareceu em nenhum ato processual para 
ao qual foi intimada, bem como não foi encontrada em nenhum dos endereços indicados no 
processo, de modo que se encontra em lugar incerto e não sabido e não possui maiores 
raízes do distrito da culpa. 

Além disso, as rés Shela Kelle e Edina Maria foram condenadas a penas elevadas, 
havendo grande risco de se furtarem da persecução criminal do Estado, o que justifica a 
segregação cautelar como forma de resguardar a aplicação da lei pena

De igual modo, a ordem pública também resta afetada ante a gravidade concreta do 
delito e do modus operandi da ação delitiva perpetrada pelas rés. 

Assim sendo, com fundamento nos artigos 282, 312 e 313, todos do CPP, DECRETO 
A PRISÃO PREVENTIVA de:

1. Fernando Braga Serrão, filho de Francisca Xavier Braga e Hamilton Cezar Serrão, 
nascido em 27.03.1976, CPF 64435873249, residente na rua Carqueja, nº 146, bairro 
Cohab Floresta II, Porto Velho/RO, 

2. Alberto Ferreira Siqueira, filho de Audete Façanha Ferreira e José Alberto de 
Lima Siqueira, nascido em 28.01.1979, CPF n. 53450248200, residente na rua Martinica, 
Condomínio San Remo, n. 242, bairro Areal, ou Rua 13 de setembro, n. 1333, bairro Costa 
e Silva, Porto Velho/RO. 

3. Jair de Figueiredo Monte, filho de José Jaime Rodrigues Monte e Celina 
Figueiredo do Monte, nascido em 01.05.1970, CPF n. 35093242268, residente na rua João 
pedro da Rocha, n. 2256, bairro Embratel, Porto Velho/RO. 

4. Edina Maria de Lima, filha de Francisca Raimunda de Abreu, nascida em 
31.08.1968, CPF 38138425334. 

5. Sheila Kelle Vieria Corcino, filha de João Corcino Sobrinho e Everilza Vieria da 
Silva, nascida em 02.04.1984, CPF nº 047994979401, residência na Rua Paracati, n. 85, 
bloco C, apartamento 206, bairro Planalto, Natal/RN.

Com relação aos réus absolvidos José Maria de Souza, Marilene Carvalho dos 
Santos, Jamila Quenia de Araujo Silva e Francisco da Silva  ficam revogadas as medidas 
cautelares.   

Em atenção à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça nos autos do recurso em 
sentido estreito n. 0004349-53.2016.8.22.0501, determino o desentranhamento da mídia 
contendo as imagens do depoimento da testemunha Maria Eliane Soares, bem como e o 
correspondente laudo de degravação, constantes às folhas 584/606 do volume I do 
Inquérito Policial. 

Em razão disso fica prejudicada a análise das petição protocoladas neste juízo 
quando os autos já estavam conclusos para sentença. Junte-se as petições mencionadas.
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Custas pro rata.

Decorrido o prazo legal, expeçam-se as guias provisórias ou definitivas de 
cumprimento da pena. 

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe e, arquive-se o 
processo. 

Registre-se e intimem-se. 

Porto Velho-RO, sexta-feira, 14 de dezembro de 2018.

Glodner Luiz Pauletto 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Dezembro de 2018. Eu, _________ Alexandre Marcel Silva - Escrivã(o) 

Judicial, recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL

Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
566/2018.


