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EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO.
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, QUADRILHA, CORRUPÇÃO ATIVA,
CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ESTELIONATO
QUALIFICADO,
INSERÇÃO
DE
DADOS
FALSOS
EM
SISTEMA
INFORMATIZADO,
FALSIDADES
DOCUMENTAIS
E
FALSIDADES
IDEOLÓGICAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. O JUÍZO ABRIU VISTA À PARTE PARA QUE INDICASSE
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QUANTAS TESTEMUNHAS UTILIZARIA PARA COMPROVAR CADA UM DOS
FATOS E A DEFESA SE MANTEVE INERTE. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO
DEMONSTRADAS. O JUÍZO, AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO,
PRESERVOU OS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
DELITOS PERMANENTES. SÚMULA 711 DO STJ. APENAS OS RÉUS QUE
CONTINUARAM PARTICIPANDO DA EMPREITADA ILÍCITA MESMO APÓS A
LEI 12.859/2013 FORAM CONDENADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. A
RÉ QUE PARTICIPOU DA EMPREITADA SOMENTE DURANTE PERÍODO
ANTERIOR À ALUDIDA LEI FOI CONDENADA POR FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIMES DE ESTELIONATO
QUALIFICADO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. RÉUS QUE, MEDIANTE
USO DE DOCUMENTOS FALSOS, OBTIVERAM E RECEBERAM BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
INDEVIDAMENTE.
CONDENAÇÃO.
CRIME
DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOCUMENTOS (RGs, CPFs, ETC.) QUE NÃO
FORAM UTILIZADOS PARA PERPETRAR ESTELIONATO QUALIFICADO, MAS
SIM PARA OUTROS FINS, A EXEMPLO DE REQUERIMENTO PERANTE O DPF
PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. FALSIDADE QUE NÃO SE EXAURIU.
CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIME DE FALSIDADE
DOCUMENTAL. TRANSMISSÃO DE GFIPS COM VÍNCULOS TRABALHISTAS
FALSOS. CONDENAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA
INFORMATIZADO. CRIME IMPUTADO APENAS AOS RÉUS QUE ERAM
FUNCIONÁRIOS DO INSS. OS RÉUS QUE SE BENEFICIÁRAM DA ALUDIDA
INSERÇÃO FORAM CONDENADOS POR CRIMES DIVERSOS. INOCORRÊNCIA
DE BIS IN IDEM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. RÉU QUE OFERECEU
DINHEIRO AOS FUNCIONÁRIOS DO INSS PARA ISERIREM DADOS FALSOS.
CONFIGURAÇÃO DE AMBOS OS DELITOS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
CRIAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS FICTÍCIAS, UTILIZAÇÃO DE
PESSOAS INTERPOSTAS, CONFUSÃO PATRIMONIAL, DENTRE OUTROS
ARTIFÍCIOS PARA OCULTAR/DISSIMULAR A ORIGEM ILÍCITA DOS
VALORES RECEBIDOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO.
DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA EQUÍVOCOS, TAIS COMO BIS IN IDEM,
CONSIDERAÇÃO DE ELENTARES DOS TIPOS PENAIS PARA AUMENTAR A
PENA-BASE, ETC. NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA DOSIMETRIA. PENAS
REFEITAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas por JOSÉ JOSUEL; DENILSON; DANIEL;
1.
MANOEL; LÚCIA; UBERLÚCIO; ANA RAFAELA; MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL; ABDIAS; SUZANNY; PAULO; MARIA MARLIETE e ÁLVARO em
face de sentença proferida pelo juízo da 23ª Vara Federal de Pernambuco, que julgou a
acusação parcialmente procedente.
Segundo a denúncia (fls. 03/53), no período entre 1998 a 2014, os denunciados, de
2.
forma livre, voluntária e em comunhão de desígnios, teriam se associado em
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organização criminosa para, mediante utilização de documentos material e
ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em sistema de informações e
corrupção de servidores do INSS das agências de Jaboatão dos Guararapes /PE e
Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e obterem valores relativos a
diversos benefícios previdenciários indevidos, valores estes cuja origem e natureza
foram ocultadas/dissimuladas pela utilização de nomes fictícios e interpostas
pessoas físicas e jurídicas. A investigação policial teve início diante da informação de
fls. 08 do IPL, da qual emergiu a suspeita de coincidência fraudulenta de dados de
identificação entre as pessoas de “
ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR”e
“
ABDIAS MARCOLINO DO SANTOS JÚNIOR”
, as quais, apesar de terem CPFs,
nomes de mães, datas de nascimento distintos, diante da pequena divergência entre os
nomes (MARSOLINO e MARCOLINO), fez erguer a suspeita de tratarem-se da mesma
pessoa que, todavia, recebia dois benefícios previdenciários (aposentadoria por invalidez
e pensão por morte). Aprofundando as investigações, inferiu-se que a certidão de óbito
que, em tese, teria ensejado a pensão do primeiro ABDIAS não existia (fls. 40 do IPL).
Mas não só: em pesquisa perante o Instituto de Identificação Tavares Buril, verificou-se
a existência dos dois ABDIAS (fls. 41/46 do IPL). Porém, a fotografia de fls. 45 do IPL
não seria deste, mas sim de ÁLVARO, posteriormente identificado como integrante da
organização criminosa descortinada. Na cadência, MANOEL, que era gestor da Agência
do INSS de Canhotinho, informou não ter sido possível localizar o processo concessório
da pensão por morte sob suspeita, o que apenas veio a reforçar a antevista fraude. Diante
do panorama –mera ponta do iceberb –, as constatações iniciais foram submetidas a
APEGE/SE/MPS, ocasião em que foram verificadas diversas irregularidades comedidas
mediante o mesmo modus operandis. As concessões fraudulentas, em resumo, ocorriam
da seguinte forma: havia inserção indevida de vínculos empregatícios no CNIS por
meio de GFIPs declaratórias irregulares, além da utilização de registros civis falsos
(registros de óbito, de nascimento e/ou casamento para a comprovação entre o
instituidor do benefício e o titular/dependente). Ademais, 90% das concessões
irregulares emergiram da APS de Canhotinho/PE com a participação do servidor,
outrora gerente, MANOEL. Com base nas GFIPs declaratórias, vínculos empregatícios
fictícios foram forjados, sem nenhuma contribuição à RFP, e, na cadência, dezenas de
benefícios previdenciários foram deferidos e pagos indevidamente. Constatou-se ainda,
no correr das investigações, que os vínculos empregatícios referentes a ABDIAS teriam
sido informados à Previdência Social por LÚCIA, proprietária da empresa L A F SILVA
–Prestações de Serviços, a qual também fora responsável por informar diversos vínculos
empregatícios fictícios ao INSS com o intuito de atribuir indevidamente, aos integrantes
do esquema e pessoas fictícias criadas pela organização criminosa, a qualidade de
segurados. Identificou-se ainda que as transmissões de GFIPs mais recentes (a partir de
2011) envolvendo a L A F SILVA –Prestações de Serviços foram informadas por
SUZANNY, as quais também deram ensejo ao recebimento indevido de vários benefícios
previdenciários concedidos na mesma Agência do INSS de Canhorinho/PE e pelo
mesmo funcionário: MANOEL. Para lograr êxito nas fraudes, inferiu-se ainda que
ABDIAS ofereceu vantagem indevida, por diversas vezes, a servidores do INSS, quais
sejam, MANOEL e PAULO, para que os benefícios referidos, de cuja fraude todos
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tinham conhecimento, fossem concedidos pelo INSS com base na documentação falsa
apresentada e nos vínculos fictícios informados por LÚCIA e SUZANNY. Os valores
sacados mensalmente pela organização criminosa possibilitaram um lucro de mais de R$
11.000.000,00, cuja origem ilícita fora ocultada/dissimulada com a aquisição de postos
de combustíveis, veículos, embarcações, relógios, imóveis, dentre outros, que tinham por
titulares pessoas interpostas, também componentes do esquema delituoso.
Enfim, segundo o órgão acusador, a autoria e materialidade delitivas restaram
3.
evidenciadas pela farta documentação somada no IPL, máxime diante dos cartões de
benefícios fraudulentos, CTPSs, RGs, CPFs, certidões de óbito falsos e em branco,
extratos de contas bancárias de empresas e de beneficiários fictícios, imagens de câmeras
das agências bancárias, informações policiais, fotografias, conversas telefônicas e
mensagens interceptadas, processos de concessão de benefícios, interrogatórios, autos de
apreensão, laudos periciais, etc.
Para ilustrar a organização criminosa, a denúncia, às fls. 17, trouxe, inclusive,
4.
organograma com a fotografia de cada integrante, suas ligações e participações. Em
resumo: A) ABDIAS: “
encabeçador do esquema”
, responsável pela atribuição das
tarefas dos demais componentes da organização criminosa, pela falsificação de
documentos utilizados nas instruções dos benefícios previdenciários, bem como por
assegurar a concessão desses, apesar de irregulares, graças ao pagamento de propina aos
servidores do INSS, quem sejam, MANOEL e PAULO. B) Em sua atuação, ABDIAS
contou com o auxílio de: 1) LÚCIA e SUZANA, responsáveis por informar à
Previdência Social vínculos empregatícios falsos com a suposta pessoa jurídica que
integravam; 2) DANIEL e ÁLVARO, ambos titulares de benefícios fraudulentos, todos
obtidos com uso de documentos falsos providenciados por ABDIAS, e também
responsáveis por auxiliarem na “
administração”do patrimônio ilícito auferido com o
esquema delituoso, inclusive emprestando seus nomes como “
laranjas” para
ocultar/dissimular o produto das fraudes previdenciárias; 3) JOSÉ JOSUEL, advogado
responsável pela postulação em juízo dos benefício indeferidos/suspensos pelo INSS; 4)
UBERLÚCIO, também responsável por guardar os documentos falsos e permitir a
inscrição de bens em seu nome para ocultar/dissimular a origem ilícita dos valores
auferidos com os crimes; 4) MARIA MARLIETE, titular de benefícios previdenciários
fraudulentos e pessoa que também emprestou seu nome para constar como proprietária
de bens adquiridos com os valores ilícitos, ocultando/dissimulando a origem e natureza
destes; 5) EVILÁZIO, conhecido de muitos anos de ABDIAS, com quem fazia
transações comerciais escusas com a finalidade de encobrir a origem ilícita dos valores
obtidos pela organização criminosa; 6) LILIAN, DENILSON, ANA RAFAELA e
RENAN, pessoas próximas a ABDIAS e que, por fornecerem documentos e dados
pessoais para a adulteração e posterior utilização junto ao INSS, foram recompensadas
com benefícios previdenciários que sabiam indevidos.
Com base no panorama factual e jurídico sinalizado, o MPF imputou aos acusados
5.
os seguintes delitos:
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ABDIAS: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
6.
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos em
sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288 do CPB);
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n.
12.683/2012); corrupção ativa (art. 333 do CPB) e participação em organização
criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
LÚCIA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
7.
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos em
sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288 do CPB); e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
SUZANNY: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
8.
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos em
sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288 do CPB); e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
ÁLVARO: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
9.
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art. 288 do
CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela
Lei n. 12.683/2012); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
10. DANIEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art. 288 do
CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela
Lei n. 12.683/2012); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
11. MANOEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB) e participação em organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
12. PAULO: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB) e participação em organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
13. JOSÉ JOSUEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art. 288 do
CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos
em concurso material (art. 69 do CPB).

ACR Nº 14282

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

14. EVILÁZIO: associação criminosa (art. 288 do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º
da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e participação
em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material
(art. 69 do CPB).
15. UBERLÚCIO: associação criminosa (art. 288 do CPB) e lavagem de dinheiro (art.
1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
16. LILIAN: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art. 288 do
CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos
em concurso material (art. 69 do CPB).
17. MARIA MARLIETTE: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB);
falsificação de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em
organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art.
69 do CPB).
18. DENILSON: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em organização
criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
19. ANA RAFAELA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação
de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em organização
criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
20. RENAN: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em organização
criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
21. Após a merecida instrução processual penal –ao longo da qual o feito fora
desmembrado em relação a EVILÁZIO e LILIAN –, o juízo de primeiro grau proferiu
sentença em que julgou a acusação parcialmente procedente, no sentido de:
22.

CONDENAR:

23. ABDIAS: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); falsidade
ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do CPB); estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa (art. 2º, caput e §§ 3º e
4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado
pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em concurso material (art. 69 do
CPB).
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24. LÚCIA: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); falsidade ideológica
(art. 299 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e organização
criminosa (art. 2º, caput e §§ 3º e 4,º da Lei n. 12.850/2013); todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
25. SUZANNY: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e quadrilha (art. 288 do CPB, na redação
anterior à Lei 12.850/2013); todos em concurso material (art. 69 do CPB).
26. ÁLVARO: falsidade ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do
CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa (art.
2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.
9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
27. DANIEL: falsidade ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do
CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa (art.
2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.
9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
28. JOSÉ JOSUEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e participação
em organização criminosa (art. 2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
29. UBERLÚCIO: participação em organização criminosa (art. 2º, caput e § 4,º da Lei
n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação
dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em concurso material (art. 69 do CPB).
30. MANOEL: inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do
CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos
em concurso material (art. 69 do CPB).
31. PAULO: inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do
CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos
em concurso material (art. 69 do CPB).
32. MARIA MARLIETTE: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
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33. DENILSON: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e participação em
organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art.
69 do CPB).
34. ANA RAFAELA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
35.

ABSOLVER:

36.

RENAN: de todos os crimes a si imputados.

37. ABDIAS e SUZANNY: do crime de inserção de dados falsos em sistema
informatizado (art. 313-A do CPB).
38. ABDIAS, LÚCIA, ALVARO, DANIEL, MANOEL, PAULO e JOSÉ JOSUEL:
do crime de quadrilha (art. 288 do CPB).
39. SUZANNY: do crime de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013).
40. JOSÉ JOSUEL, DENILSON, MARIA MARLIETE e ANNA: do crime de
falsificação documental (art. 297, do CPB).
41. Inconformada com a sentença, a defesa de JOSÉ JOSUEL apresentou apelo (fls.
1524/1536). Em resumo, aduziu que: 1) havia sido indevidamente condenado pelos
crimes de estelionato e participação em organização criminosa; 2) teria agido apenas na
qualidade de advogado, sem ter conhecimento da existência de esquema fraudulento,
sendo, pois, sua conduta atípica e despida de dolo; 3) inexistiriam, nos autos, provas
suficientes para a condenação; 4) as penalidades teriam sido exacerbadas, motivo pelo
qual requereu a aplicação de penas mínimas.
42. Também insatisfeita, a defesa de DENILSON atravessou apelo (fls. 1537/1549).
Na oportunidade, defendeu que: 1) teria sido condenado indevidamente pelos crimes de
estelionato, falsidade documental e participação em organização criminosa; 2) não teria
agido com dolo algum a macular sua conduta; 3) nos autos, não existiriam provas
suficientes para sua condenação; 4) fora, em verdade, simples “
ajudante”de ABDIAS,
que era seu “
patrão”
.
43. A defesa de DANIEL também apelou da condenação (fls. 1604/1609). Na ocasião,
destacou que: 1) a condenação pelo crime de falsidades, estelionato qualificado, lavagem
de dinheiro e organização criminosa seria indevida; 2) não existiriam provas suficientes a
embasar a condenação; 2) fora induzido em erro por ABDIAS; 3) em caso de
manutenção do decreto condenatório, as penas deveriam ser fixadas no mínimo legal.
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44. A defesa de MANOEL também recorreu da sentença (fls. 1611/1624). Na peça,
sustentou: 1) que a condenação por inserção de dados falsos no sistema informatizado,
corrupção passiva, estelionato e organização criminosas seriam indevidas em face da
ausência de provas; 2) especificamente quanto ao art. 313-A do CPB, sustentou, ainda,
que sequer poderia inserir dados no sistema do INSS; 3) por fim, sustentou que as penas
foram aplicadas de maneira exacerbada.
45. Também contrariada, a defesa de LÚCIA apelou (fls. 1627/1640). Declinou, em
resumo, que: 1) fora apenas utilizada por ABDIAS, sem, todavia, saber dos ilícitos por si
perpetrados; 2) inexistiriam provas suficientes para a condenação; 3) acaso mantida a
sentença, que ao menos as penas fossem reduzidas.
46. Na cadência, a defesa de UBERLÚCIO também intentou apelo (fls. 1642/1650).
Em síntese, aduziu que: 1) não poderia ter sido condenado por organização criminosa,
tampouco por formação de quadrilha em face da ausência de provas; 2) em verdade,
teria sido mero “
laranja”de ABDIAS, sem ter agido com dolo; 3) por fim, sustentou que
a pena teria sido elevada demais, requerendo a redução.
47. A defesa de ANA RAFAELA também apelou (fls. 1787/1721), sob os seguintes
argumentos: 1) não podia ter sido condenada por estelionato qualificado e participação
em organização criminosa; 2) não existiriam provas suficientes para sua condenação; 3)
teria assinado o depoimento perante o DPF em estado puerperal, motivo que invalidaria
suas declarações; 4) nenhum réu teria citado seu nome, o que demonstraria que não fazia
parte da organização criminosa; 5) não tivera a oportunidade de se explicar sobre o
trecho de conversa telefônica interceptada, motivo pelo qual esta não poderia ser
utilizada como prova; 6) na realidade, estaria sendo condenada tão somente por ter
confiado em ABDIAS, que era seu companheiro.
48. Também irresignado, o MPF apresentou apelo (fls. 1726/1730-v), ocasião em que
sustentou as seguintes premissas: 1) ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY deveriam ser
condenados pelo crime previsto no art. 313-A e não absolvidos, na medida em que
ABDIAS pagava a funcionários públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem dados
falsos no sistema, enquanto LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e da
condição de funcionários públicos ostentados por MANOEL e PAULO; 2) as penas
cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA, SUZANNY, ÁLVARO,
DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA RAFAELA deveriam ser aumentadas;
3) a pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer aumento;
4) o percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido majorado de
acordo com a qualidade de estelionatos cometidos; 5) a causa de aumento de pena
prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 também deveria ser aumentada.
49. Irresignada, a defesa de ABDIAS também intentou apelo (fls. 1882/2067). Na
ocasião, sustentou, em resumo, que: 1) teria havido nulidade pelo cerceamento ao direito
de defesa em virtude de o juízo ter indeferido a produção de prova testemunhal, nos
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moldes requeridos pela defesa; 2) também teria havido nulidade no despacho que negou
a produção de prova testemunhal, o qual teria maculado os princípios do contraditório e
da ampla defesa; 3) teria sido observada nulidade absoluta no processo porque, ao réu,
não teria sido assegurado o direito de produzir prova; 4) o réu estaria respondendo por
suposta organização criminosa existente entre 1998 a 2014, o que seria impossível em
face do princípio da reserva legal, haja vista que o crime de organização criminosa teria
nascido com lei de 2013; 5) o juízo não teria enfrentado todas as teses da defesa, o que
também eivaria a sentença de nulidade; 6) o apelante teria sido condenado com base
exclusivamente em prova obtida na seara policial e não judicial; 7) o inquérito policial
teria trazido apenas indícios, não tendo o MPF comprovado as acusações; 8) a sentença
seria nula também porque fora extra petita, na medida em que condenou o apelante por
falsidade ideológica sem que o MPF tivesse requerido e sem que a defesa fosse instada a
se defender; 9) o apelante teria confessado a prática de três estelionatos (três benefícios),
não tendo a confissão, todavia, sido considerada em seu grau máximo; 10) o apelante
demonstrou a intenção de ressarcir o prejuízo causado ao Erário, evento que deveria ser
considerado como atenuante genérica ou causa de diminuição de pena; 11) os crimes de
falsidade deveriam ser absorvidos pelo crime de estelionato em face do princípio da
consunção; 12) para cometer os crimes de estelionato, o apelante tivera que perpetrar
falsidades, motivo pelo qual estar-se-ia diante do chamado crime progressivo, devendo
ABDIAS ser condenado apelas pelo estelionato; 13) o apelante deveria ser absolvido
pelo crime de associação criminosa na medida em que não estava “
mancomunado”com
ninguém, não existindo, inclusive, provas dos elementos subjetivos e objetivos que
configurariam tal delito; 14) o apelante também não poderia ser condenado pelo crime de
lavagem de dinheiro, na medida em que a acusação fora genérica, não restando
comprovado os elementos inerentes ao aludido tipo penal; 15) quanto ao crime de
corrupção ativa, inexistiriam provas para sua condenação; 16) também no que toca ao
crime de organização criminosa, não teriam restado demonstrados os elementos
indispensáveis da consumação do ilícito; 17) a decisão de sequestro dos bens deveria ser
revogada, na medida em que foram adquiridos com valores de origem lícita; 18) teria se
observado continuidade delitiva entre os crimes e não concurso material; 19) a
dosimetria de todos os delitos havia sido exacerbada.
50. A defesa de SUZANNY, também apelou da sentença (fls. 2068/2078). Na
oportunidade, aduziu que: 1) teria requerido que o juízo oficiasse à CAIXA para que
esta informasse se a apelante tinha “
chave de acesso”que possibilitasse inserção de
vínculos trabalhistas nas GFIPs e subsequente envio de informações ao INSS, prova esta
indeferida pelo juízo, o que caracterizaria nulidade por cerceamento ao direito de defesa;
2) a apelante teria negado, de forma veemente e segura, a autoria nos crimes, motivo
pelo qual deveria ser absolvida; 3) não existiria provas de que a apelante tivesse recebido
vantagem indevida, daí porque deveria ser absolvida quanto ao crime de estelionato; 4) o
crime de uso de documento falso deveria ser absorvido pelo crime de estelionato em face
do princípio da consunção; 5) a pena deveria ser aplicada no mínimo legal.
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51. Também insatisfeita, a defesa de PAULO apresentou apelo (fls. 2111/2139),
aduzindo, em síntese, que: 1) inexistiriam provas para sua condenação; 2) as acusações
teriam sido genéricas; 3) não constariam nos autos os documentos administrativos que
teriam servido de lastro para a condenação.
52. A defesa de MARIA MARLIETE também atravessou apelação (fls. 2169/2179),
mediante a qual sustentou: 1) a prova não teria sido plena e segura, motivo pelo qual a
apelante deveria ser absolvida em face da máxima in dubio pro reo; 2) a pena deveria ter
sido cominada no mínimo legal.
53. A defesa de ÁLVARO, por seu turno e também em grau de apelação (fls.
2180/2215), destacou que: 1) não teria participado das atividades criminosas descritas,
sendo mero sócio/funcionário de ABDIAS; 2) as falsidades deveriam ser absorvidas
pelos crimes de estelionato; 3) a pena deveria ser aplicada no mínimo legal.
54. Contrarrazões apresentadas pelo MPF em face das apelações de ÁLVARO,
MARIA MARLIETE, SUZANNY, ABDIAS e PAULO (fls. 2221/2266).
55. O feito é complexo –seja pelo número de réus, seja pelo número de condutas, seja
pelo volume de páginas, seja pela quantidade e natureza diversificada das provas, seja,
enfim, pelo “
emaranhado”de crimes que foram perpetrados de maneira alinhavada,
truncada, obscura –, de sorte que, doravante, sendo a complexidade já bastante,
tetaremos, ao máximo, fazer valer a objetividade nas linhas futuras.
56.

APELAÇÃO DE JOSÉ JOSUEL

57. A sentença, em seu dispositivo, condenou JOSÉ JOSUEL pelos seguintes delitos:
(...)
JOSÉ JOSUEL FLORÊNCIO, pelos delitos de estelionato contra a Previdência
Social (art. 171, §3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n.
12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CPB); (...)

58. Segundo a acusação e, consequentemente, a sentença, o réu, valendo-se da
condição de advogado contratado por ABDIAS, assumira, na organização criminosa,
a função de postular – e viabilizar – em juízo os benefícios fraudulentos
eventualmente indeferidos/suspensos pelo INSS.
59. Havia sido indevidamente condenado pelos crimes de estelionato e
participação em organização criminosa.
60. Nos termos pontuados por essa e. 2ª Turma, tendo por subsídio também
sustentação do próprio órgão acusador, viu-se que, das provas carreadas, não foi
possível pontuar com a certeza merecida acerca da participação dolosa de JOSÉ
JOSUEL nos crimes a si imputados. Assim, em caso de dúvida, imperiosa a absolvição
sob o manto do in dubio pro reo.
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61.

Apelação de JOSÉ JOSUEL provida.

62.

APELAÇÃO DE DENILSON

63. A sentença, em seu dispositivo, condenou DENÍLSON pelos seguintes delitos: (...)
DENÍLSON BORGES DO NASCIMENTO, pelos delitos de estelionato contra a Previdência
Social (art. 171, §3º, do CPB) e organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n.
12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CPB); (...)

64. É que, como já resumido, o réu – assim como outros, doravante citados –
forneceu, de maneira consciente e voluntária, documentos e dados pessoais para a
adulteração e posterior utilização junto ao INSS, sendo, na cadência, recompensado com
benefícios previdenciários que sabia indevidos.
65. Desse modo, certo que DENÍLSON cometeu tanto crimes de estelionato
previdenciário, quanto o de participação na organização criminosa, por ser
conhecedor desta, ocupando, aliás, papel crucial em suas manobras.
66. Teria sido condenado indevidamente pelos crimes de estelionato, falsidade
documental e participação em organização criminosa.
67. Na mesma toada, voltando os olhos à sentença, vê-se que o juízo de piso fora por
demais claro e preciso ao pavimentar cada elucubração, declinando não apenas suas
razões de decidir, mas as provas que subsidiaram seu convencimento e condenação,
conforme trechos também reproduzidos no julgado.
68. Como visto, diante das provas e conclusões tecidas pelo juízo, não restam dúvidas
de que DENÍNSON perpetrou os ilícitos a si imputados, desmerecendo, a tese, maiores
digressões.
69.

Não teria agido com dolo algum a macular sua conduta.

70. A presença de dolo, por todo o exposto, inclusive nos trechos negritados da
sentença, é tão incontroversa quanto acintosa.
71.

Nos autos, não existiriam provas suficientes para sua condenação.

72. As provas já foram destacadas nas linhas pregressas, sendo evidentes e
incontroversas, por tudo o quanto já exposto.
73.

Fora, em verdade, simples “ajudante”de ABDIAS, que era seu “patrão”.

74. Diante do já pavimentado, a tese de que DENÍNSON teria sido mero ajudante de
ABDIAS –inocente, portanto –desmerece qualquer retórica.
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75. As penalidades teriam sido exacerbadas, motivo pelo qual requereu a
aplicação de penas mínimas.
76.

Sobre a dosimetria, este julgador fará a merecida análise ao final do voto.

77.

APELAÇÃO DE DANIEL

78. A sentença, em seu dispositivo, condenou DANIEL pelos seguintes delitos: (...)
DANIEL SILVA, pelos delitos de falsidade ideológica (art. 299 do CPB), estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei
n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.º 9.613/98), em concurso material
(art. 69 do CPB);(...)

79. É que, como já resumido, DANIEL, além de ser titular de benefícios
fraudulentos (crime de estelionato qualificado), auxiliava ABDIAS na adulteração de
documentos para que terceiros também obtivessem benefícios mediante fraude (crime
falsidade ideológica). Como se não bastasse, era ainda responsável por auxiliar na
“administração”do patrimônio ilícito auferido com a organização criminosa (crime
de organização criminosa), inclusive emprestando seu nome como “laranjas”para
ocultar/dissimular o produto das fraudes previdenciárias (crime de lavagem de
dinheiro).
80. Desse modo, certo que DANIEL cometeu quatro delitos distintos: 1) crimes de
falsidade ideológica; 2) estelionato previdenciário; 3) participação na organização
criminosa –por ser conhecedor desta, ocupando, aliás, papel crucial em suas manobras
–; 4) além de lavagem de dinheiro.
81. A condenação pelo crime de falsidades, estelionato qualificado, lavagem de
dinheiro e organização criminosa seria indevida.
82. Sobre a autoria e materialidade delitivas dos crimes pelos quais DANIEL fora
condenado, a sentença fora por demais clara ao apontar, de maneira alinhavada e
fundamentada, as vastas provas, conforme destacado no voto.
83.

Não existiriam provas suficientes a embasar a condenação.

84. A tese já fora afastada nas linhas anteriores, restando todas as provas mais do que
evidenciadas: suficientes para a condenação.
85.

Fora induzido a erro por ABDIAS.

86. Pelos motivos e fundamentos já expostos, não restam dúvidas de que DANIEL
agira tendo completo discernimento sobre a ilicitude de suas condutas, não havendo que
se falar em erro de tipo ou de proibição.
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87. Em caso de manutenção do decreto condenatório, as penas deveriam ser
fixadas no mínimo legal.
88.

Sobre a dosimetria, este julgador fará a merecida análise ao final do voto.

89.

APELAÇÃO DE MANOEL

90.

A sentença, em seu dispositivo, condenou MANOEL pelos seguintes delitos: (...)

MANOEL FIRMINO PINHEIRO, pelos delitos de inserção de dados falsos em sistemas de
informação (art. 313-A do CPB), corrupção passiva (art. 317 do CPB), estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do Código Penal), organização criminosa (art. 2º, caput e
§4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CPB);(...)

91. É que, como já resumido, MANOEL, na condição de servidor do INSS, mediante
pagamento de propina por parte de ABDIAS – daí o cometimento do crime de
corrupção passiva –, inseriu inúmeros dados falsos no sistema informatizado da aludida
autarquia, cometendo assim o delito previsto no art. 313-A do CPB.
92. Além disso, afora os benefícios cujos dados falsos inserira do sistema –e, por
isso, não se enquadraram no art. 171, § 3º, do CPB –, MANOEL fora ainda
responsável pela concessão de inúmeros benefícios fraudulentos, facilitando e fazendo
vista grosa aos que lhe procuravam, todos identificados na sentença, daí ter perpetrado
também o crime de estelionato qualificado.
93. Por ocupar, de modo consciente e voluntário, papel de destaque no esquema
engendrado, perpetrara ainda o crime de organização criminosa.
94. Que a condenação por inserção de dados falsos no sistema corrupção passiva,
estelionato e organização criminosas seriam indevidas em face da ausência de
provas.
95.

Sobre as provas de todos os crimes pelos quais MANOEL fora condenado, bem
discorreu o juízo de piso, analisando, alinhavando e fundamentado todas as conclusões
tecidas acerca da autoria e materialidade delitivas, conforme trechos reproduzidos neste
voto.
96. Diante do exposto, máxime dos trechos negritados no voto, não restam dúvidas de
que as condenações foram devidas e fundamentadas em amplo arcabouço probatório,
havendo provas mais do que suficientes no sentido de que MANOEL perpetrou os
delitos de inserção de dados falsos no sistema do INSS (em relação aos benefícios
concedidos graças à sua atuação mediante inserção de dados no sistema informatizado
do INSS), estelionato previdenciário (em relação aos benefícios previdenciários
fraudulentos, cuja concessão viabilizou de forma diversa da inserção de dados no
sistema), corrupção passiva (por ter recebido dinheiro para atuar) e organização
criminosa (por ocupar, de modo consciente e voluntário, tarefa na associação criminosa
formada).
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97. Especificamente quanto ao art. 313-A do CPB, sustentou, ainda, que sequer
poderia inserir dados no sistema do INSS.
98. A defesa afirma, mas não comprova, quiçá de maneira irretorquível, que
MANOEL não poderia inserir dados falsos no sistema do INSS. Por outro lado,
conforme todas as provas já sinaladas, verificou-se, isto sim, o inverso. É que seu nome
estava vinculado aos benefícios fraudulentos em espeque.
99.

Por fim, sustentou que as penas foram aplicadas de maneira exacerbada.

100. Sobre a dosimetria, este julgador fará a merecida análise ao final do voto.
101. APELAÇÃO DE LÚCIA
102. Segunda a sentença, LÚCIA fora condenada pelos seguintes tipos penais: (...)
LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA RIBEIRO, pelos delitos de falsificação documental (art. 297,
§3º, III, do CPB), falsidade ideológica (art. 299 do CPB), estelionato contra a Previdência
Social (art. 171, §3º, do CPB) e organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n.
12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CPB); (...)

103. Assim agiu o juízo de piso por encontrar provas suficientes de que LÚCIA, na
condição de pessoa vinculada a ABDIAS, teria perpetrado várias falsidades
documentais –consistente no preenchimento e envio de GFIPs ao INSS –, falsidades
ideológicas –consistentes na confecção de documentos de identificação, sobretudo RGs
e CPFs falsos para terceiros, que foram utilizados para além da concessão de benefícios
fraudulentos, daí porque não foram absorvidos pelos crimes de estelionato qualificado –,
bem como vários estelionatos previdenciários – na medida em que viabilizou o
recebimento de inúmeros benefícios previdenciários fraudulentos –, de modo a participar,
de maneira substancial, da organização criminosa liderada por ABDIAS.
104. Fora apenas “laranja”de ABDIAS, sem, todavia, saber dos ilícitos por si
perpetrados.
105. Sobre as provas da autoria e materialidade delitivas; sobre a distinção entre os
delitos e seus elementos objetivos e subjetivos; sobre as merecidas alterações de
capitulação; sobre a não condenação da ré –bem como de SUZANA e ABDIAS –
pelo art. 313-A e sim por delitos diversos; bem como sobre a não aplicação do
princípio da consunção entre os delitos de falsidade e estelionato, este voto trazer à
baila grande parte da sentença. Aliás, do trecho colacionado, infere-se, de maneira
bastante ampla, todo o esquema articulado, bem como a participação dos outros
envolvidos, inclusive SUZANA e ABDIAS, trechos estes que, doravante, quando da
análise dos demais recursos, será apenas referido e não trazido novamente ao
presente julgado.
106. Inexistiriam provas suficientes para a condenação.
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107. A quantidade, firmeza e linearidade das provas encontradas em desfavor de
LÚCIA e em relação a todos os tipos pelos quais fora condenada já restam estampadas
no voto e trechos da sentença nele transcritos.
108. Acaso mantida a sentença, que ao menos as penas fossem reduzidas.
109. Sobre a dosimetria, o julgado tratará ao final.
110. APELAÇÃO DE UBERLÚCIO
111. A sentença, com acerto, condenou UBERLÚCIO pelos seguintes delitos: (...)
UBERLÚCIO VANDERLEY DE SÁ FREIRE, pelos delitos de participação em organização
criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei
n.º 9.613/98), em concurso material (art. 69 do CPB); (...)

112. Assim atuou o magistrado de piso por considerar que o aludido apelante participou
ativamente da organização criminosa, tendo por papel crucial justamente o
branqueamento dos valores ilícitos, por esta, recebidos.
113. Não poderia ter sido condenado por organização criminosa, tampouco por
formação de quadrilha em face da ausência de provas.
114. Em primeiro passo, o réu não fora condenado por formação de quadrilha, mas sim
por organização criminosa e lavagem de dinheiro, consoante fundamentação que abaixo
será vista. E, para tanto, não foram poucas as provas, conforme foi visto do trecho da
sentença transcrito no voto.
115. Em verdade, teria sido mero “
laranja”de ABDIAS, sem ter agido com dolo.

116. Das provas, evidências e fundamentos apontados no item anterior, não restam
dúvidas de que UBERLÚCIO agira dolosamente em relação a todos os delitos, tendo
conhecimento das consequências da postura que assumia, qual seja, a de servir de
“
laranja”de ABDIAS justamente para perpetrarem os crimes e, na sequência, lavarem
os valores deles decorrentes, compondo, assim, de maneira substancial, papel na
organização criminosa.
117. Por fim, sustentou que a pena teria sido elevada demais, requerendo a
redução.
118. Sobre a dosimetria, este julgador tratará ao final.
119. APELAÇÃO DE ANA RAFAELA
120. Como visto, a sentença condenou a apelante por dois ilícitos: (...) ANA RAFAELA
RAFAEL, pelos delitos de estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB) e
organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material
(art. 69 do CPB); (...)
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121. Em suma, as provas demonstraram que a ré, de modo consciente e voluntário,
recebeu benefício previdenciário mediante fraude, o que configuraria o crime de
estelionato qualificado. Além disso, também participara da organização criminosa,
estando envolvida diretamente com as manobras de ABDIAS, inclusive por ser, à época,
companheira deste.
122. Não podia ter sido condenada por estelionato qualificado e participação em
organização criminosa.
123. As provas, conclusões e fundamentações –jurídicas e lógica –que ensejaram a
condenação da acusada seguem muito bem alinhavadas na sentença sob nossa ótica,
cujas principais passagens constam no voto.
124. Não existiriam provas suficientes para sua condenação.
125. Sobre as provas e sua suficiência para a condenação, já foram tecidas as merecidas
considerações no item anterior.
126. Teria assinado o depoimento perante o DPF em estado puerperal, motivo que
invalidaria suas declarações.
127. O simples fato de RAFAELA ter sido interrogada perante o DPF pouco tempo
depois te der sido mãe não permite a ilação de que estava em estado puerperal que, em
verdade, não atinge a maioria das mulheres, senão o inverso. Ademais, a clareza,
firmeza, congruência e riquezas de detalhes colhidas das declarações de RAFAELA não
permitem a conclusão de que esta, na ocasião, mostrava-se confusa, com os
pensamentos obscuros, tampouco ambíguos, o que caracterizaria o estado alterado de
forma patológica. Em poucas palavras, a apelante não demonstrou estar sob o efeito do
puerpério e, ainda que estivesse, tal condição, por si só, não retiraria de suas declarações
a veracidade e verossimilhança que emergem. Aliás, como dito, as informações foram
tão coerentes e concatenadas com a realidade trazida pelas demais provas que a tese de
puerpério perde total credibilidade e simplesmente esmorece.
128. Nenhum réu teria citado seu nome, o que demonstraria que não fazia parte
da organização criminosa.
129. O fato de os réus não terem citado seu nome não retira de forma alguma a certeza
trazida por todas as prova –já devidamente expostas –no sentido de que RAFAELA, de
modo consciente e voluntário, perpetrou os crimes de estelionato e associação criminosa.
130. Não tivera a oportunidade de se explicar sobre o trecho de conversa
telefônica interceptada, motivo pelo qual esta não poderia ser utilizada como
prova.
131. O trecho interceptado, ao ser trazido aos autos, ficou, como todas as demais
provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa constatação, chega-se a
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outra: a ré poderia, a qualquer momento, ter se pronunciado sobre ele. Ademais, ainda
que assim o fizesse, o fato é que sua condenação não se baseou apenas na aludida
interceptação, mas em todo o vasto arcabouço probatório.
132. Na realidade, estaria sendo condenada tão somente por ter confiado em
ABDIAS, que era seu companheiro.
133. Sobre os motivos – provas, fundamentos e arremates jurídicos – de sua
condenação, já foram traçadas as merecidas –e até repetitiva –considerações.
134. APELAÇÃO DE ABDIAS
135. Conforme se infere da sentença, ABDIAS foram condenado pelos seguintes
delitos: (...) ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, pelos delitos de falsificação
documental (art. 297, §3º, III, do CPB), falsidade ideológica (art. 299 do CPB), corrupção
ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB), estelionato contra a Previdência Social (art. 171,
§3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013) e
lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98), em concurso material (art. 69 do CPB); (...)

136. Teria havido nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa em virtude de o
juízo ter indeferido a produção de prova testemunhal, nos moldes requeridos pela
defesa.
137. Sem maiores delongas, basta voltar os olhos aos autos, máxime ao trecho da
sentença onde a magistrada, com cautela, pertinência e de maneira muito bem
fundamentada, afasta, por completo, a tese de cerceamento ao direito de defesa e
nulidade, senão vejamos:
(...)
II. FUNDAMENTAÇÃO
II.I Dos alegados vícios no processo
Este juízo já se manifestou sobre a validade em limitar a quantidade de testemunhas
indicadas pelo réu ABDIAS, todavia, algumas outras situações devem ser ponderadas.
É sabido que o réu pode arrolar até oito testemunhas para a audiência de instrução e
julgamento. A doutrina e a jurisprudência se consolidaram em reconhecer que esse número se
refere a cada fato imputado ao réu. Todavia, cabe ao acusado indicar a que fatos cada uma
dessas testemunhas se refere.
Para exemplificar, se ao réu é imputada a prática de três fatos delituosos, ele poderá arrolar
até vinte e quatro testemunhas, desde que sejam oito para cada fato. Na mesma situação, não
deve ser deferida a oitiva daquelas que ultrapassassem o número de oito se, para o primeiro
fato, fossem arroladas as vinte e quatro testemunhas e nenhuma para os outros dois fatos.
Este juízo, ademais, abriu oportunidade para que o réu relacionasse o nome das testemunhas
aos fatos imputados, para fins de se apurar o número limite por fato, e informou qual
critério utilizaria em caso de silêncio, qual seja, considerar apenas as primeiras oito do rol.
Mesmo intimada, a defesa sobre isso não se manifestou.
A falta de manifestação, todavia, era esperada, porque nenhuma das testemunhas arroladas
apresentaria depoimento sobre os fatos apurados nesta ação penal. Isso porque todas as três

ACR Nº 14282

18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

testemunhas de defesa do réu ABDIAS ouvidas em audiência nada sabiam sobre os fatos
objeto deste processo. Todas se limitaram a falar da conduta social deste.
Tratando-se apenas de testemunhas de conduta, seria apenas procrastinatório deferir a oitiva
de mais de vinte pessoas.
Em razão disso, a própria defesa, em audiência (fl. 844v), requereu a dispensa de cinco das
oito testemunhas arroladas. Foram elas Adílson Santos, Aristides Silva, Juliana Andrade,
Valdemir Lima e José Silva.
Ora, é incompatível com a arguição de nulidade pela limitação do número de testemunhas o
fato de, em audiência, a defesa dispensar cinco das oito testemunhas. Se a oitiva de três
testemunhas já bastava para comprovar os fatos de relevância para a defesa, não há
qualquer justificativa em arguir nulidade do ato indeferiu a oitiva daquelas que
ultrapassavam o número de oito.
Sendo assim, não reconheço a existência de nulidade.
(...)

138. Como se infere, portanto, a realidade factual e processual foi bem distinta da
trazida no apelo.
139. O juízo concedeu sim ao apelante a oportunidade de indicar as testemunhas de
defesa.
140. Apenas para fins de limitação de caráter legal –segundo o diploma processual
penal, é possível indicar até 08 testemunhas para cada fato –, a magistrada requereu
que a defesa indicasse quais testemunhas iriam depor sobre quais condutas.
141. Nesse aspecto, com total acerto agiu o juízo, máxime em virtude do número
avantajado de réus, fatos, condutas, tipos penais, etc., de modo que, in casu, não limitar
o número de testemunhas para cada fato seria truncar o feito, engessar o caminhar da
instrução, abrir espaço para a prescrição e mesmo negar aos acusados o direito à
celeridade processual e a serem, o mais rápido possível, afastados do tumulto natural que
causa responder a uma ação penal;
142. Na cadência, todavia, a defesa, apesar de intimada, deixou de apontar quais
testemunhas defesa ouvir por cada fato sob análise.
143. Aliás, quando da aludida intimação, o juízo de piso cuidou ainda de informar
qual seria a consequência do silêncio: consideraria como testemunhas apenas as 08
primeiras e assim o fez.
144. Como se não bastasse a inércia da defesa, esta, quando da realização da audiência,
desistiu de 05, dentre as 08 testemunhas que havia arrolado. Mas não só: as 03 que
depuseram, cuidaram apenas de falar sobre a conduta social do réu.
145. Dessas constatações, chega-se a outras: 1) não houve cerceamento ao direito de
defesa, ao reverso, este, a todo tempo, foi preservado; 2) não houve também prejuízo
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algum experimentado, na medida em que as testemunhas ouvidas sequer falaram sobre os
fatos; 3) a defesa, por ora e com a tese aventada, quer, isto sim, valer-se da própria
torpeza, pois a inércia fora sua e não do juízo originário.
146. Também teria havido nulidade no despacho que negou a produção de prova
testemunhal, o qual teria maculado os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
147. As considerações traçadas no tópico anterior, aqui se aplicam, afastando,
absolutamente, a nulidade aventada.
148. Teria sido observada nulidade absoluta no processo porque, ao réu, não teria
sido assegurado o direito de produzir prova.
149. Por todo o que já fora dito e demonstrado, não ocorreu negativa alguma ao direito
de produzir provas, senão o contrário.
150. O réu estaria respondendo por suposta organização criminosa existente entre
1998 a 2014, o que seria impossível em face do princípio da reserva legal, haja vista
que o crime de organização criminosa teria nascido com lei de 2013.
151. O juízo, com muita atenção e propriedade, tratou vagarosamente sobre o tema,
qual seja: a clara divisão entre as condutas perpetradas antes Lei n. 12.850/2013 –
tipificadas, portanto, no art. 288 do CPB –e depois dela –que passaram a serem
tipificadas no art. 2º, caput, da aludida lei.
152. E mais. Tratou também de aspecto relevantíssimo para o a fixação da correta
tipificação: a aplicação da Súmula n. 711 do STJ, segundo a qual, em se tratando de
crime permanente –como é o caso –, pode haver a adoção da lei penal mais gravosa,
caso seja ela a vigente, enquanto não cessada a continuidade ou permanência.
153. Ao assim fazer, o juízo de piso, com maestria, afastou de pronto a tese aventada
pelo recurso de ABDIAS, senão vejamos:
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa, conforme preceitua o artigo 2º, da lei
nº 12.850/2013, quem promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa, sendo punido, na hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados pelo art.1º, §1º, da citada lei:
(i) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii)
estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; (iii)
finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter
transnacional.
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Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou condição especial do agente;
plurissubjetivo ou de concurso necessário; e formal, que se configura com a simples
associação, independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo, aquele que
figura como integrante de um grupo criminoso já pratica o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja consumação perdura no tempo, de
acordo com a vontade do agente (que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o
que possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada a continuidade ou
permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de organização criminosa apenas passou a
ser crime com a entrada em vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que atendidos os requisitos
legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima descritos para a configuração da
criminalidade organizada englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial dá tratamento mais
gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de
uma organização criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada em vigor
da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n. 12.850/2013; (b) aquele que deixou
de tomar parte na organização criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde
apenas pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de 2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por tópicos, relacionados aos crimes
cometidos, fazendo referência à conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o
objetivo de deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando à prática
criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram que ABDIAS coordenava toda a
empreitava criminosa, desde a falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas. Para tanto,
providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO,
DANIEL, DENÍLSON e MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento de benefícios previdenciários
concedidos por meio de fraude, como também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de
ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a participação de servidores do
INSS. Também ABDIAS, por meio de atos de corrupção, incluiu na organização os réus
PAULO e MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social de
Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em que ele tinha livre trânsito
e resolvia tudo quanto fosse relacionado às fraudes, inclusive por telefone, conforme
demonstram os vários diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios indevidos, ABDIAS abriu e
diversificou seus negócios. Chegou a ter uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher
e também ré ANA RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis, registrando-os em uma
de suas identidades falsas, ABDIAS MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os
registrando em nome de laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais continua administrando até
hoje.
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Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o recebimento dos benefícios, havia
o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e
se pleiteou administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da organização, mesmo que o papel
fosse o de receber benefícios ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas, todos protegiam o capo, que, por sua
vez, fazia questão de garantir alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais, ainda imputam a prática criminosa
a ABDIAS, provavelmente por ela estar rompida com este desde a época em que ela foi
substituída por SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa sobre a personalidade de
ABDIAS e a forma como comandava organização é a interceptação da conversa telefônica
entre ele e a ré ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao celular. Perguntava se ANA
RAFAELA precisava de algo; dizia que ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a
não "abrir a boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando bobagem
para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava sendo um curso e que ele sairia de lá
mais "ligeiro". Por fim, disse para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do
processo, se muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la, ele
gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo, pode-se inferir do diálogo que
o silêncio dos demais integrantes é muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso.
Caro, por ser vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da deflagração da Operação Omni
pela Polícia Federal. Mesmo preso, ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua
companheira SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque de
numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do companheiro desta, a combinar
com a ré MARIA MARLIETE para utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja
do centro comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de fl. 1465, análise
na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de todos os eles, cada um com seu
papel e seu proveito, resta analisar se algum deles ultimou a participação em data anterior a
18 de setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela constante das fls. 15/16 da
denúncia, benefícios recebidos por ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA
MARLIETE ainda eram pagos.
Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré LÚCIA, ademais, foram
apreendidos vários documentos e cartões de benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré
confessou em seu interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014, benefício
em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos falsos que foram apreendidos,
em 30/10/2014 na Amazônia Mix, administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA
LIRA E SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA DA SILVA, todas
beneficiárias de prestações previdenciárias indevidas.
Também na data de cumprimento do mandado de busca, em outubro de 2014, foram
descobertos na casa em que morava UBERLÚCIO dezenas de documentos e cartões bancários
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que possibilitavam a concessão e recebimento dos benefícios falsos (fls. 1380/1381 do IPL
7/2010).
Quanto aos réus MANOEL FIRMINO e PAULO, há conversas interceptadas deles com
ABDIAS sobre a concessão de benefícios previdenciários ainda nos meses de agosto e
setembro de 2014 (fls. 1382/1385 do IPL 7/2010).
Sobre o réu DENÍLSON, mesmo depois da deflagração da Operação Omni, continuou a
realizar saques de benefícios fraudulentos entre dezembro de 2014 e março de 2015, tendo sido
preso em flagrante no dia 04/03/2015 ao fazer um dos saques. Tal prisão deu ensejo à
instauração da ação penal n. 386-52.2015.4.05.8302, extinta em 06/11/2015 em razão de
versar sobre os mesmos crimes pelos quais o réu ora é processado.
Por fim, o réu JOSÉ JOSUEL, pelo menos até fevereiro de 2014 peticionou no processo n.
0000791-21.2011.4.05.8305, em que fraudulentamente se conseguiu a concessão de benefício
previdenciário em favor de ÁLVARO. Além disso, no interrogatório de FLÁVIO, em sede
policial, realizado em 30/10/2014 (fls. 1021/1022 do IPL 7/2010), este confirma que,
recentemente havia analisado o processo de concessão de benefício de DANIEL, em que havia
um saldo a ser desbloqueado, e que o réu JOSÉ JOSUEL, por duas vezes, havia ido à
APS/Canhotinho para pleitear a reativação, que não foi feita por suspeita de fraude.
A participação do réu JOSUEL se torna mais clara se levarmos em consideração que tanto ele
quanto as pessoas para as quais propôs ações previdenciárias junto à Justiça Federal de
Garanhuns moram em Caruaru. Da mesma forma, atuou administrativamente no INSS de
Canhotinho, também em favor de pessoas residentes em Caruaru.
Quanto à ré SUZANNY, embora seu nome consta em GFIP falsa transmitida em julho de 2014
(fl. 1370v do IPL 7/2010), sua participação como membro da organização se dava mediante o
envio de GFIPs falsas. A esse respeito, a última transmissão por ela feita data de 2011,
anterior, portanto, à entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013.
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve ser enquadrada na redação
anterior do art. 288 do CPB, tem-se que todos os réus faziam parte da organização criminosa
quando da entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser responsabilizados segundo
as normas desse diploma.

(...)
154. Do acima exposto, é de ver-se que, embora ABDIAS tenha formado a associação
criminosa antes da entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, sua conduta se perpetuou
até bem depois da entrada em vigor da mencionada lei. Logo, inegável que, consoante
comandos da Súmula n. 711 do STJ, sendo o crime em comento permanente, deve
ABDIAS responder pelo delito previsto no art. 2º do aludido diploma legal, ainda que a
pena seja mais gravosa.
155. O juízo não teria enfrentado todas as teses da defesa, o que também eivaria a
sentença de nulidade.
156. Como se sabe, no processo penal vigora o princípio constitucional do livre
convencimento motivado. Segundo este, o magistrado pode proferir condenação e/ou
absolvição, desde que alinhave as provas e seu raciocínio de maneira clara, motivada,
fundamentada, isto, por óbvio, respeitando a legalidade, a proporcionalidade, a equidade
e a razoabilidade em sua decisão. Dessa constatação, chega-se a outra: não está, o
magistrado, obrigado a enfrentar –e refutar –todas as teses erguidas pelas partes. Aliás,
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exigir tal conduta na seara penal seria o mesmo que impedir o exercício do livre
convencimento motivado, pois este restaria ceifado daquilo que lhe dá, em grande parte,
sustentáculo: a liberdade. Ora, no caso dos autos, basta voltar os olhos à sentença para
constatar que o juízo fundamentou todo o seu entendimento, inclusive em relação às
condenações proferidas em relação a ABDIAS. Logo, não há que se falar em nulidade.
157. O apelante teria sido condenado com base exclusivamente em prova obtida
na seara policial e não judicial.
158. De fato, o direito processual pátrio impede que o juízo profira condenação com
base exclusivamente em prova colhida na seara investigativa. Ocorre que, no caso, isto
não aconteceu.
159. Para assim arrematar, basta voltar os olhos à sentença –cujos trechos mais
relevantes já integram o presente voto –para se averiguar a quantidade de provas
colhidas em sede judicial que foram utilizadas para condenarem ABDIAS pelos delitos
a si imputados.
160. Ademais, ainda que assim nem fosse, uma coisa é fato: no momento em que todas
as provas colhidas na seara investigativa –e que, no caso, não foram poucas, bastando
rememorar que o feito conta com 11 volumes de ação penal, 19 apensos, dentre outros
volumes de autos correlatos –são postas sob o crivo judicial –o que ocorreu no
presente feito –, elas se “
judicializam”
.
161. Dizendo de outro modo: no momento em que as partes, ao longo da instrução
processual penal, têm acesso aos autos de inquérito e/ou outras peças investigativas,
como inegavelmente ocorreu, podem e, de fato, exercem o contraditório e a ampla
defesa, de modo que as provas, outrora de natureza administrativas, passam a ser
incorporadas ao bojo do feito, adquirindo, portanto, natureza judicial.
162. Afastada, pois, a tese de que a sentença estaria, por tal motivo, viciada, já que, em
resumo: 1) o juízo se baseou também em provas colhidas na seara judicial; e 2) as
provas originariamente colhidas na seara admirativa, em momento ulterior, passaram a
ser tratadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incorporando-se ao caderno
da presente ação penal.
163. O inquérito policial teria trazido apenas indícios, não tendo o MPF
comprovado as acusações.
164. Como também já declinado, as provas antevistas em sede policial só vieram a ser
robustecidas na seara judicial, tendo, pois, a acusação, de seu ônus, desincumbindo-se.
Para demonstrar o acima dito, basta voltar os olhos aos trechos da sentença já transcritos
e negritados, máxime em relação às diversas condutas criminosas imputadas – e
comprovadas –em relação a ABDIAS.
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165. A sentença seria nula também porque fora extra petita, na medida em que
condenou o apelante por falsidade ideológica sem que o MPF tivesse requerido e
sem que a defesa fosse instada a se defender.
166. Como se sabe, há uma máxima que vigora no Direito Penal e Processual Penal

brasileiros: o réu não se defende da tipificação, senão dos fatos a si imputados. Com
fulcro justamente em tal primado, o legislador trouxe ao Código Processual Penal
Brasileiro a figura da emendatio libelli, que segue assim salvaguardada: Art. 383. O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

167. Pois foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos: o juízo, com base nos
mesmos fatos imputados ao acusado – os quais, a todo tempo, a defesa teve a
oportunidade de refutar –, entendeu que a capitulação melhor amoldar-se-ia no delito de
falsidade ideológica.
168. Diversamente ocorreria se, ao longo da instrução processual penal, o juízo se
deparasse com fatos e evidencias não descritas pela acusação. Neste caso sim, para
salvaguardar à defesa o direito de refutar o “
novo”
, teria a obrigação de abrir vista dos
autos, hipótese nominada de mutatio libelli e que, por suas peculiaridades, segue assim
positivada: Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição
jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância
da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em
crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

169. Mas repita-se: não foi isto o ocorreu in casu.
170. Logo, não há que se falar em julgamento extra petita, tampouco em mácula ao
julgado.
171. Aliás, sobre a correta utilização da emendatio libelli, cumpre trazer enxerto da
sentença que, com fundamentação idônea e razoável, o emprega.
(...)
II.IV Das outras falsidades cometidas
No tópico acima, tratou-se de forma sintética do instituto da emendatio libelli, previsto no
art. 383 do CPP.
Esse dispositivo dispõe o seguinte:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena
mais grave.
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Para possibilitar o efetivo exercício das garantias processuais, o fato imputado ao réu na
denúncia deve guardar perfeita correspondência com aquele reconhecido pelo juiz na
sentença.
Para tanto, deve-se diferenciar o fato da vida, concretamente ocorrido, da hipótese prevista no
tipo penal. Isso porque o réu se defende dos fatos a ele imputados, cabendo ao magistrado dar
a eles o enquadramento jurídico adequado, independentemente da subsunção realizada pelo
Ministério Público na denúncia.
No presente caso, ao atribuir aos réus ABDIAS, LÚCIA, DANIEL e ÁLVARO a prática de
vários crimes de estelionato contra a Previdência Social, art. 171, §3º, do CPB, o MPF
descreveu que a fraude, cuja presença é necessária para a tipificação do delito, em algumas
oportunidades, foi perpetrada por meio de documentos falsos.
No esquema criminoso apurado, a falsificação de documentos públicos foi diversas vezes
utilizada para a consecução da vantagem econômica indevida em prejuízo do INSS. Todavia, o
uso desses documentos não servia apenas para fins previdenciários. A ré LÚCIA DE
FÁTIMA, por exemplo, chegou a abrir empresas utilizando identidades falsas. Os réus
ÁLVARO e DANIEL, conforme se verá, utilizaram identidades falsas para figurarem no
contrato social dos postos de combustível pertencentes ao réu ABDIAS.
O réu ABDIAS, ademais, com frieza, em mais uma demonstração da falta de respeito com
que trata as instituições públicas, utilizou uma das identidades falsas para conseguir
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal. Outras identidades falsas
foram utilizadas para registrar bens imóveis de sua propriedade. Esse último fato será
tratado quando da análise do crime de lavagem de dinheiro.
Antes de analisar as provas, contudo, cabe aprofundar questão relacionada à configuração
do crime de falso quando a utilização do documento constitui meio para a prática de outro
crime, em particular, do estelionato.
Com a falsificação de um documento de identidade, o agente formalmente cria uma nova
pessoa, um novo indivíduo. Essa nova pessoa poderá pedir a expedição de novos documentos
como CPF, CTPS, CNH e com esses poderá adquirir bens, abrir empresas e contas
bancárias. Por fim, utilizando o documento de identidade falso, pode ter deferidos benefícios
previdenciários.
Isso posto, não restam dúvidas de que a falsificação de documento de identidade ou de um
CPF não exaure seu potencial lesivo com o simples deferimento de um benefício
previdenciário, motivo pelo qual, nos termos da já citada súmula 17 do STJ, cabe a
responsabilização pela prática do crime meio, ou seja, do crime de falso.
Considerando isso, a partir do momento em que o MPF, ao narrar os fatos na denúncia,
imputou aos réus abaixo nominados a prática de estelionato mediante a falsificação de
documentos públicos, permitiu a este Juízo dar a adequada configuração penal aos fatos
narrados, conquanto o parquet não tenha requerido a condenação do falso como crime
autônomo.
Assim, passo a analisar a materialidade em conjunto com a autoria.
Em relação ao réu ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, ao ser ouvido em
audiência de instrução (fls. 843/847 e DVD à fl. 860 desta ação penal), confessou, num
momento de fraqueza, ter falsificado os documentos e obtido os benefícios que possuem
variações do seu nome, a exemplo de Abdias Marcolino dos Santos Júnior, Abdias Marcelino
Santos Júnior, Abdias Marsolino Santos Júnior e Abdias Marcolino da Silva Júnior.
Além da confissão, os documentos de fls. 454/456 do IPL 07/2010 e a denúncia (fls. 22/24
desta ação penal) demonstram que o seguinte documento de identidade possui a fotografia do
réu ABDIAS e similitude no nome do pai e da mãe: ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS
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JÚNIOR (filho de Maria Marinete da Silva, RG n. 2442537, emitida em 02/09/2005). Além
desse, na fl. 24 da ação penal consta documento de identidade quase idêntico, ABDIAS
MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria MarLinete da Silva, RG n. 9754881),
também utilizado pelo réu.
Às fls. 456/458 do IPL 07/2010, constam os números de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda realizados pelo réu ABDIAS, mediante a utilização de
homônimos:
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marinete da Silva, CPF n.
057.116.834-54);
ABDIAS MARCOLINO DA SILVA JÚNIOR (filho de Maria Luzinete da Silva, CPF n.
050.467.304-13);
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marlinete da Silva, CPF n.
086.873.424-11);
ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marlinete da Silva, CPF n.
096.276.244-03);
ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Mariete da Silva, CPF n.
098.001.994-03);
A exemplo da falsificação de documentos de identidade, a falsificação de CPFs, mesmo que
tenha por fim a concessão de benefícios previdenciários fraudulentos, não tem exaurida a
potencialidade lesiva após o uso no estelionato contra o INSS.
Uma demonstração disso, no caso concreto, se dá às fls. 458/459, em que se verifica a
utilização de CPFs falsos para o registro de oito veículos, sendo três em relação ao CPF n.
057.116.834-54, um em relação ao CPF n. 050.467.304-13, um em relação ao CPF n.
086.873.424-11 e três em relação ao CPF n. 098.001.994-03.
Utilizando-se do CPF falso n. 086.873.424-1, em nome de ABDIAS MARCOLINO DOS
SANTOS JÚNIOR, teve deferido inclusive registro de arma de fogo (fl. 1354 do IPL 7/2010),
não possuindo qualquer receio de apresentar documentação falsa ao Departamento de
Polícia Federal.
Conforme apurado nos Relatórios de Informação elaborados pelo INSS, reproduzidos em
parte nas fls. 19/20 da denúncia, os documentos falsos elaborados pelo réu ABDIAS
ensejaram a concessão indevida de, pelo menos, seis benefícios previdenciários, cujo
beneficiário ou instituidor era um desses citados homônimos.
Isso posto, tem-se que cada falsificação importa a prática de um crime pelo réu.
Considerando que foram identificados cinco CPFs e duas identidades falsas, está-se diante
da prática de sete crimes de falso em concurso material.
Todos os documentos constam da base de dados da Secretária de Defesa Social do Estado de
Pernambuco ou do Ministério da Fazenda, sendo portanto, formalmente verdadeiros, mas
ideologicamente falsos, porque elaborados com base em dados inverídicos, com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, identidade (RG) e situação
fiscal (CPF).
Todos os documentos falsificados são públicos, porque consubstanciam escritos, revestidos
de certa forma, emanados de funcionário público com competência para tanto.
Sendo assim, por tais condutas praticou o crime previsto no art. 299, caput, do CPB, cuja
redação é a seguinte:
Art. 299 –Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
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Pena –reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a
três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
A esse respeito, os sete documentos em questão foram expedidos em momentos bastante
diversos, utilizando-se dados de filiação, nascimento e endereço diversos, não havendo,
portanto, como se concluir que pelas condições de tempo e de similitude de ação os crimes
posteriores possam ser havidos como continuação do primeiro.
O réu ABDIAS, portanto, praticou sete crimes de falsidade ideológica em concurso material.

(...)
172. O apelante teria confessado a prática de três estelionatos (três benefícios),
não tendo a confissão, todavia, sido considerada em seu grau máximo.
173. Sobre a dosimetria –e eventuais alterações –, este julgado tratará em tópico
separado, nas derradeiras linhas do presente voto.
174. O apelante demonstrou a intenção de ressarcir o prejuízo causado ao Erário,
evento que deveria ser considerado como atenuante genérica ou causa de
diminuição de pena.
175. Sem maiores elucubrações, uma coisa é fato: não há provas de que o apelante
tenha ressarcido, nem mesmo minimamente, o prejuízo que causou ao Erário, o qual,
inclusive, fora milionário. Bastaria essa constatação para afastar de pronto o pedido de
aplicação da atenuante genérica e/ou da causa de diminuição de pena correlatas.
Todavia, apenas por apego ao debate, é de se registrar: sustentou, o apelante, que não
ressarciu o Erário em virtude de o juízo não ter lhe dado a oportunidade. Ora, não era
necessária a intervenção judicial para que o réu, caso realmente desejasse, apurasse e
pagasse, perante o INSS, o prejuízo causado. Em suma, se assim não o fez, foi porque a
declinada “
intenção”não passou de mera técnica de retórica ou, nos ditos populares,
simples falácia.
176. Os crimes de falsidade deveriam ser absorvidos pelo crime de estelionato em
face do princípio da consunção.
177. Como vastamente explicitado e demonstrado ao longo não apenas do presente
voto, mas dos diversos trechos da sentença negritados, muitos dos documentos falseados
– máxime RGs e CPFs –, não se exauriram na consumação dos estelionatos
previdenciários, muito ao contrário. Viu-se, por exemplo, que muitos acusados
utilizaram os documentos falsos para abrirem empresas fantasmas, para forjarem pessoas
físicas fictícias, para a aquisição de veículos, embarcações, casas, postos de gasolina,
tendo, aliás, o próprio ABDIAS feito uso de identidade falsa para requerer
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal. Dessas
constatações, chega-se a outra: restou evidenciado que as falsidades não se exauriram no
crime de estelionato, daí a aplicação do entendimento sedimentado na Súmula 17 do
STJ.

ACR Nº 14282

28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

178. Aliás, apesar de já constar no voto, repise-se trecho da sentença que tratou
justamente de afastar o princípio da consunção, pelos motivos acima ditos:
(...)
No presente caso, ao atribuir aos réus ABDIAS, LÚCIA, DANIEL e ÁLVARO a prática de
vários crimes de estelionato contra a Previdência Social, art. 171, §3º, do CPB, o MPF
descreveu que a fraude, cuja presença é necessária para a tipificação do delito, em algumas
oportunidades, foi perpetrada por meio de documentos falsos.
No esquema criminoso apurado, a falsificação de documentos públicos foi diversas vezes
utilizada para a consecução da vantagem econômica indevida em prejuízo do INSS. Todavia, o
uso desses documentos não servia apenas para fins previdenciários. A ré LÚCIA DE
FÁTIMA, por exemplo, chegou a abrir empresas utilizando identidades falsas. Os réus
ÁLVARO e DANIEL, conforme se verá, utilizaram identidades falsas para figurarem no
contrato social dos postos de combustível pertencentes ao réu ABDIAS.
O réu ABDIAS, ademais, com frieza, em mais uma demonstração da falta de respeito com
que trata as instituições públicas, utilizou uma das identidades falsas para conseguir
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal. Outras identidades falsas
foram utilizadas para registrar bens imóveis de sua propriedade. Esse último fato será
tratado quando da análise do crime de lavagem de dinheiro.
Antes de analisar as provas, contudo, cabe aprofundar questão relacionada à configuração
do crime de falso quando a utilização do documento constitui meio para a prática de outro
crime, em particular, do estelionato.
Com a falsificação de um documento de identidade, o agente formalmente cria uma nova
pessoa, um novo indivíduo. Essa nova pessoa poderá pedir a expedição de novos documentos
como CPF, CTPS, CNH e com esses poderá adquirir bens, abrir empresas e contas
bancárias. Por fim, utilizando o documento de identidade falso, pode ter deferidos benefícios
previdenciários.
Isso posto, não restam dúvidas de que a falsificação de documento de identidade ou de um
CPF não exaure seu potencial lesivo com o simples deferimento de um benefício
previdenciário, motivo pelo qual, nos termos da já citada súmula 17 do STJ, cabe a
responsabilização pela prática do crime meio, ou seja, do crime de falso.
Considerando isso, a partir do momento em que o MPF, ao narrar os fatos na denúncia,
imputou aos réus abaixo nominados a prática de estelionato mediante a falsificação de
documentos públicos, permitiu a este Juízo dar a adequada configuração penal aos fatos
narrados, conquanto o parquet não tenha requerido a condenação do falso como crime
autônomo.
Assim, passo a analisar a materialidade em conjunto com a autoria.
Em relação ao réu ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, ao ser ouvido em
audiência de instrução (fls. 843/847 e DVD à fl. 860 desta ação penal), confessou, num
momento de fraqueza, ter falsificado os documentos e obtido os benefícios que possuem
variações do seu nome, a exemplo de Abdias Marcolino dos Santos Júnior, Abdias Marcelino
Santos Júnior, Abdias Marsolino Santos Júnior e Abdias Marcolino da Silva Júnior.
Além da confissão, os documentos de fls. 454/456 do IPL 07/2010 e a denúncia (fls. 22/24
desta ação penal) demonstram que o seguinte documento de identidade possui a fotografia do
réu ABDIAS e similitude no nome do pai e da mãe: ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS
JÚNIOR (filho de Maria Marinete da Silva, RG n. 2442537, emitida em 02/09/2005). Além
desse, na fl. 24 da ação penal consta documento de identidade quase idêntico, ABDIAS
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MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria MarLinete da Silva, RG n. 9754881),
também utilizado pelo réu.
Às fls. 456/458 do IPL 07/2010, constam os números de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda realizados pelo réu ABDIAS, mediante a utilização de
homônimos:
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marinete da Silva, CPF n.
057.116.834-54);
ABDIAS MARCOLINO DA SILVA JÚNIOR (filho de Maria Luzinete da Silva, CPF n.
050.467.304-13);
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marlinete da Silva, CPF n.
086.873.424-11);
ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marlinete da Silva, CPF n.
096.276.244-03);
ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Mariete da Silva, CPF n.
098.001.994-03);
A exemplo da falsificação de documentos de identidade, a falsificação de CPFs, mesmo que
tenha por fim a concessão de benefícios previdenciários fraudulentos, não tem exaurida a
potencialidade lesiva após o uso no estelionato contra o INSS.
Uma demonstração disso, no caso concreto, se dá às fls. 458/459, em que se verifica a
utilização de CPFs falsos para o registro de oito veículos, sendo três em relação ao CPF n.
057.116.834-54, um em relação ao CPF n. 050.467.304-13, um em relação ao CPF n.
086.873.424-11 e três em relação ao CPF n. 098.001.994-03.
Utilizando-se do CPF falso n. 086.873.424-1, em nome de ABDIAS MARCOLINO DOS
SANTOS JÚNIOR, teve deferido inclusive registro de arma de fogo (fl. 1354 do IPL 7/2010),
não possuindo qualquer receio de apresentar documentação falsa ao Departamento de
Polícia Federal.
Conforme apurado nos Relatórios de Informação elaborados pelo INSS, reproduzidos em
parte nas fls. 19/20 da denúncia, os documentos falsos elaborados pelo réu ABDIAS
ensejaram a concessão indevida de, pelo menos, seis benefícios previdenciários, cujo
beneficiário ou instituidor era um desses citados homônimos.
Isso posto, tem-se que cada falsificação importa a prática de um crime pelo réu.
Considerando que foram identificados cinco CPFs e duas identidades falsas, está-se diante
da prática de sete crimes de falso em concurso material.
Todos os documentos constam da base de dados da Secretária de Defesa Social do Estado de
Pernambuco ou do Ministério da Fazenda, sendo portanto, formalmente verdadeiros, mas
ideologicamente falsos, porque elaborados com base em dados inverídicos, com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, identidade (RG) e situação
fiscal (CPF). (...)
179. Para cometer os crimes de estelionato, o apelante tivera que perpetrar

falsidades, motivo pelo qual estar-se-ia diante do chamado crime progressivo,
devendo ABDIAS ser condenado apelas pelo estelionato.
180. A tese já fora afastada no item anterior, que espancou qualquer questão que vise
afastar a autonomia dos crimes de falsidade atribuídos a ABDIAS.
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181. O apelante deveria ser absolvido pelo crime de associação criminosa na
medida em que não estava “mancomunado” com ninguém, não existindo,
inclusive, provas dos elementos subjetivos e objetivos que configurariam tal delito.
182. Como se inferiu de todas as provas e do raciocínio devidamente fundamentado
pelo juízo originário, ABDIAS, ao contrário do que alega, era o “
encabeçador”da
organização criminosa, estando, pois, envolvido com servidores públicos, “
empresários”
,
“
laranjas”e todas as outras categorias de pessoa que lhe serviram de instrumento para
fazer “
girar”a engrenagem do esquema delituoso por si orquestrado e posto em voga.
Nesse sentido, basta voltar os olhos aos trechos já trazidos da sentença, máxime àqueles
que tornam explícito exatamente as ligações escusas entre os demais integrantes do
grupo, tendo sempre ABDIAS como o “
centro”
. Ante o exposto, a tese de que não teria
perpetrado o delito de organização criminosa é absolutamente improcedente.
183. E mais: pelos mesmos fundamentos declinados na sentença –e que emergem nos
trechos negritados –, é de ver-se que a organização criminosa contou sim com todos os
elementos objetivos e subjetivos necessários à sua configuração, a saber:
(...)
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados pelo art.1º, §1º, da citada lei:
(i) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii)
estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; (iii)
finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter
transnacional. (...)

184. A quantidade de agentes, como visto, superou –e muito –o número mínimo de
04 pessoas. No mesmo caminho, viu-se, por todo o exposto, que a estrutura idealidade e
orquestrada por ABDIAS funcionava de maneira ordenada, com divisão de tarefas,
tendo a sentença e o presente voto, inclusive, cuidado de apontar o “
posto”que cada
apelante ocupava nela. Por fim, também restou evidente que a finalidade da associação
era obter vantagens mediante a prática de infrações diversas, cujas penas são sim
superiores a 04 anos, como é o caso, por exemplo, dos estelionatos previdenciários,
grande eixo da questão.
185. O apelante também não poderia ser condenado pelo crime de lavagem de
dinheiro, na medida em que a acusação fora genérica, não restando comprovado os
elementos inerentes ao aludido tipo penal.
186. Nos mesmos termos esculpidos nos itens que, a este, antecedem, é de ver-se a
existência de várias provas demonstrando que o réu perpetrou, com a presença de todos
os elementos que o configuram, o crime de lavagem de dinheiro.
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187. E mais: a acusação não fora, de forma alguma, genérica. Cuidou de,
pormenorizadamente, trazer todo o esquema articulado por ABDIAS com a finalidade
de branquear os valores, cujas origens eram tão ilícitas, quanto diversas.
188. E, no mesmo sentido, também fora minuciosa a sentença:
(...)
II.VII Da lavagem de dinheiro
Por derradeiro, em relação ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,
dispõe a Lei nº 9.613/98:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de
2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem
cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
De acordo com José Paulo Baltazar Junior, em sua obra "Crimes Federais", da Ed. Livraria
do Advogado, 6ª Ed., 2010, p. 597/598:
A lavagem de dinheiro tanto pode dar-se mediante utilização do sistema financeiro, caso em
que será mais facilitada quanto maior for o grau de sigilo bancário permitido (Callegari,
2002:48) ou por outros meios, como o mercado imobiliário, de jóias ou obras de arte, ou,
ainda jogos legais e ilegais.
(...)
A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento
do dinheiro da origem ilícita para que possa ser aproveitado.
A criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca proveito econômico na
prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da
sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os
ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tais crimes é justamente a acumulação material. O
dinheiro em espécie é difícil de ser guardado e manuseado, apresenta grande risco de furto ou
roubo (Callegari, 2002:48). Além de chamar a atenção em negócios de alto valor, daí surgindo
a necessidade de lavagem (Pitombo:42). É característica da lavagem, então, que os crimes
antecedentes produzam lucros, tais como o tráfico ilícito de entorpecentes e a corrupção.
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Também marca a lavagem de dinheiro a interação entre economia legal e ilegal, para onde se
tenta levar o produto do crime, o que também é próprio do crime organizado e traz
dificuldades para sua definição teórica e controle, na prática.
Importa registrar, nesse contexto, que "a fim de compreender a lavagem de dinheiro e como se
dá o fenômeno, imperioso o estudo das etapas para concretização do delito. A doutrina
majoritária e os principais órgãos reguladores do tema destacam serem três as fases:
colocação ou ocultação, estratificação ou escurecimento e integração ou lavagem
propriamente dita. As fases são distintas e independentes, e não necessariamente devem
ocorrer simultânea ou sucessivamente em cada caso, contudo o estudo em separado garante
que as autoridades possam investigar a fase mais vulnerável, geralmente a de colocação. (...).
Cumpre mencionar que a lavagem de dinheiro não usa métodos em si ilegais: transferências
bancárias, compra e venda de objetos de luxo, depósitos fracionados, etc. Contudo, o que
torna a operação ilegal é o intuito desta, de ocultar e dissimular os frutos diretos ou indiretos
de um crime e, por isso, as operações passam a ser condenáveis e objeto de persecução
penal."18
Não se deixe de consignar, ainda, que "(...) a lavagem de dinheiro é autônoma em relação aos
crimes que obrigatoriamente a antecedem (art. 2º, II). Dessa forma, ainda que ignorada a
autoria daqueles ou inimputáveis seus autores (art. 2º, §1º, segunda parte) ou mesmo
absolvido determinado acusado, existirá o delito. O pressuposto objetivo mínimo de
imputação, todavia, tratando-se de crime acessório, engloba a razoável certeza da existência
do crime anterior do qual, quer imediata quer mediatamente, originou-se o bem reciclado.
(...)."19
Ademais, algumas considerações a respeito da pertinência subjetiva dos delitos de lavagem de
dinheiro merecem ser tecidas, para analisar se os autores/partícipes dos crimes antecedentes
podem também ser autores/partícipes da lavagem.
A digressão se justifica porquanto, no Direito Comparado, como na Itália e na França, não se
pune a chamada "auto-lavagem", contudo no Brasil o entendimento que prevaleceu foi o
contrário, pelos fundamentos muito bem lançados pela abalizada doutrina, acima já invocada,
de Rodolfo Tigre Maia, ora mais uma vez invocado pela lucidez e clareza de suas lições:
No caso do preceptivo estudado, a nosso ver, inexistindo qualquer restrição expressa no tipo
penal, não há por que restringir-se a autoria excluindo-se os autores dos crimes pressupostos.
De fato. Em primeiro lugar, por tratar-se, aqui, da realização de ações tipicamente relevantes
e socialmente danosas, que não se confundem com as condutas constantes daqueles. Em
segundo lugar, pela diversidade das objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos tipos
envolvidos. Aqui não se trata de mero exaurimento do crime antecedente, com a imediata
disposição ou fruição do produto do crime, como ocorre na receptação, mas de prática pelo
criminoso de novas condutas destinadas a obstaculizar a atuação das forças da ordem para
lograr a impunidade do crime primário e a fruição tranquila dos ganhos assim obtidos, em
detrimento da administração da justiça e em prejuízo das vítimas daquele crime, colocando em
risco outros valores especialmente resguardados, tais como o sistema financeiro e a ordem
econômica. Em terceiro lugar porque as atividades de 'lavagem' de dinheiro processam-se via
de regra sob a direção e o controle dos autores dos crimes antecedentes, que, nestes casos, por
não transferirem a titularidade dos produtos do crime e possuírem o domínio do fato típico,
configuram-se como autores. Aliás, nesta hipótese, outro entendimento pode conduzir a uma
situação de existirem partícipes ou cúmplices (atuantes apenas na reciclagem) de um crime
sem autores. Em quarto lugar, como apontado anteriormente (itens 11 a 14), a própria
etiologia da incriminação da 'lavagem de dinheiro', originada de sua intensa lesividade quer à
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administração da justiça, quer à ordem econômica, remete à ampliação dos limites da
responsabilidade penal por sua prática. Destarte, a 'lavagem' de dinheiro é crime comum,
qualquer pessoa pode cometê-lo, inclusive, e principalmente, os autores dos crimes que a
antecederam." (Realces não constantes no original).20
A jurisprudência majoritária também não dissente da orientação doutrinária acima trazida à
colação, como se confere dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (inclusive da Corte
Especial), a seguir ementados:
A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo próprio do delito que
esteja consubstanciado em atos que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime
anterior, mas recebam punição autônoma. Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o
autor do crime antecedente responder por lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens
jurídicos atingidos e à autonomia deste delito. (STJ - QUINTA TURMA. REsp 1234097/PR,
Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 03/11/2011, DJe 17/11/2011).
Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por
lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à autonomia deste
delito." (STJ - CORTE ESPECIAL. APN 200100600307. AÇÃO PENAL - 458. Relator(a)
FERNANDO GONÇALVES. Fonte DJE DATA:18/12/2009 ..DTPB).
Ressalte-se, portanto, que a participação na infração antecedente não é condição sine qua non
para ser sujeito ativo de crime de lavagem de capitais, bem como não é imprescindível ter
conhecimento do delito anterior, bastando que se tenha ciência de que o dinheiro por
acobertado não proveio de negócio lícito.
Isso posto, passo a analisar a materialidade do crime de lavagem de dinheiro em conjunto com
a autoria.
II.VII.I ABDIAS MARCOLINO
Como bem destacou o MPF em sede de alegações finais, em diversas ocasiões o réu ABDIAS
logrou ocultar e dissimular a origem do patrimônio auferido em decorrência das fraudes
previdenciárias, adquirindo diversos bens em nome de interpostas pessoas, de pessoas
fictícias ou mediante utilização de variações do seu próprio nome, como costumava fazer,
contando para tanto com o auxílio de EVILÁZIO ANTONIO BEZERRA JUNIOR.
Conforme depoimento judicial de vários réus, inclusive da mãe de ABDIAS, a ré MARIA
MARLIETE, que afirmou trabalhar alguns dias da semana na loja da AMAZÔNIA MIX do
Polo Comercial de Caruaru (FJ dos Santos Lanchonete ME, CNPJ 10600246000158), tal
fundo de comércio pertence a ABDIAS.
Em cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls. 1239/1259 do IPL 7/2010) no referido
estabelecimento comercial administrado pelo réu ABDIAS, foram encontrados diversos
documentos que demonstram a lavagem de dinheiro decorrente da concessão ilegal de
benefícios previdenciários.
Considerando a quantidade e a diversidade de atos de lavagem de dinheiro comprovadamente
promovidos pelo réu, serão analisadas as condutas delituosas cometidas por meio das três
formas de atuação mais utilizadas.
Postos de Combustíveis.
Apesar de não estarem registrados em seu nome, ABDIAS é o real proprietário do POSTO
SANTOS & SIMOES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 11.410.536/0001-
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00, (localizado em TORITAMA/PE), do JC AUTO POSTO COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ:
11.757.693/0001-88 e do POSTO ARACATI CNPJ: 12.993.332/0001-01, (esses últimos em
Caruaru/PE), todos mencionados por ABDIAS nas conversas gravadas sob códigos 1261135
e 1261666, de 12/07/2014 em 17/07/2014, respectivamente, que registra contato deste com
indivíduo
conhecido
como
Paulão
(arquivos
20140714164307098.wav21
e
20140717085550098.wav22 - mídia de fl. 682 do IPL 7/2010).
As investigações apontaram a frequência de ABDIAS aos postos sob sua responsabilidade,
quais sejam: POSTO AVENIDA (Rua Antonio Soares, 900 - BR 104, CENTRO,
TORITAMA/PE); POSTO REDE SANTOS (Av. Leão Dourado, nº 794, CaiucaCaruaru/PE); POSTO IDEAL( Av. Cicero Jose Dutra, 710, bairro Petrópolis CARUARU/PE; POSTO PROMOÇÃO da REDE SANTOS (BR 232, KM 150, S/N, São
Caetano/PE) e POSTO ARACATI (Rua Aracati, 128, bairro Universitário - Caruaru/PE).
Ademais, funcionários de tais estabelecimentos, a exemplo das testemunhas Juciano Alves
Ferreira, Urânio José da Silva Júnior e Johnatan de Souza Lima foram uníssonos ao
afirmar que ABDIAS seria o dono dos estabelecimentos, de modo que estes se reportavam
sempre àquele (mídia de fl. 860). Outra testemunha, Rinaldo de Moura Maciel, afirmou que
trabalhava para ABDIAS nos 5 (cinco) postos que aquele possuía, além de já ter feito
reparos na casa daquele em Tamandaré/PE.
O mesmo foi corroborado pelos réus DANIEL, UBERLÚCIO e ÁLVARO, que afirmaram ter
"emprestado" o nome para que ABDIAS registrasse os postos de combustível, mas que
nunca exerceram poderes de gerência sobre tais estabelecimentos, tratando-se de meros
"testas de ferro" do chefe da ORCRIM.
Além disso, na residência de ABDIAS, foi encontrada uma folha de papel contendo o termo
"declaração" assinada por ABDIAS e EVILAZIO, datada de 28/03/2014, tratando de um
acordo por meio do qual passaram a ser sócios de diversos imóveis23.
No caso da REDE SANTOS DE COMBUSTÍVEL há veículos registrados em nome de
identidades já sabidamente fictícias (fls. 642/643 do IPL 7/2010):
- FIAT/PALIOFIREFLEX, COR PRETA, ANO 2009, PLACAS KJV 4226-PE, esta vinculado ao
BANCO FINASA BMC S/A(BRADESCO FINANCIAMENTO), em nome de Judite Maria
Bezerra, IDENTIDADE FICTÍCIA.
- FIAT/PALIOFLEX, COR VERMELHA, ANO 2012, PLACAS OEW 4367-PB, esta vinculado a
BV LEASING ARRENDAMENTO M S/A, em nome de Wellington José Ferreira, IDENTIDADE
FICTÍCIA.
- VW/24.250CNC6X2, CAMINHÃO, COR PRATA, ANO 2009, PLACAS KHA 4304-PE, esta no
nome de Abdias Marcolino dos Santos Júnior, filho de Maria Marinete da Silva, IDENTIDADE
FICTÍCIA. Este possui as escritas: REDE DE POSTOS SANTOS, CARUARU, TORITAMA E
SÃO CAETANO.
Vê-se, portanto, que os postos serviam para o que a Polícia Federal (fls. 631 e ss. Do IPL
7/2010) chamou de mescla.
A mescla (ou commingling) é a ocultação de capital sujo em meio a dinheiro com origem
lícita, de modo a tornar mais difícil a separação de um e de outro pelas autoridades de
fiscalização e repressão. Normalmente são utilizadas estruturas empresariais, de maneira a
misturar o capital. Para esta tipologia é muito comum a utilização de ramos de negócio em
que se costuma pagar em dinheiro e cuja identificação dos clientes não existe ou é
praticamente impossível (por exemplo, restaurantes, lavanderias, hotéis e pousadas, postos de
gasolina, empresas de ônibus, etc)24.
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Ademais, se não tivesse por objetivo esconder os ativos ilícitos, ABDIAS não teria formalizado
a propriedade dos postos em nome de terceiros que lhe prestavam serviços e que eram
"premiados" com a concessão de benefícios previdenciários.
Assim, por meio da aquisição dos postos e o registro em nome de terceiros, além do exercício
de todas as atividades relacionadas ao funcionamento, o réu ABDIAS dissimulava a origem,
a localização, a natureza e a propriedade dos valores decorrentes do estelionato
previdenciário.
É importante destacar o fato de que a acusação comprovou a prática de estelionatos contra a
o INSS por mais de uma década, período em que o réu ABDIAS amealhou fortuna e tornouse proprietário de postos de gasolina, padaria e de loja de lanches, além de adquirir imóveis
em Caruaru/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE e Tamandaré/PE, sem falar nos diversos
modelos de automóveis de alto padrão com os quais foi observado durante as investigações.
O réu, por sua vez, não apresentou qualquer explicação concreta para possuir esse
considerável patrimônio de forma lícita, como, de fato, não poderia. Com efeito, a evolução
patrimonial de ABDIAS se deu na medida em que maior se tornava a sangria dos cofres da
Previdência por ele provocada.
Considerando que ainda explora os postos de gasolina e a loja Amazônia Mix, não há dúvidas
de que persiste na prática do crime de lavagem de dinheiro, pois tais empreendimentos foram
iniciados e desenvolvidos com numerário de origem ilícita.
b. Benefícios previdenciários
Os benefícios previdenciários ilicitamente obtidos eram depositados em contas bancárias.
Esse numerário era utilizado para as mais diversas finalidades, como a realização de
pagamentos de boletos bancários e aquisição de empréstimos, por exemplo, demonstrando a
utilização de valores provenientes de delito de estelionato previdenciário na atividade
econômica e financeira (art. 1º, §2º, I, da Lei n. 9.613/98).
Para tanto, destacam-se os seguintes documentos, apreendidos na loja da Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS (fls. 1253 e ss. do IPL 7/2010):
Extrato bancário em nome de JANE VALÉRIA VITORINO (NB 1519943218), em que consta o
pagamento de boletos de cobrança no dia 03/01/2011 (fl. 1244 do IPL 7/2010). A pessoa em
questão consta do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
Extrato de CDC em nome de EDSON ROBERTO DOS SANTOS (NB 1487490680),
destinatário de benefício previdenciário ilegal. Na conta em que este era depositado, foi
contratado empréstimo bancário firmado em 30/03/2010 (fl. 1246 do IPL 7/2010).
Comprovante de transferência bancária, datada de 16/07/2012, da conta em que era realizado
o depósito do benefício previdenciário de LÚCIA VIEIRA SILVA DOS SANTOS (NB
1547969307), em favor de FJ DOS SANTOS LANCHONETE (Amazônia Mix), no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) (fl. 1253 do IPL 7/2010).
Comprovante de transferência bancária, datada de 16/07/2012, da conta em que era realizado
o depósito do benefício previdenciário de ANA MORAIS DA SILVA (NB 1533111984), em
favor de JS DOS SANTOS LANCHONETE, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (fl.
1253 do IPL 7/2010).
Comprovante de transferência bancária, datada de 16/07/2012, da conta em que era realizado
o depósito do benefício previdenciário de LUIZ EDUARDO COUTO (NB 1527510031), em
favor de JS DOS SANTOS LANCHONETE, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (fl.
1253 do IPL 7/2010).
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Extrato bancário em nome de GEORGE JOSÉ MORENO (NB 1527512093), em que consta o
pagamento de boletos de cobrança e transferências bancárias no dia 07/04/2012 (fl. 1253 do
IPL 7/2010). A pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
Extrato bancário da FJ DOS SANTOS LANCHONETE (Amazônia Mix), demonstrando
depósitos realizados por LÚCIA APARECIDA F DA SILVA (NB 1366470165) e JOSÉ
BARBOSA DA SILVA (NB 1366472290), ambos no dia 07/02/2013 (fl. 1254 do IPL 7/2010).
As pessoas em questão constam do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
Extrato bancário em nome de JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES (NB 1515079110), em que
consta o pagamento de boleto de cobrança no dia 03/07/2012 (fl. 1254 do IPL 7/2010). A
pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
Extrato bancário em nome de LUIZ EDUARDO COUTO (NB 1527512093), em que constam
saques no dia 09/04/2012 e transferências nessa data e no dia 07/05/2012 (fl. 1255 do IPL
7/2010). A pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
Comprovante de pagamento de boleto bancário em nome de JS DOS SANTOS LANCHONETE,
efetuado no dia 11/03/2013 a partir da conta em que era depositado o benefício previdenciário
em nome de EDSON ROBERTO DOS SANTOS (NB 1487490680) (fl. 1259 do IPL 7/2010). A
pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
É de se destacar, todos os benefícios previdenciários acima citados tiveram sua concessão
decorrente de fraude, constando do rol indicado na denúncia.
Embora a apreensão tenha ficado restrita a esses documentos, não há dúvidas de que cada
conta bancária em que eram depositados os benefícios ilegais sofria movimentação mensal,
seja com saques, pagamentos ou transferências, o que, por si só, basta para a configuração
do crime de lavagem de dinheiro, haja vista ser o numerário utilizado na atividade financeira
desde o momento em que é depositado em conta bancária. Prova disso são as transações com
as contas de EDSON ROBERTO DOS SANTOS, efetuadas nos anos de 2010 e 2013 (letras b
e j), e de LUIZ EDUARDO COUTO no ano de 2012 (letras e e i).
c. transações com EVILÁZIO JÚNIOR
Além disso, o MPF aponta a existência de confusão patrimonial entre ABDIAS e EVILÁZIO
JÚNIOR.
Como comprovação das relações comerciais tendentes a ocultar o patrimônio de ABDIAS, temse o pagamento de boleto bancário em nome de EVILÁZIO JÚNIOR (fl. 1252 do IPL 7/2010).
Há também um documento de extrato/recibo consorciado do Bradesco Consórcios em nome de
EVILÁZIO ANTÔNIO BEZERRA JÚNIOR, com data de vencimento em 10/05/2012 (fl. 1249 do
IPL 7/2010). Ambos os documentos foram apreendidos na loja da Amazônia Mix.
Conforme consta da denúncia, na residência de ABDIAS, por exemplo, onde disse EVILÁZIO
ser seu apartamento alugado a ABDIAS, foi encontrada uma folha de papel contendo o termo
"declaração" assinada por ABDIAS e EVILAZIO, datada de 28/03/2014, tratando de um
acordo por meio do qual passaram a ser sócios de a) uma casa da Av. Transcontinental, 710,
Nova Caruaru, Caruaru/PE, b) um apartamento 2001, Edf. Orion, Av. Aspicueta Navarro,
Maurício de Nassau, Caruaru/PE, c) um apartamento 303, Edf. Orion, Av. Aspicueta Navarro,
Maurício de Nassau, Caruaru/PE, sendo esses três imóveis avaliados em torno de
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Em seu interrogatório policial, disse EVILAZIO JUNIOR conhecer ABDIAS há mais de 10
(dez) anos, sendo seu amigo pessoal e também pessoa com que negocia há vários anos.
Acrescentou que o fundo de comércio do posto de Toritama, que hoje pertence a ABDIAS, foi
antes do interrogado e o posto de Toritama gerava na época em que o interrogado o
administrava um lucro aproximado de R$20.000,00 a R$30.000,00 após pagamento de todos
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os funcionários e despesas inerentes a atividade do posto. Confirmou que intermediava várias
negociações para ABDIAS por ser o interrogado muito conhecido em Caruaru/PE e ter crédito
na cidade.
A ligação entre os denunciados ABDIAS e EVILAZIO é tamanha que até uma casa no
bairro Nova Caruaru, avaliada em R$350.000,00, foi passada de ABDIAS para o nome de
DIEGO FILIPE BEZERRA LOPES, filho de EVILAZIO (fls. 1360/1360v), a evidenciar a
nítida confusão patrimonial com o intuito de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores
utilizados para a aquisição do bem.
Destaca-se, ainda, que tal casa é citada em documento apreendido na casa de ABDIAS,
quando do aparente levantamento de bens que seriam dados em garantia para
"embandeiramento" dos postos de ABDIAS, demonstrando, assim, que, embora tenha sido tal
imóvel tirado de seu nome (ou de um de seus nomes), ainda pertencia a seu patrimônio,
estando ocultado em nome de terceiros (fl. 1361).
São vários os negócios que envolvem ABDIAS e EVILAZIO: a) Alteração do Contrato Social
do Posto de Toritama/PE com inclusão de EVILAZIO no quadro societário, b) Contrato de
Compra e Venda do Posto IDEAL, onde EVILAZIO adquire o posto de Júlio Amorim e
Cláudio Amorim, em 2012, e consta como testemunha ABDIAS, sendo que na verdade esse
posto é de fato de ABDIAS, c) Escritura Pública referente à compra e venda de um
apartamento em Piedade, Recife/PE, em que EVILAZIO transfere a propriedade para o
nome de DANIEL, que é o braço direito de ABDIAS, revelando se tratar de mais uma
tentativa do chefe da organização criminosa, ABDIAS, de ocultar bens colocando-os em
nome de terceiros (fls. 1360/1362v).
O nome de EVILÁZIO, ademais, consta em GFIPs falsas transmitidas por meio da
organização criminosa, conforme análise feita nos anexos 11 e 44 do RelInfo da
APEGR/SE/MPS, tendo, portanto, conhecimento dos negócios escusos de ABDIAS.
Sendo assim, tenho por comprovada a alegação do MPF de que as diversas negociações
travadas com ABDIAS, aliadas às relações pessoais e patrimoniais muito estreitas, deixam
claro que EVILÁZIO recebeu, de forma livre e consciente, parte do patrimônio ilícito
angariado por ABDIAS com as fraudes previdenciárias narradas.
Além disso, foram apreendidos em poder de ABDIAS vários documentos que comprovam a
propriedade de lote de terreno nº 09 da quadra única do Loteamento São Pedro, lote de
terreno nº 03 da quadra B do Loteamento Campos III, lote 01 da quadra B do Loteamento
Campos III e lote 02 da quadra B do Loteamento Campos III, todos em Tamandaré/PE,
inscritos em nome de ABDIAS MARSOLINO, outra identidade utilizada por ABDIAS
MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR.
Não obstante tenha afirmado em audiência de que a mãe recebeu uma herança e deu o
dinheiro para que administrasse, o réu ABDIAS não logrou demonstrar essa afirmação ou
qualquer origem lícita para seu patrimônio, o que poderia ser feito com a simples
apresentação de uma declaração de imposto de renda ou de um extrato bancário.
O fato de registrar imóveis em nome de pessoas fictícias, criadas a partir de identidades falsas
com variações de seu nome, e de utilizar laranjas no contrato social dos postos de
combustíveis foram táticas flagrantemente utilizadas para esconder patrimônio obtido de
forma ilícita. Se assim não o fosse, não haveria motivo para atribuir propriedades suas a
terceiros. O fato do patrimônio não estar em seu nome dificultou, inclusive, a localização dos
bens.
Considerando que são três os fundos de comércio, instrumentos por meio dos quais se
ocultava e se dava aparência lícita a valores decorrentes de ilícitos, considero todos os atos
praticados no âmbito dessa atividade como integrantes de uma única atividade de lavagem de
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dinheiro. Da mesma maneira, não obstante cada movimentação bancária poder se
enquadrada como um delito diferente, é de bom alvitre agrupar todas as empreendidas sob a
mesma sistemática como um único crime de lavagem, bem como as transações efetivadas com
o Sr. EVILÁZIO JÚNIOR, porque, ao fim, todas essas atividades tinham por objetivo ocultar
e empregar os valores ilicitamente obtidos por meio dos estelionatos previdenciários.
Por fim, o fato de terem sido cometidos no âmbito de criminalidade organizada, incide a
causa de aumento de pena prevista no art.1º, §4º, da Lei n. 9.613/98.

189. Quanto ao crime de corrupção ativa, inexistiriam provas para sua
condenação.
190. Novamente são ricos os trechos da sentença demonstrando o inverso do que
sustenta a defesa, máxime aqueles já transcritos quando da análise das condutas
imputadas a MANOEL e PAULO, que, aceitando propina de ABDIAS, perpetraram
corrupção ativa.
191. Também no que toca ao crime de organização criminosa, não teriam restado
demonstrados os elementos indispensáveis da consumação do ilícito.
192. A tese já fora afastada nas linhas pregressas.
193. A decisão de sequestro dos bens deveria ser revogada, na medida em que
foram adquiridos com valores de origem lícita.
194. Sem maiores delongas, por tudo o que fora comprovado e dito, viu-se que os bens
apreendidos foram adquiridos sim com valores obtidos de maneira ilícita. Assim sendo, o
pedido de devolução padece de abrigo.
195. Teria se observado continuidade delitiva entre os crimes e não concurso
material.
196. Os requisitos para que a continuidade delitiva possa ser considerada: 1)
preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e
forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os
eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. 2) Exige-se, ainda, que os delitos
sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no
mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam
perpetrados pelo mesmo modo de execução.
197. Voltando os olhos ao caso concreto, resta cristalino que os crimes imputados a
ABDIAS –falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB), falsidade ideológica
(art. 299 do CPB), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB), estelionato
contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º,
caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.
9.613/98) – não são, de forma alguma, da mesma espécie, logo, não há como se
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defender, nem mesmo por apego à retórica, que foram perpetrados em continuidade
delitiva.
198. Apesar disto, entre os delitos efetivamente da mesma espécie –como foi o caso,
por exemplo, dos diversos estelionatos qualificados e algumas falsidades –, o magistrado
considerou sim, e com acerto, a merecida continuidade delitiva, observando, inclusive e
com bastante atenção e precisão, o lapso temporal entre cada conduta, como será visto
ao tratarmos da dosimetria.
199. A dosimetria de todos os delitos havia sido exacerbada.
200. Quanto os eventuais acertos sobre a dosimetria, este julgado tratará, como já
declinado, nas linhas finais do presente julgado.
201. APELAÇÃO DE SUZANNY
202. Conforme se infere da sentença, a apelante fora condenada pelos seguintes delitos:
(...) SUZANNY VERAS DE SANTA CRUZ, pelos delitos de falsificação documental (art. 297,
§3º, III, do CPB), estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB) e quadrilha
(art. 288 do CPB, na redação anterior à dada pela Lei n. 12.850/2013), em concurso material
(art. 69 do CPB); (...)

203. Suas condutas e respectivos crimes, aliás, foram bastante semelhantes aos
imputados à de LÚCIA, já devidamente tratados neste julgado.
204. Teria requerido que o juízo oficiasse à CAIXA para que esta informasse se a
apelante tinha “chave de acesso” que possibilitasse inserção de vínculos
trabalhistas nas GFIPs e subsequente envio de informações ao INSS, prova esta
indeferida pelo juízo, o que caracterizaria nulidade por cerceamento ao direito de
defesa; 2) a apelante teria negado, de forma veemente e segura, a autoria nos
crimes, motivo pelo qual deveria ser absolvida.
205. Não houve mácula alguma por parte do juízo de piso. Aliás, sobre as provas das
condutas cominadas a SUZANA, bem como sobre as razões do indeferimento diligência
pretendida, com acerto, assim fundamentou a magistrada, senão vejamos:
(...)
Comprovada a materialidade, passa-se à análise da autoria.
No início da fundamentação, destacou-se que, no Manual da GFIP para SEFIP 8.4,
disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil4, em sua página 32, o
responsável pela transmissão das informações, que pode ser um contador, uma empresa de
contabilidade, ou o próprio empregador/contribuinte, deverá possuir a certificação digital e
os dados do CNPJ/CEI do cadastro do responsável devem ser iguais ao CNPJ/CEI do
certificado eletrônico utilizado para a transmissão.
Ou seja, para que conste no recibo eletrônico o nome do responsável, obrigatoriamente a
GFIP deverá ser transmitida por meio de seu certificado digital.
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Nos termos do Relatório de Informações n. 59/2014, em todas as transmissões de GFIPs falsas
houve a participação da empresa LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de
Serviço). A responsável pela maioria das transmissões e também titular da empresa era Lúcia
Aparecida Ferreira Silva. Essa, porém, é uma das várias identidades falsas utilizadas pela ré
LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA RIBEIRO, conforme perícia papiloscópica constante das fls.
609/623 do IPL 7/2010 em anexo.
No interrogatório em sede policial (fls. 804/807 do IPL 7/2010), a ré LÚCIA DE FÁTIMA
confirmou ser a responsável pela empresa LAF/Terceiriza e que essa empresa foi constituída
exclusivamente para informar vínculos empregatícios fictícios através de GFIP eletrônica.
Afirmou ainda que:
Por volta de 2002, conheceu ABDIAS quando ele a procurou questionando se a interrogada
saberia como inserir vínculos empregatícios de dois empregados informais que ABDIAS
possuía; QUE na ocasião disse não saber como fazer tal inserção, mas procurou saber diante
da boa remuneração oferecida por ABDIAS; QUE aprendeu a fazer a inserção do vínculo
através de uma funcionária de um escritório de contabilidade (...); QUE após dois ou três
meses do primeiro contato, ABDIAS procurou a interrogada e, nesta ocasião, informou que
havia aprendido como fazer as inserções por ele desejadas; QUE, nesse primeiro momento,
não imaginava que tais inserções teriam como objetivo fraudar a Previdência Social, através
da simulação de vínculos empregatícios; (...); QUE confirma ser a responsável pela empresa
LÚCIA DE FÁTIMA LIRA-ME - CNPJ 00.345.697/0001-32, constituída há mais de 20 anos;
QUE tal empresa não foi constituída com a finalidade de inclusão de vínculos empregatícios
fictícios, porém chegou a ser utilizada para tal finalidade; QUE recorda de algumas empresas
citadas pela autoridade policial que foram utilizadas para inclusão fictícia de vínculos
empregatícios; QUE na época em que operou o esquema proposto por ABDIAS, era possível
qualquer pessoa, que tivesse conhecimento do sistema do INSS, de posse da chave de
conectividade social lançar vínculo com qualquer empresa; QUE confirma a utilização de
todos os documentos falsos apresentados pela autoridade policial, tais como, JUDITE MARIA
BEZERRA, BETÂNIA MONTEIRO, FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA, LÚCIA FARIAS
FERREIRA, LÚCIANA SENA DE LIMA, ROSEANE LIMA BARBOZA SILVA, MARIA LÚCIA
DA CONCEIÇÃO SILVA; (...); QUE não recebia salário fixo de ABDIAS, que havia um acordo
em que para cada benefício deferido a interrogada receberia a quantia de mil reais; QUE só
tinha conhecimento do deferimento dos benefícios através do próprio ABDIAS; QUE nunca
chegou a receber mais de dois mil reais por mês; QUE ABDIAS pagava queinhentos reais
quando a interrogada necessitava se dirigir a agência bancária para atualizar senhas das
contas beneficiárias; QUE confirma que a conversa gravada no arquivo
20140515130637093.WAV ocorre entre a interrogada e o seu filho RENAN; (...) QUE vem
recebendo benefício em nome de FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA há aproximadamente uns
quatro anos, pois desde então tem tido a posse do cartão de benefício; QUE confirma ter
recebido e sacado o valor de aproximadamente quatro mil reais citado no arquivo de áudio
2014051510740093.WAV, além do valor do benefício que vinha sendo pago até agosto do
corrente ano; QUE atualmente não está sendo a responsável pelas transmissões das GFIPs
para ABDIAS; (...); QUE não tinha contato com nenhum servidor do INSS, pois os contatos
eram feitos diretamente por ABDIAS; QUE as comissões de tais servidores eram pagas em
dinheiro através de envelopes amarelos; QUE MANOEL e PAULO facilitavam a aceitação dos
lançamentos extemporâneos utilizando-se da simulação, via sistema, da visita no local das
respectivas; (...); QUE ÁLVARO SANTOS administrador de um dos postos de combustíveis
pertencentes a ABDIAS, também auxiliava na confecção de documentos falsos para instrução
de processo junto ao INSS(...).
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Em relação à ré SUZANNY VERAS, embora tenha permanecido em silêncio no
interrogatório policial e refutado a prática do crime quando ouvida em juízo, não há como
negar que transmitiu dados falsos, relacionados a vínculos de emprego fictícios com a
empresa LAF/Terceiriza, por meio de GFIP, pelo menos entre 02/2011 a 11/2011.
O anexo n. 27 dos Relatórios de Informação n. 01/2012 e 59/2014-APEGR/SE/MPS (mídia
em fls. 400 e 441 do IPL 7/2010, respectivamente), nas páginas 145/178, comprova que a ré
SUZANNY VERAS, CPF n. 682.060.114-04, foi a responsável pela transmissão de GFIPs
contendo dados falsos referentes à empresa de fachada LAF/Terceiriza. Tais informações se
repetem nas fls. 1369/1370 do IPL 7/2010.
Tais dados falsos, ademais, contribuíram para a concessão fraudulenta de benefícios
previdenciários de pensão por morte instituídos por Josias Bonfim Medeiros, Arlei Alves da
Silva, Edvan Soares Lima, Ivanice Maria Silva de Arruda e Rejane Maria de Almeida,
conforme a tabela "#benefícios" constante de anexo na mídia que contém o Relatório de
Informações n. 59/2014.
Sobre a insistência da defesa de SUZANNY em oficiar à Caixa Econômica Federal,
questionando se foi emitido certificado digital em nome da ré, tal pleito não possui utilidade,
por não ser esse banco o único ente a fornecer esses certificados.
Além disso, não há contraprova apta a desconstituir o fato de terem sido transmitidas GFIPs
por meio do certificado digital da ré. A esse respeito, no relatório de envio das GFIPs a ela
atribuídas, consta seu nome como responsável pela transmissão.
Conforme já se explicou, apenas aparece o nome do responsável no extrato da GFIP enviada
se ele possui a conectividade digital e quando os dados desta são idênticos aos mesmos
informados por quem faz a transmissão.
Deve-se destacar, ademais, o fato de o réu UBERLÚCIO, em sede policial, ter afirmado que a
ré SUZANNY era a responsável pela contabilidade de ABDIAS (fl. 775 do IPL 7/2010),
informação ratificada pela ré ANA RAFAELA (fl. 956 do IPL 7/2010).
Conforme destacado pelo MPF em alegações finais, a ré SUZANNY afirmou em audiência de
instrução que os réus DANIEL e UBERLÚCIO entregavam documentos no escritório de
contabilidade, que a ré MARIA MARLIETE (mãe de ABDIAS) tratava de questões trabalhistas
e que ABDIAS era sócio da lanchonete Amazônia Mix. DANIEL também levava para o
escritório de contabilidade notas fiscais da Amazônia Mix e carteiras e folhas de pagamento de
outras empresas.
Além disso, a testemunha de defesa Leandro Ramos Pereira informou que, quando ABDIAS ia
ao escritório de contabilidade, procurava por SUZANNY.
Tem-se, portanto, também confirmada a AUTORIA dos crimes capitulados no art. 297, 3º,
III, por parte das rés LÚCIA DE FÁTIMA e SUZANNY VERAS.
A consumação do delito em questão se dá com o envio dos documentos com informações
falsas, mesmo que eletronicamente, à base de dados que alimentarão os registros da
Previdência Social. Sendo assim, a cada envio, consuma-se um novo delito.
Quando o sujeito ativo do delito, entretanto, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro. Sendo assim, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Desse modo, para que se aplique a disciplina do crime continuado, inserta na norma acima
transcrita, presente no art. 71 do Código Penal, devem estar presentes todos os requisitos.
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Em relação à ré SUZANNY VERAS, não há dúvidas. Durante dez competências sucessivas
(fevereiro a novembro de 2011), transmitiu GFIPs relacionadas à mesma empresa
(LAF/Terceiriza), utilizando-se dos mesmos dados para a transmissão (um único perfil como
responsável), praticando, assim, crimes da mesma espécie. Desse modo, pelos fundamentos
de política criminal previstos no art. 71 do CPB, tenho que os oito delitos que se seguiram ao
primeiro são continuidade deste.

(...)
206. E também foram evidentes as provas quanto aos demais delitos, conforme trechos
da sentença reproduzidos no voto.
207. Em suma, de modo semelhante a LÚCIA, SUZANNY cometeu o crime de
falsidade documental –em relação às GFPs que confeccionou de maneira falseada –, os
de estelionato qualificado –em relação aos benefícios fraudulentos que viabilizou –, bem
como o de formação de quadrilha.
208. Não existiria provas de que a apelante tivesse recebido vantagem indevida,
daí porque deveria ser absolvida quanto ao crime de estelionato.
209. Sobre a presença de provas suficientes de que a apelante perpetrou crime de
estelionato previdenciário –com a presença de todos os seus elementos subjetivos e
objetivos, inclusive o recebimento de vantagem indevida –, já foram tecidas as merecidas
considerações.
210. Ademais, ainda que assim nem fosse e não restasse comprovado que a SUZANNY
recebeu vantagem indevida, uma coisa é certa: segundo nosso Código Penal, todo aquele
que participa de um delito responde pelas penas a este cominadas. Logo, ainda que
SUZANNY não tivesse, pessoalmente, recebido vantagem ilícita, ao participar dos
estelionatos, seria ela, também, considerada como autora ou partícipe do crime, como
dito.
211. Por fim, cumpre rememorar, apenas a título de rebate, que, para a consumação do
crime de estelionato, a vantagem indevida não precisa ser recebida pelo autor do crime,
podendo também ser percebida por terceiro.
212. O crime de uso de documento falso deveria ser absorvido pelo crime de
estelionato em face do princípio da consunção.
213. Sobre o não exaurimento dos documentos falsos após a consumação dos crimes de
estelionato –e, consequentemente, a aplicação do entendimento previsto na Súmula n.
17 do STJ –, já foram traçadas as merecidas linhas no presente julgado.
214. A pena deveria ser aplicada no mínimo legal.
215. Sobre a dosimetria, está será tratada ao final e em relação a todos os crimes e
condenados.
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216. APELAÇÃO DE PAULO
217. A sentença condenou o apelante pelos seguintes tipos penais: (...) PAULO
FRANCISCO SAMPAIO DE MELO, pelos delitos de inserção de dados falsos em sistemas de
informação (art. 313-A do CPB), corrupção passiva (art. 317 do CPB), estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do Código Penal), organização criminosa (art. 2º, caput e
§4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CPB); (...)

218. Conforme já resumido, PAULO, na condição de servidor do INSS, mediante
pagamento de propina por parte de ABDIAS – daí o cometimento do crime de
corrupção passiva –, inseriu inúmeros dados falsos no sistema informatizado da aludida
autarquia, cometendo assim o delito previsto no art. 313-A do CPB. Além disso, afora
os benefícios cujos dados falsos inserira do sistema – e, por isso, não se
enquadraram no art. 171, § 3º, do CPB –, PAULO fora ainda responsável pela
concessão de inúmeros benefícios fraudulentos, facilitando e fazendo vista grosa aos que
lhe procuravam, todos identificados na sentença, daí ter perpetrado também o crime de
estelionato qualificado. Por ocupar, de modo consciente e voluntário, papel de
destaque no esquema engendrado por perpetrara ainda o crime de organização
criminosa.
219. Inexistiriam provas para sua condenação.
220. As provas são tão vastas quanto, contundentes e em relação a todos os três delitos
pelos quais PAULO fora condenado, consoante trechos reproduzidos no voto.
221. As acusações teriam sido genéricas.
222. Consoante já mencionado em tópicos anteriores, a condenação não fora genérica,
tampouco a sentença, ao contrário: ambas relataram, em pormenores que perfeitamente
viabilizaram o contraditório e a ampla defesa, todas as condutas imputadas a PAULO.
223. Não constariam nos autos os documentos administrativos que teriam servido
de lastro para a condenação.
224. Sem maiores delongas, rememoremos o que já fora frisado no começo: o presente
feito conta com dezenas de autos, inclusive todo o acervo que formou a investigação
erguida na seara administrativa. Aliás, a própria sentença cuidou de, um a um, esmiuçar
os processos administrativos que lhe serviram de pilares, não procedendo de forma
alguma a tese defensiva.
225. APELAÇÃO DE MARIA MARLIETE
226. Segundo a sentença, a ré fora condenada pelos seguintes ilícitos: (...) MARIA
MARLIETE DA SILVA, pelos delitos de estelionato contra a Previdência Social (art. 171,
§3º, do CPB) e organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em
concurso material (art. 69 do CPB); (...)
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227. É que, conforme já resumido, MARIA MARLIETE, que é, inclusive, mãe de
ABDIAS, teria participado de pelo menos um estelionato previdenciário por este
orquestrados, atuando, ainda, de maneira substancial, na organização criminosa.
228. A prova não teria sido plena e segura, motivo pelo qual a apelante deveria ser
absolvida em face da máxima in dubio pro reo.
229. Na sentença, o juízo de piso fora por demais cauteloso ao analisar e apontar as
provas dos autos e mais: cuidou ainda de frisar que, muito embora existissem vários
indicativos de que MARIA MARLIETE houvesse participado mais de um delito,
condenaria tal apelante por apenas um estelionato qualificado. E assim agiu justamente
por não haver provas suficientes quanto aos demais ilícitos, preservando – e não
maculando –assim a máxime do in dubio pro reo.
230. A pena deveria ter sido cominada no mínimo legal.
231. As questões atinentes à dosimetria serão examinadas ao final.
232. APELAÇÃO DE ÁLVARO
233. Como visto, o juízo condenou o apelante pelos seguintes ilícitos: (...) ÁLVARO
SANTOS, pelos delitos de falsidade ideológica (art. 299 do CPB), estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei
n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.º 9.613/98), em concurso material
(art. 69 do CPB); (...)

234. É que as provas demonstraram que ÁLVARO, de modo consciente e voluntário,
auxiliou na confecção de RGs e CPFs falsos que foram utilizados de maneiras diversas
para além da prática dos estelionatos, o que configuraria o crime de falsidade ideológica.
Além disso, também recebeu benefícios previdenciários fraudulentos, perpetrando assim
o crime de estelionato qualificado. No mais, atuou de forma relevante na organização
criminosa, inclusive lavando o dinheiro ilícito por esta recebido.
235. Não teria participado das atividades criminosas descritas, sendo mero
sócio/funcionário de ABDIAS.
236. Diversamente do aduzido, o juízo de piso fora por demais contundente ao apontar
as provas e fundamentar a condenação de ÁLVARO por todos os delitos a si cominados.
237. As falsidades deveriam ser absorvidas pelos crimes de estelionato.
238. Repita-se: sobre o não exaurimento dos documentos falsos após a consumação dos
crimes de estelionato –e, consequentemente, a aplicação do entendimento previsto na
Súmula n. 17 do STJ –, já foram traçadas as merecidas linhas no presente julgado.
239. A pena deveria ser aplicada no mínimo legal.
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240. As questões atinentes à dosimetria serão examinadas ao final.
241. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
242. ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY deveriam ser condenados pelo crime previsto
no art. 313-A e não absolvidos, na medida em que ABDIAS pagava a funcionários
públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem dados falsos no sistema, enquanto
LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e da condição de funcionários
públicos ostentados por MANOEL e PAULO.
243. Sobre o tema, o ato jurisdicional tratou com exaustão, tanto em vários tópicos
erguidos nos apelos das defesas, quanto nos trechos da sentença que fundamentam
exatamente o porquê de ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY não responderem pelo crime
previsto no art. 313-A do CPB, apesar de terem contado com a participação de
funcionários públicos para executar parte das fraudes.
244. Assim sendo, para não incidir em enfadonha repetição, limitamo-nos a nos reportar
aos enxertos já trazidos que, em suma, declinam que: 1) Em primeiro passo, os três
acusados não possuem a qualidade de funcionários públicos, elementar do tipo penal
previsto no art. 313-A do CPB; 2) Ademais, ainda que se cogitasse da possibilidade de
responderem pelo aludido tipo, já que tinham conhecimento de todo o esquema
articulado e da condução de servidores ostentada por MANOEL e PAULO, o fato é que
a conduta dos três melhor se amoldou ao delito de estelionato qualificado, consoante
tudo o que fora fundamentado. 3) Assim sendo, pelo princípio da melhor justeza, há de
prevalecer a tipificação das condutas de ABDIAS, SUZANNY e LÚCIA no tipo penal
que não exige elasticidade, qual seja, o de estelionato qualificado.
245. As penas cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA,
SUZANNY, ÁLVARO, DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA
RAFAELA deveriam ser aumentadas.
246. Sobre a dosimetria, este julgado tratará ao final.
247. A pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer
aumento.
248. Sobre a dosimetria, este julgado tratará ao final.
249. O percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido
majorado de acordo com a qualidade de estelionatos cometidos.
250. Sobre a dosimetria, este julgado tratará ao final.
251. A causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
também deveria ser aumentada.
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252. Sobre a dosimetria, este julgado tratará doravante.
253. DAS PERTINENTES ALTERAÇÕES NO ESTEIO DA DOSIMETRIA
254. De fato, compulsando a dosimetria, é de ver-se que o juízo de piso cometeu alguns
equívocos que merecem reparo, máxime no que diz respeito à incidência de bis in idem e
ao considerar como circunstancias judiciais negativas elementos que, em verdade, faziam
parte do tipo penal, consoante será visto.
255. Ocorre que, antes de partir para a reparação, cumpre fazer um destaque.
256. Como já declinado no início do presente julgado, o feito é complexo, longo,
repleto de réus, condutas, provas, fatos e também de tipos penais, agravantes,
atenuantes, causas de aumento de pena, de diminuição, dentre outras nuanças, o que
redundaria numa análise longa e truncada, caso, doravante, fóssemos analisar cada uma
das fases percorridas pela magistrada em relação a cada réu e a cada tipo penal violado
para, na cadência, sanear um por um dos equívocos encontrados.
257. Partindo dessa certeza e de nosso compromisso inaugural, qual seja, o de ser, o
máximo possível, didáticos, optamos por refazer inteiramente a dosimetria, corrigindo,
neste ato, os eventuais equívocos, excessos, bis in idens, dentre outros detalhes que
tornaram as penas dignas de reparos, mas nem sempre pareando com o que fora feito
na sentença original.
258. Em outras palavras, as penas serão reanalizadas, reaplicadas, fase por fase, levando
em conta as condutas, tipificações basilares e provas já fartamente demonstradas.
259. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A ABDIAS
260. Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
261. 1º FASE
262. Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de
GFIPs adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
263. Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria
mãe nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
264. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
265. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
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266. Motivos: forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar
fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
267. Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
268. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
269. Comportamento da vítima: neutro.
270. Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
271. 2 ª FASE
272. Sem atenuantes.
273. Agravante prevista no art. 62, I, do CPB, já que o réu era o líder do núcleo que
perpetrava as falsificações, o que considero para aumentar a pena em 06 meses.
274. 3ª FASE
275. Sem causas de aumento e/ou diminuição de pena.
276. Pena privativa de liberdade final: 03 anos e 06 meses de reclusão.
277. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 90. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.

278. Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
279. 1º FASE
280. Culpabilidade: o réu falseou vários documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciários. Todavia, conforme explicado, fora condenado por falsidade ideológica
em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e que, por isto, não
foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação especificamente às
falsidades ideológicas em demanda, máxime levando em conta que ABDIAS usou uma
das identidades falsas para requerer porte de arma de fogo perante o DPF, entendo que a
culpabilidade foi intensa.
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281. Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria
mãe nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
282. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
283. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
284. Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar
do tipo.
285. Consequências: inerentes ao tipo.
286. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
287. Comportamento da vítima: neutro.
288. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 02 anos de reclusão.

289. 2 ª FASE
290. Sem agravantes.
291. Atenuante da confissão, que fixo em 01 ano.
292. 3ª FASE
293. Sem causas de aumento e/ou diminuição de pena.
294. Pena privativa de liberdade: 01 ano de reclusão. Todavia, levando em conta
que o réu perpetrou 07 delitos em concurso material, a pena finda em 07 anos de
reclusão.
295. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
296. Penas finais (concurso material): tendo em vista que o réu cometeu 07 delitos
em concurso material, as penas finais são de 07 anos de reclusão e 560 dias-multa.
297. Corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB):
298. 1º FASE
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299. Culpabilidade: como visto, o réu corrompeu dois funcionários públicos para que
estes atuassem na empreitada ilícita por si engendrada, causando desfalque ao INSS.
Apesar disto, entendo, diversamente do magistrado de piso, que todo crime de
corrupção termina causando mácula à Administração Pública. Logo, não considero como
causas que intensifiquem a culpabilidade o número de servidores corrompidos –até
porque foram dois e não dezenas –, tampouco prejuízo causado, por serem inerentes ao
tipo.
300. Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria
mãe nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
301. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
302. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
303. Motivos: fazer com que os servidores públicos agissem em desconformidade com
o dever e a Administração Pública, o que inerente ao tipo penal.
304. Consequências: os servidores efetivamente agiram consoante a vontade do
acusado, infringindo dever funcional, consequência, todavia, que será considerada na
segunda fase, tendo em conta que se trata de causa de aumento de pena prevista no
parágrafo único do aludido dispositivo.
305. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
306. Comportamento da vítima: neutro.
307. Pena-base (de 02 a 12 anos de reclusão e multa): 03 anos e 04 meses de
reclusão.
308. 2 ª FASE
309. Sem agravantes.
310. Sem atenuantes.
311. 3ª FASE
312. Sem causa de diminuição de pena.
313. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no parágrafo segundo do art. 333
do CPB, que utilizo para a aumentar a pena em 1/3.
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314. Pena privativa de liberdade: 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.
315. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
316. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
317. 1º FASE
318. Culpabilidade: como visto, o réu perpetrou pelo menos 11 crimes de estelionato,
na medida em que viabilizou a concessão e recebimento indevido de 11 benefícios
previdenciários. Rememore-se, todavia, que a quantidade de crimes será levada em
conta para fins de concurso de crimes (continuidade delitiva e concurso material),
motivo pelo qual não pode ser aqui abraçada para elevar a culpabilidade, sob pena de bis
in idem. Quanto aos documentos falsificados, atos de corrupção e demais
“artifícios”utilizados pelo réu para manter o esquema delituoso, relembre-se também
que tais condutas foram tipificadas isoladamente, não podendo agora ser utilizadas como
intensificadoras da culpabilidade sob pena de incidir em bis in idem novamente. Bem por
isto, nesse aspecto também merece reforma a sentença de piso. Em suma, estamos
tratando aqui apenas dos benefícios previdenciários fraudulentos e não dos documentos
falsos que foram utilizados para além das concessões, tampouco dos atos de corrupção,
condutas pelas quais o réu já fora condenado individualmente.
319. Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria
mãe nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
320. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
321. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
322. Motivos: inerentes ao tipo penal.
323. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 11
perpetrados por ABDIAS. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
324. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
325. Comportamento da vítima: neutro.
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326. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos e 06 meses de
reclusão.
327. 2 ª FASE
328. Sem agravantes. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso considerou como
agravante o fato de o réu ser o líder do grupo (art. 62, I, do CPB). Tal nuança, todavia,
tem relação com os crimes de falsidade documental, organização criminosa e
lavagem de dinheiro, mas não com o presente estelionato, já que, sendo os 11
perpetrados por si, não poderia ABDIAS ser líder de si mesmo.
329. ABDIAS confessou 03 estelionatos (em relação aos benefícios previdenciários que
tinham variações de seu nome). Por tal motivo, aplico a atenuante em 01 ano em relação
a tal conjunto, consoante será visto.
330. 3ª FASE
331. Sem causa de diminuição de pena.
332. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
333. Verifico ainda que, dentre os 11 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 03 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
334. Pena privativa de liberdade: 02 anos (01 ano e 06 meses + 1/3 do § 3º) em
relação aos 08 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01
anos e 04 meses (01 ano e 06 meses + 1/3 do § 3º + 1/6 do art. 71 do CPB –1 ano da
confissão) em relação aos que foram cometidos em continuidade delitiva.
335. Concurso material: como visto, foram perpetrados 08 delitos (com penas
individuais de 02 anos) em concurso material, além de 03 delitos em continuidade
delitiva (com pena total de 01 ano e 04 meses), findando, pois, após a soma, a pena
privativa de liberdade em 17 anos e 04 meses (16 anos + 1 ano e 04 meses) de
reclusão.
336. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80 para os estelionatos perpetrados individuais e 60
para os 03 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se
que a pena de multa total será de 640 (80 x 08 estelionatos perpetrados em concurso
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material) + 60 (três estelionatos perpetrados em continuidade delitiva), findando, pois,
em 700 dias-multa.
337. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa
em 03 salários mínimos.
338. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
339. 1º FASE
340. Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade intensa em virtude de o réu ter se utilizado de organização
criminosa para cometer vários delitos. Ora, a existência de organização criminosa com a
finalidade de cometer ilícitos são elementos inerentes ao tipo, motivo pelo qual, ao assim
pontuar, incidiu o juízo de piso em bis in idem.
341. Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria
mãe nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
342. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
343. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
344. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
345. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si engendrados, motivo pelo qual valoro
tal circunstância negativamente.
346. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
347. Comportamento da vítima: neutro.
348. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos e 06 meses de
reclusão.
349. 2 ª FASE
350. Como agravante, verifico a prevista no § 3º da aludida lei (ABDIAS era o líder),
motivo pelo qual elevo a pena em 06 meses.
351. Sem atenuantes.
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352. 3ª FASE
353. Sem causa de diminuição de pena.
354. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
355. Pena privativa de liberdade: 05 anos e 10 meses de reclusão.
356. Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 120. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
357. Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
358. 1º FASE
359. Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade intensa em virtude de o réu ter se utilizado de vários
expedientes escusos para perpetrar o delito, tais como operações financeiras diversas,
pessoas interpostas, abertura de contas bancárias, etc. Ocorre que a utilização de
artifícios diversificados faz parte justamente do “
mecanismo”utilizado para que o crime
de lavagem de dinheiro se consume. Por tal motivo, considero a culpabilidade inerente
ao delito, sob pena de incidir em bis in idem.
360. Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria
mãe nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
361. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
362. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
363. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores.
364. Consequências: Inerentes ao crime.
365. Circunstâncias: Inerentes ao crime.
366. Comportamento da vítima: neutro.
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367. Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos e 08 meses de
reclusão.
368. 2 ª FASE
369. Como agravante, verifico que a presente no art. 62, I, do CPB, na medida em que
ABDIAS liderava a lavagem de dinheiro, motivo pelo qual elevo a pena em 06 meses.
370. Sem atenuantes.

371. 3ª FASE
372. Sem causa de diminuição de pena.
373. Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em
que o crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para
elevar a pena em 1/3.
374. Pena privativa de liberdade: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.
375. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 140. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
376. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
377. Falsidade documental: 03 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa.
378. Falsidade ideológica: 07 anos de reclusão e 560 dias-multa.
379. Corrupção ativa: 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 100 dias-multa.
380. Estelionato qualificado: 17 anos e 04 meses de reclusão e 700 dias-multa.
381. Organização criminosa: 05 anos e 10 meses de reclusão e 120 dias-multa.
382. Lavagem de dinheiro: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 140 dias-multa.
383. TOTAL:
384. Pena privativa de liberdade: 43 anos e 08 meses de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
385. Pena de multa: 1710 dias multa, no valor individual de 3 salários-mínimos.
386. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A LÚCIA
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387. Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
388. 1º FASE
389. Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de
GFIPs adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
390. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
391. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
392. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
393. Motivos: forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar
fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
394. Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
395. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
396. Comportamento da vítima: neutro.
397. Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de
reclusão.
398. 2 ª FASE
399. Ao reverso do sustentado pelo magistrado, embora a ré somente tenha confessado
em sede policial suas ações, o fato é que suas declarações foram consideradas para
proferir a sentença, motivo pelo qual a atenuante da confissão deve ser abarcada
(Súmula 545 do STJ), o que faço para reduzir a pena em 06 meses.
400. Sem agravantes.
401. 3ª FASE
402. Sem causas de diminuição de pena.
403. Como causa de aumento de pena, verifico que a ré falseou dezenas de GFIPs,
motivo pelo qual acresço à penalidade 2/3.
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404. Pena privativa de liberdade final: 03 anos e 04 meses de reclusão.
405. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica da acusada,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/30 do
valor do salário-mínimo.

406. Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
407. 1º FASE
408. Culpabilidade: a ré falseou vários documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciários. Todavia, conforme explicado, fora condenada por falsidade ideológica
em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e que, por isto, não
foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação especificamente às
falsidades ideológicas em demanda, entendo que a culpabilidade não ultrapassou a
normalidade.
409. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
410. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
411. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
412. Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar
do tipo.
413. Consequências: inerentes ao tipo.
414. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
415. Comportamento da vítima: neutro.
416. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 ano de reclusão.
417. 2 ª FASE
418. Sem agravantes.
419. Sem atenuantes.

ACR Nº 14282

57

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

420. 3ª FASE
421. Como visto, a ré perpetrou 05 crimes de falsidade, conforme fundamentado ao
longo da sentença e do presente julgado, 02 foram cometidos em continuidade delitiva
(art. 71 do CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
422. Pena privativa de liberdade: 01 anos em relação às 03 falsidades que foram
perpetradas em concurso material entre si e 01 anos e 02 meses em relação às 02 que
foram perpetradas em continuidade delitiva (01 ano + 1/6 do art. 71 do CPB).
423. Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas
individuais de 01 ano) em concurso material, além de 02 delitos em continuidade delitiva
(com pena total de 01 ano e 02 meses), findando, pois, após a soma, a pena privativa de
liberdade em 04 anos e 02 meses (03 anos + 1 ano e 02 meses) de reclusão.
424. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para as falsidades perpetradas individuais e 40
para as 02 perpetradas em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se que a pena de
multa total será de 180 (60 x 03 falsidades perpetradas em concurso material) + 40 (02
falsidades perpetradas em continuidade delitiva), findando, pois, em 220 dias-multa.
425. Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme já fundamentado,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
426. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
427. 1º FASE
428. Culpabilidade: como visto, a ré perpetrou vários estelionatos, na medida em que
viabilizou a concessão e recebimento indevido de vários benefícios previdenciários
fraudulentos. Rememore-se, todavia, que a quantidade de crimes será levada em conta
para fins de concurso de crimes (continuidade delitiva), motivo pelo qual não pode ser
aqui abraçada para elevar a culpabilidade, sob pena de bis in idem. Quanto aos
documentos falsificados e demais “artifícios” utilizados para manter o esquema
delituoso, relembre-se também que tais condutas foram tipificadas isoladamente, não
podendo agora ser utilizadas como intensificadoras da culpabilidade sob pena de incidir
em bis in idem novamente. Bem por isto, nesse aspecto também merece reforma a
sentença de piso. Em suma, estamos tratando aqui apenas dos benefícios previdenciários
fraudulentos e não dos documentos falsos que foram utilizados para além das
concessões, conduta pelas qual a ré já fora condenada individualmente.
429. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
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430. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
431. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
432. Motivos: inerentes ao tipo penal.
433. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
perpetrados pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
434. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
435. Comportamento da vítima: neutro.
436. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
437. 2 ª FASE
438. Sem agravantes.
439. Há atenuante da confissão em relação apenas ao benefício previdenciário
fraudulento recebido em nome de FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIRA. Apesar disto,
deixo de considerar a confissão em virtude de a pena já ter sido fixada no mínimo legal.
440. 3ª FASE
441. Sem causa de diminuição de pena.
442. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
443. Verifico ainda que, dentre os 05 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 02 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
444. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em
relação aos 03 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01
anos, 06 meses e 20 dias (01 ano + 1/3 do § 3º do art. 171 do CPB + 1/6 do art. 71 do
CPB) em relação aos 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva.
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445. Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas
individuais de 01 ano e 04 meses) em concurso material, além de 02 delitos em
continuidade delitiva (com pena total de 01 ano, 06 meses e 20 dias), findando, pois,
após a soma, a pena privativa de liberdade em 05 anos, 06 meses e 20 dias (04 anos + 1
ano, 06 meses e 20 dias) de reclusão.
446. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para os estelionatos perpetrados individuais e 40
para os 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se
que a pena de multa total será de 180 (60 x 03 estelionatos perpetrados em concurso
material) + 40 (02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva), findando, pois, em
220 dias-multa.
447. Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
448. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
449. 1º FASE
450. Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade intensa em virtude de a ré ter atuado em várias fases da
organização criminosa. Ora, a existência de organização criminosa com a finalidade de
cometer ilícitos e com divisão de tarefas são elementos inerentes ao tipo, motivo pelo
qual, ao assim pontuar, incidiu o juízo de piso em bis in idem.
451. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
da ré.
452. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
453. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
454. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
455. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
456. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
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457. Comportamento da vítima: neutro.
458. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
459. 2 ª FASE
460. Sem agravantes.
461. Sem atenuantes.
462. 3ª FASE
463. Sem causa de diminuição de pena.
464. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
465. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
466. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
467. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
468. Falsidade documental: 03 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa.
469. Falsidade ideológica: 04 anos e 02 meses de reclusão e 220 dias-multa.
470. Estelionato qualificado: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 220 diasmulta.
471. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
472. TOTAL:
473. Pena privativa de liberdade: 17 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
474. Pena de multa: 620 dias multa, no valor individual de 1/30 do saláriomínimo.
475. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A SUZANNY
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476. Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
477. 1º FASE
478. Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de
GFIPs adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
Nesse diapasão, verifico que o juízo se utilizou do argumento de que a ré, profissional de
contabilidade, teria utilizado seus conhecimentos para auxiliar em organização criminosa,
cometendo fraudes. Ocorre que, como se depreende, por ora está em voga a análise
apenas dos delitos de falsificação, não podendo, em virtude disto, elementos associados
a outro delito, tampouco a formação profissional da ré, serem sopesadas negativamente
por falta de correlação com o crime presente.
479. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
480. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
481. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
482. Motivos: forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar
fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
483. Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
484. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
485. Comportamento da vítima: neutro.
486. Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de
reclusão.
487. 2 ª FASE
488. Sem atenuantes.
489. Sem agravantes.
490. 3ª FASE
491. Sem causas de diminuição de pena.
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492. Como causa de aumento de pena, verifico que a ré falseou pelo menos 08 GFIPs,
motivo pelo qual acresço à penalidade 2/3.
493. Pena privativa de liberdade final: 03 anos e 04 meses de reclusão.
494. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica da acusada,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/30 do
valor do salário-mínimo.
495. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
496. 1º FASE
497. Culpabilidade: novamente o juízo de piso considerou, para sopesar como intensa
a culpabilidade, o grau de escolaridade da ré e a utilização de seus conhecimentos para
auxiliar organização criminosa. Aqui, valem os mesmos argumentos tecidos no item
acima: como se depreende, por ora está em voga a análise apenas dos delitos de
estelionato qualificado, não podendo, em virtude disto, elementos associados a outro
delito, tampouco a formação profissional da ré, serem sopesadas negativamente por falta
de correlação com o crime presente.
498. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
499. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
500. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
501. Motivos: inerentes ao tipo penal.
502. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
perpetrados pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa –no caso de SUZANNY, formação de quadrilha –será sopesado quando da
análise de tal crime e não do presente.
503. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
504. Comportamento da vítima: neutro.
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505. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
506. 2 ª FASE
507. Sem agravantes.
508. Sem atenuante.
509. 3ª FASE
510. Sem causa de diminuição de pena.
511. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
512. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses.
513. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 40.
514. Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
515. Crime de quadrilha (art. 288 do CPB):
516. 1º FASE
517. Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade média em virtude de a ré ter conhecimento de toda a
repercussão que sua conduta causaria, o que, evidentemente, confunde-se com o dolo,
sem o qual sequer haveria crime.
518. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
da ré.
519. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
520. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
521. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
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522. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa –quadrilha –através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo
qual valoro tal circunstância negativamente.
523. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a quadrilha, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
524. Comportamento da vítima: neutro.
525. Pena-base (de 01 a 03 anos de reclusão): 01 ano e 03 meses reclusão.
526. 2 ª FASE
527. Sem agravantes.
528. Sem atenuantes.
529. 3ª FASE
530. Sem causa de diminuição de pena.
531. Sem causa de aumento de pena.
532. Pena privativa de liberdade: 01 anos e 03 meses de reclusão.
533. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
534. Falsidade documental: 03 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa.
535. Estelionato qualificado: 01 ano e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
536. Formação de quadrilha: 01 anos e 03 meses de reclusão.
537. TOTAL:
538. Pena privativa de liberdade: 05 anos e 11 meses, a serem cumpridos
inicialmente em regime semiaberto.
539. Pena de multa: 120 dias multa, no valor individual de 1/30 do saláriomínimo.
540. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A ÁLVARO
541. Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
542. 1º FASE
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543. Culpabilidade: o réu falseou 03 documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciário e lavagem de dinheiro. Todavia, conforme explicado, fora condenado por
falsidade ideológica em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e
que, por isto, não foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação
especificamente às falsidades ideológicas em demanda, entendo que a culpabilidade não
ultrapassou a normalidade.
544. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
545. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
546. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
547. Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar
do tipo.
548. Consequências: inerentes ao tipo.
549. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
550. Comportamento da vítima: neutro.
551. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 ano de reclusão.
552. 2 ª FASE
553. Sem agravantes.
554. Sem atenuantes.
555. 3ª FASE
556. Sem causas de diminuição de pena.
557. Sem causas de aumento de pena.
558. Pena privativa de liberdade: como visto, o réu perpetrou 03 delitos de falsidade
ideológica em espaço de tempo que não permitiram o reconhecimento da continuidade
delitiva (art. 71 do CPB), impondo, isto sim, o somatório em face do concurso material
(art. 69 do CPB).
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559. Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas
individuais de 01 ano) em concurso material, de modo que a pena privativa de liberdade
final é de 03 anos de reclusão.
560. Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para cada falsidade. Assim sendo, tem-se que a pena
de multa total será de 180 (60 x 03 falsidades perpetradas em concurso material).
561. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, que não restou
suficientemente esclarecida, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30
do salário-mínimo.
562. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
563. 1º FASE
564. Culpabilidade: novamente o juízo de piso considerou, para sopesar como intensa
a culpabilidade, o fato de o estelionato previdenciário ter sido cometido em âmbito de
organização criminosa. Ocorre que, por organização criminosa, este réu já fora
condenado, não podendo, por ora, ter um crime (organização criminosa) como
“
elemento”que agrava a culpabilidade de outro (estelionato qualificado), sob pena de
incidir em bis in idem. Portanto, ao nosso ver, a culpabilidade não se destacou do normal
à espécie.
565. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
566. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
567. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
568. Motivos: inerentes ao tipo penal.
569. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos perpetrados causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui
tratando de todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
02 perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
570. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
571. Comportamento da vítima: neutro.
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572. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
573. 2 ª FASE
574. Sem agravantes.
575. Sem atenuante.
576. 3ª FASE
577. Sem causa de diminuição de pena.
578. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
579. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses.
580. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 40.
581. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
582. Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
583. 1º FASE
584. Culpabilidade: Normal à espécie, como também considerou o juízo de piso.
585. Personalidade: Sem dados que sinalizem negativamente para a personalidade do
réu.
586. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
587. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
588. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores.
Quanto ao argumento do juízo de piso no sentido de que os motivos eram negativos em
face de afetarem patrimônio público, entendo que o dano ao erário será sopesado como
consequências negativas no esteio do crime de organização criminosa e não no de
lavagem de dinheiro que, em verdade, tem como motivo genérico o de ocultar e/ou
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dissimular a origem ilícita de valores, independente do crime antecedente (logo, do dano
ao erário).
589. Consequências: inerentes ao crime.
590. Circunstâncias: inerentes ao crime.
591. Comportamento da vítima: neutro.
592. Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
593. 2 ª FASE
594. Sem agravantes.
595. Sem atenuantes.
596. 3ª FASE
597. Sem causa de diminuição de pena.
598. Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em
que o crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para
elevar a pena em 1/3.
599. Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
600. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 110. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
601. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
602. 1º FASE
603. Culpabilidade: normal à espécie, como também fundamentou o juízo originário.
604. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
605. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
606. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
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607. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
608. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
609. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
610. Comportamento da vítima: neutro.
611. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
612. 2 ª FASE
613. Sem agravantes.
614. Sem atenuantes.
615. 3ª FASE
616. Sem causa de diminuição de pena.
617. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
618. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
619. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
620. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
621. Falsidade ideológica: 03 anos de reclusão e 180 dias-multa.
622. Estelionato qualificado: 01 ano e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
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623. Lavagem de dinheiro: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
624. Formação de quadrilha: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
625. TOTAL:
626. Pena privativa de liberdade: 12 anos e 04 meses, a serem cumpridos
inicialmente em regime fechado.
627. Pena de multa: 440 dias multa, no valor individual de 1/30 do saláriomínimo.
628. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A DANIEL
629. Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
630. 1º FASE
631. Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de
GFIPs adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
632. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
633. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
634. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
635. Motivos: intenção de forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de
consumar fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
636. Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
637. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
638. Comportamento da vítima: neutro.
639. Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de
reclusão.
640. 2 ª FASE
641. Sem agravante.

ACR Nº 14282

71

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

642. Sem atenuante.
643. 3ª FASE
644. Sem causas de diminuição de pena.
645. Sem causa de aumento de pena.
646. Pena privativa de liberdade final: 02 anos e 06 meses de reclusão.
647. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/30 do
valor do salário-mínimo.

648. Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
649. 1º FASE
650. Culpabilidade: o réu falseou 04 documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciários e lavagem de dinheiro. Todavia, conforme explicado, fora condenado por
falsidade ideológica em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e
que, por isto, não foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação
especificamente às falsidades ideológicas em demanda, entendo que a culpabilidade não
ultrapassou a normalidade.
651. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
652. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
653. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
654. Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar
do tipo.
655. Consequências: inerentes ao tipo.
656. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
657. Comportamento da vítima: neutro.

ACR Nº 14282

72

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

658. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 ano de reclusão.
659. 2 ª FASE
660. Sem agravantes.
661. Sem atenuantes.
662. 3ª FASE
663. Sem causa de aumento de pena.
664. Sem causa de diminuição de pena.
665. Concurso material: tendo em vista que o réu cometeu 04 delitos em espaço de
tempo que não permite a configuração da continuidade delitiva, imperiosa a soma das
penalidades, de modo que a pena privativa de liberdade total será de 04 anos de
reclusão.
666. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 40. Ocorre que, diante do concurso material, a pena será
de 160 dias-multa (pois foram 04 delitos).
667. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme já fundamentado,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
668. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
669. 1º FASE
670. Culpabilidade: normal à espécie, conforme considerado pelo próprio juízo de
piso.
671. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
672. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
673. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
674. Motivos: inerentes ao tipo penal.
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675. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 05
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
676. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
677. Comportamento da vítima: neutro.
678. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
679. 2 ª FASE
680. Sem agravantes.
681. Sem atenuante.
682. 3ª FASE
683. Sem causa de diminuição de pena.
684. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
685. Verifico ainda que, dentre os 05 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 02 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
686. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em
relação aos 03 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01
anos, 06 meses e 20 dias (01 ano + 1/3 do § 3º do art. 171 do CPB + 1/6 do art. 71 do
CPB) em relação aos 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva.
687. Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas
individuais de 01 ano e 04 meses) em concurso material, além de 02 delitos em
continuidade delitiva (com pena total de 01 ano, 06 meses e 20 dias), findando, pois,
após a soma, a pena privativa de liberdade em 05 anos, 06 meses e 20 dias (04 anos + 1
ano, 06 meses e 20 dias) de reclusão.
688. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para os estelionatos perpetrados individuais e 40
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para os 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se
que a pena de multa total será de 180 (60 x 03 estelionatos perpetrados em concurso
material) + 40 (02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva), findando, pois, em
220 dias-multa.
689. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
690. Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
691. 1º FASE
692. Culpabilidade: normal à espécie, como também considerou o juízo de piso.
693. Personalidade: sem dados que sinalizem negativamente para a personalidade do
réu.
694. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
695. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
696. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores.
Quanto ao argumento do juízo de piso no sentido de que os motivos eram negativos em
face de afetarem patrimônio público, entendo que o dano ao erário será sopesado como
consequências negativas no esteio do crime de organização criminosa e não no de
lavagem de dinheiro que, em verdade, tem como motivo genérico o de ocultar e/ou
dissimular a origem ilícita de valores, independente do crime antecedente (logo, do dano
ao erário).
697. Consequências: inerentes ao crime.
698. Circunstâncias: inerentes ao crime.
699. Comportamento da vítima: neutro.
700. Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
701. 2 ª FASE
702. Sem agravantes.
703. Sem atenuantes.
704. 3ª FASE

ACR Nº 14282

75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

705. Sem causa de diminuição de pena.
706. Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em
que o crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para
elevar a pena em 1/3.
707. Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
708. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 110. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
709. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
710. 1º FASE
711. Culpabilidade: normal à espécie, como também fundamentou o juízo originário.
712. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
713. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
714. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
715. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
716. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
717. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
718. Comportamento da vítima: neutro.
719. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
720. 2 ª FASE
721. Sem agravantes.
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722. Sem atenuantes.
723. 3ª FASE
724. Sem causa de diminuição de pena.
725. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
726. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
727. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
728. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
729. Falsidade ideológica: 02 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa.
730. Falsidade documental: 04 anos de reclusão e 160 dias-multa.
731. Estelionato qualificado: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 220 diasmulta.
732. Lavagem de dinheiro: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
733. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
734. TOTAL:
735. Pena privativa de liberdade: 19 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
736. Pena de multa: 650 dias multa, no valor individual de 1/30 do saláriomínimo.
737. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A UBERLÚCIO
738. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
739. 1º FASE
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740. Culpabilidade: normal à espécie, como também fundamentou o juízo originário.
741. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
742. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
743. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
744. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
745. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
746. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
747. Comportamento da vítima: neutro.
748. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
749. 2 ª FASE
750. Sem agravantes.
751. Sem atenuantes.
752. 3ª FASE
753. Sem causa de diminuição de pena.
754. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
755. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
756. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
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quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
757. Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
758. 1º FASE
759. Culpabilidade: normal à espécie, como também considerou o juízo de piso.
760. Personalidade: sem dados que sinalizem negativamente para a personalidade do
réu.
761. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
762. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
763. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores.
764. Consequências: Inerentes ao crime.
765. Circunstâncias: Inerentes ao crime.
766. Comportamento da vítima: neutro.
767. Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
768. 2 ª FASE
769. Sem agravantes.
770. Sem atenuantes.
771. 3ª FASE
772. Sem causa de diminuição de pena.
773. Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em
que o crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para
elevar a pena em 1/3.
774. Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
775. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
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quantidade de dias-multa em 110. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
776. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
777. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
778. Lavagem de dinheiro: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
779. TOTAL:
780. Pena privativa de liberdade: 08 anos e 04 meses de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
781. Pena de multa: 220 dias multa, no valor individual de 1/30 do saláriomínimo.
782. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A MANOEL
783. Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CPB):
784. 1º FASE
785. Culpabilidade: o crime em espeque consistiu na inserção de dados falsos no
sistema informatizado do INSS, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo
penal violado.
786. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
787. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
788. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
789. Motivos: intenção de forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de
consumar fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
790. Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de dados no
sistema informatizado do INSS.
791. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
792. Comportamento da vítima: neutro.
793. Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de
reclusão.
794. 2 ª FASE
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795. Sem agravante.
796. Sem atenuante.
797. 3ª FASE
798. Sem causas de diminuição de pena.
799. Sem causa de aumento de pena.
800. Pena privativa de liberdade final: 02 anos e 06 meses de reclusão.
801. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/2 do
valor do salário-mínimo.

802. Corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB):
803. 1º FASE
804. Culpabilidade: como visto, o réu, na condição de funcionário público, foi
efetivamente corrompido por ABDIAS para que atuasse na empreitada ilícita
engendrada, causando desfalque ao INSS. Apesar disto, entendo, diversamente do
magistrado de piso, que todo crime de corrupção termina causando mácula à
Administração Pública e, evidentemente, prejuízos a outros bens juridicamente tutelados.
Logo, não considero como causas que intensifiquem a culpabilidade o prejuízo causado
com o crime em questão, por ser inerente ao tipo.
805. Personalidade: sem dados que possibilitem análise negativa.
806. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
807. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
808. Motivos: normais à espécie.
809. Consequências: o réu efetivamente perpetrou ato contrário a seu ofício, evento a
ser sopesado negativamente.
810. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Quanto ao
argumento do juízo de piso no sentido de que seriam negativas na medida em que foram
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perpetradas no âmbito da criminalidade organizada, rememoro que o réu já fora
condenado por tal ilícito, não podendo um crime ser considerado para aumentar a penabase de outro.
811. Comportamento da vítima: neutro.
812. Pena-base (de 02 a 12 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
813. 2 ª FASE
814. Sem agravantes.
815. Sem atenuantes.
816. 3ª FASE
817. Sem causa de diminuição de pena.
818. Como causa de aumento.
819. Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
820. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
821. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
822. 1º FASE
823. Culpabilidade: normal à espécie. O fato de o réu ser funcionário público já fora
utilizado para enquadrá-lo como agente no crime de corrupção passiva.
824. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
825. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
826. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
827. Motivos: inerentes ao tipo penal.
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828. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 06
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
829. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse
esteio, repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa
não pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que o réu fora
condenado justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in
idem.
830. Comportamento da vítima: neutro.
831. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
832. 2 ª FASE
833. Sem agravantes.
834. Sem atenuante.
835. 3ª FASE
836. Sem causa de diminuição de pena.
837. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
838. Verifico ainda que, dentre os 06 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 01 fora cometido em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena deste em 1/6.
839. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em
relação aos 05 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01
anos, 06 meses e 20 dias (01 ano + 1/3 do § 3º do art. 171 do CPB + 1/6 do art. 71 do
CPB) em relação ao 01 estelionato perpetrado em continuidade delitiva.
840. Concurso material: como visto, foram perpetrados 05 delitos (com penas
individuais de 01 ano e 04 meses) em concurso material, além de 01 delito em
continuidade delitiva (com pena total de 01 ano, 06 meses e 20 dias), findando, pois,
após a soma, a pena privativa de liberdade em 08 anos, 02 meses e 20 dias (06 anos e
08 meses + 1 ano, 06 meses e 20 dias) de reclusão.
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841. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para os estelionatos perpetrados individuais e 40
para 01 estelionato perpetrado em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se que a
pena de multa total será de 300 dias-multa (60 x 05 estelionatos perpetrados em
concurso material) + 40 (01 estelionatos perpetrado em continuidade delitiva), findando,
pois, em 340 dias-multa.
842. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
843. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
844. 1º FASE
845. Culpabilidade: normal à espécie. O fato de trabalhar no INSS e atuar como tal já
foi considerado para condenar o réu por corrupção, motivo pelo qual o juízo de piso não
poderia considerar tal circunstância para aumentar a pena-base.
846. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
847. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
848. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
849. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
850. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
851. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
852. Comportamento da vítima: neutro.
853. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
854. 2 ª FASE
855. Sem agravantes.
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856. Sem atenuantes.
857. 3ª FASE
858. Sem causa de diminuição de pena.
859. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
860. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
861. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.

862. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
863. Inserção de dados falsos em sistema de informações: 02 anos e 06 meses de
reclusão e 60 dias-multa.
864. Corrupção passiva: 04 anos de reclusão e 80 dias-multa.
865. Estelionato qualificado: 08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 340 diasmulta.
866. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
867. TOTAL:
868. Pena privativa de liberdade: 19 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
869. Pena de multa: 580 dias multa, no valor individual de 1/2 do salário-mínimo.
870. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A PAULO
871. Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CPB):
872. 1º FASE
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873. Culpabilidade: o crime em espeque consistiu na inserção de dados falsos no
sistema informatizado do INSS, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo
penal violado.
874. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
875. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
876. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
877. Motivos: intenção de forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de
consumar fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
878. Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de dados no
sistema informatizado do INSS.
879. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
880. Comportamento da vítima: neutro.
881. Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de
reclusão.
882. 2 ª FASE
883. Sem agravante.
884. Sem atenuante.
885. 3ª FASE
886. Sem causas de diminuição de pena.
887. Sem causa de aumento de pena.
888. Pena privativa de liberdade final: 02 anos e 06 meses de reclusão.
889. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/2 do
valor do salário-mínimo.
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890. Corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB):
891. 1º FASE
892. Culpabilidade: como visto, o réu, na condição de funcionário público, foi
efetivamente corrompido por ABDIAS para que atuasse na empreitada ilícita
engendrada, causando desfalque ao INSS. Apesar disto, entendo, diversamente do
magistrado de piso, que todo crime de corrupção termina causando mácula à
Administração Pública e, evidentemente, prejuízos a outros bens juridicamente tutelados.
Logo, não considero como causas que intensifiquem a culpabilidade o prejuízo causado
com o crime em questão, por ser inerente ao tipo.
893. Personalidade: sem dados que possibilitem análise negativa.
894. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
895. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
896. Motivos: normais à espécie.
897. Consequências: o réu efetivamente perpetrou ato contrário a seu ofício, evento a
ser sopesado negativamente.
898. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Quanto ao
argumento do juízo de piso no sentido de que seriam negativas na medida em que foram
perpetradas no âmbito da criminalidade organizada, rememoro que o réu já fora
condenado por tal ilícito, não podendo um crime ser considerado para aumentar a penabase de outro.
899. Comportamento da vítima: neutro.
900. Pena-base (de 02 a 12 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
901. 2 ª FASE
902. Sem agravantes.
903. Sem atenuantes.
904. 3ª FASE
905. Sem causa de diminuição de pena.
906. Como causa de aumento.
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907. Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
908. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
909. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
910. 1º FASE
911. Culpabilidade: normal à espécie. O fato de o réu ser funcionário público já fora
utilizado para enquadrá-lo como agente no crime de corrupção passiva.
912. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
913. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
914. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
915. Motivos: inerentes ao tipo penal.
916. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
917. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse
esteio, repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa
não pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que o réu fora
condenado justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in
idem.
918. Comportamento da vítima: neutro.
919. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
920. 2 ª FASE
921. Sem agravantes.
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922. Sem atenuante.
923. 3ª FASE
924. Sem causa de diminuição de pena.
925. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
926. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses de reclusão.
927. Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60.
928. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.

929. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
930. 1º FASE
931. Culpabilidade: normal à espécie. O fato de trabalhar no INSS e atuar como tal já
foi considerado para condenar o réu por corrupção, motivo pelo qual o juízo de piso não
poderia considerar tal circunstância para aumentar a pena-base.
932. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
933. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
934. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
935. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
936. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
937. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
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938. Comportamento da vítima: neutro.
939. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
940. 2 ª FASE
941. Sem agravantes.
942. Sem atenuantes.
943. 3ª FASE
944. Sem causa de diminuição de pena.
945. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
946. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
947. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
948. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
949. Inserção de dados falsos em sistema de informações: 02 anos e 06 meses de
reclusão e 60 dias-multa.
950. Corrupção passiva: 04 anos de reclusão e 80 dias-multa.
951. Estelionato qualificado: 01 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa.
952. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
953. TOTAL:
954. Pena privativa de liberdade: 10 anos de reclusão, a serem cumpridos
inicialmente em regime fechado.
955. Pena de multa: 240 dias multa, no valor individual de 1/2 do salário-mínimo.
956. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A MARIA MARLIETE
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957. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
958. 1º FASE
959. Culpabilidade: normal à espécie.
960. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
961. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
962. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
963. Motivos: inerentes ao tipo penal.
964. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão do perpetrado
pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização criminosa será
sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
965. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse
esteio, repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa
não pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que a ré fora
condenada justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in
idem.
966. Comportamento da vítima: neutro.
967. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
968. 2 ª FASE
969. Sem agravantes.
970. Sem atenuante.
971. 3ª FASE
972. Sem causa de diminuição de pena.
973. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.

ACR Nº 14282

91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

974. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses de reclusão.
975. Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60.
976. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
977. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
978. 1º FASE
979. Culpabilidade: normal à espécie.
980. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
da ré.
981. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
982. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
983. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
984. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
985. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
986. Comportamento da vítima: neutro.
987. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
988. 2 ª FASE
989. Sem agravantes.
990. Sem atenuantes.
991. 3ª FASE
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992. Sem causa de diminuição de pena.
993. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
994. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
995. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
996. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
997. Estelionato qualificado: 01 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa.
998. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
999. TOTAL:
1000. Pena privativa de liberdade: 06 anos de reclusão, a serem cumpridos
inicialmente em regime semiaberto.
1001. Pena de multa: 160 dias multa, no valor individual de 1/2 do salário-mínimo.
1002. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A DENÍLSON
1003. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1004. 1º FASE
1005. Culpabilidade: normal à espécie. O fato de o réu continuar a sacar os benefícios
previdenciários mesmo após a deflagração da Operação Omni –evento considerado pelo
juízo de piso para intensificar a culpabilidade –não autoriza a conclusão de que ele tinha
conhecimento de tal fato, demonstrando astúcia.
1006. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
1007. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
1008. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
1009. Motivos: inerentes ao tipo penal.
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1010. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 03
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
1011. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse
esteio, repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa
não pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que o réu fora
condenado justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in
idem.
1012. Comportamento da vítima: neutro.
1013. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
1014. 2 ª FASE
1015. Sem agravantes.
1016. Sem atenuante.
1017. 3ª FASE
1018. Sem causa de diminuição de pena.
1019. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
1020. Verifico ainda que o réu cometeu 03 crimes de estelionato qualificado em períodos
de tempo que não permitem considerar a continuidade delitiva, senão o concurso
material.
1021. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em
relação a cada um dos 03 delitos, de moto que a pena final é de 04 anos de reclusão.
1022. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para cada um dos 03 estelionatos perpetrados.
Assim sendo, tem-se que a pena de multa total será de 180 dias-multa (60 x 03
estelionatos perpetrados em concurso material).
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1023. Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
1024. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1025. 1º FASE
1026. Culpabilidade: normal à espécie.
1027. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
1028. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
1029. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
1030. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
1031. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
1032. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
1033. Comportamento da vítima: neutro.
1034. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
1035. 2 ª FASE
1036. Sem agravantes.
1037. Sem atenuantes.
1038. 3ª FASE
1039. Sem causa de diminuição de pena.
1040. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
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dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
1041. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
1042. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
1043. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
1044. Estelionato qualificado: 04 anos de reclusão e 180 dias-multa.
1045. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
1046. TOTAL:
1047. Pena privativa de liberdade: 08 anos e 08 meses de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
1048. Pena de multa: 280 dias multa, no valor individual de 1/10 do saláriomínimo.
1049. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A ANA RAFAELA
1050. Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1051. 1º FASE
1052. Culpabilidade: normal à espécie.
1053. Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a
personalidade.
1054. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
1055. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
1056. Motivos: inerentes ao tipo penal.
1057. Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o
juízo de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão do perpetrado
pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização criminosa será
sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
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1058. Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse
esteio, repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa
não pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que a ré fora
condenada justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in
idem.
1059. Comportamento da vítima: neutro.
1060. Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
1061. 2 ª FASE
1062. Sem agravantes.
1063. Sem atenuante.
1064. 3ª FASE
1065. Sem causa de diminuição de pena.
1066. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que
eleva a pena em 1/3.
1067. Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses de reclusão.
1068. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60.
1069. Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme sinalado, fixo o
valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
1070. Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1071. 1º FASE
1072. Culpabilidade: normal à espécie.
1073. Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade
do réu.
1074. Antecedentes criminais: sem antecedentes.
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1075. Conduta Social: sem elementos para averiguar.
1076. Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
1077. Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
1078. Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas
(bem acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos
crimes perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
1079. Comportamento da vítima: neutro.
1080. Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
1081. 2 ª FASE
1082. Sem agravantes.
1083. Sem atenuantes.
1084. 3ª FASE
1085. Sem causa de diminuição de pena.
1086. Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei
(houve participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por
entender que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas
dois), sendo tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF
em sede de apelação.
1087. Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
1088. Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
1089. Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
1090. Estelionato qualificado: 01 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa.
1091. Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
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1092. TOTAL:

1093. Pena privativa de liberdade: 06 anos de reclusão, a serem cumpridos
inicialmente em regime semiaberto.
1094. Pena de multa: 160 dias multa, no valor individual de 1/10 do saláriomínimo.
1095. Realizada nova dosimetria, fixadas novas penalidades, apontados nossos
fundamentos para cada uma das penas aplicadas, refutados os fundamentos iniciais
declinados pelo juízo que foram entendidos como equivocados – a exemplo das
situações de bis in idem, bem como das hipóteses em que circunstâncias judiciais
inerentes aos tipos penais foram utilizadas para sopesarem a pena-base do mesmo ilícito
–, passemos, doravante, a analisar os argumentos do apelo do MPF que ainda se
encontram pendentes.
1096. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
1097. ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY deveriam ser condenados pelo crime previsto
no art. 313-A e não absolvidos, na medida em que ABDIAS pagava a funcionários
públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem dados falsos no sistema, enquanto
LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e da condição de funcionários
públicos ostentados por MANOEL e PAULO.
1098. Tema já tratado.
1099. As penas cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA,
SUZANNY, ÁLVARO, DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA
RAFAELA deveriam ser aumentadas.
1100. Sobre a dosimetria, especificamente em relação aos crimes de estelionato
qualificado imputados a cada um dos réus, este julgado já traçou a merecida análise ao
refazer a dosimetria em sua integralidade.
1101. A pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer
aumento.
1102. Sobre o tema, este julgado já traçou a merecida análise ao refazer a dosimetria em
sua integralidade.
1103. O percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido
majorado de acordo com a qualidade de estelionatos cometidos.
1104. Sobre o tema, este julgado já traçou a merecida análise ao refazer a dosimetria em
sua integralidade.
1105. A causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
também deveria ser aumentada.
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1106. Sobre o tema, este julgado já traçou a merecida análise ao refazer a dosimetria em
sua integralidade.
1107. Apelo de JOSÉ JOSUEL provido e demais apelos julgados parcialmente
providos.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima identificadas,
DECIDE a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por maioria, dar provimento ao apelo de JOSÉ JOSUEL e dar parcial
provimento às demais apelações, nos termos do Relatório, do Voto do Relator e das
Notas Taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.
Recife, 15 de outubro de 2019(data do julgamento).

PAULO CORDEIRO
Desembargador Federal Relator

ACR Nº 14282

101

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

ACR Nº 14282 - PE
RELATÓRIO
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO
(RELATOR):
Trata-se de apelações interpostas por JOSÉ JOSUEL
FLORÊNCIO (fls. 1524/1536); DENILSON BORGES DO NASCIMENTO (fls.
1537/1549); DANIEL SILVA (fls. 1604/1609); MANOEL FIRMINO PINHEIRO (fls.
1611/1624); LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA RIBEIRO (fls. 11627/1640);
UBERLÚCIO VANDERLEY DE SÁ FREIRE (fls. 1642/1650); ANA RAFAELA
RAFAEL (fls. 1787/1721); MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 1726/1730-V);
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (fls. 1882/2067); SUZANNY
VERAS DE SANTA CRUZ (fls. 2068/2078); PAULO FRANCISCO SAMPAIO DE
MELO (fls. 2111/2139); MARIA MARLIETE DA SILVA (fls. 2169/2179) e
ÁLVARO SANTOS (fls. 2180/2215) em face de sentença proferida pelo juízo da 23ª
Vara Federal de Pernambuco (fls. 1391/1484), que julgou a acusação parcialmente
procedente.
Segundo a denúncia (fls. 03/53):
 No período entre 1998 a 2014, os denunciados, de forma livre, voluntária e em
comunhão de desígnios, teriam se associado em organização criminosa para,
mediante utilização de documentos material e ideologicamente falsos,
inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção de
servidores do INSS das agências de Jaboatão dos Guararapes /PE e
Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e obterem valores
relativos a diversos benefícios previdenciários indevidos, valores estes cuja
origem e natureza foram ocultadas/dissimuladas pela utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
 A investigação policial teve início diante da informação de fls. 08 do IPL, da qual
emergiu a suspeita de coincidência fraudulenta de dados de identificação entre as
pessoas de “
ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR”e “
ABDIAS
MARCOLINO DO SANTOS JÚNIOR”
, as quais, apesar de terem CPFs, nomes
de mães, datas de nascimento distintos, diante da pequena divergência entre os
nomes (MARSOLINO e MARCOLINO), fez erguer a suspeita de tratarem-se da
mesma pessoa que, todavia, recebia dois benefícios previdenciários
(aposentadoria por invalidez e pensão por morte).
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 Aprofundando as investigações, inferiu-se que a certidão de óbito que, em tese,
teria ensejado a pensão do primeiro ABDIAS não existia (fls. 40 do IPL). Mas
não só: em pesquisa perante o Instituto de Identificação Tavares Buril, verificouse a existência dos dois ABDIAS (fls. 41/46 do IPL). Porém, a fotografia de fls.
45 do IPL não seria deste, mas sim de ÁLVARO, posteriormente identificado
como integrante da organização criminosa descortinada.
 Na cadência, MANOEL, que era gestor da Agência do INSS de Canhotinho,
informou não ter sido possível localizar o processo concessório da pensão por
morte sob suspeita, o que apenas veio a reforçar a antevista fraude.
 Diante do panorama –mera ponta do iceberb –, as constatações iniciais foram
submetidas a APEGE/SE/MPS, ocasião em que foram verificadas diversas
irregularidades comedidas mediante o mesmo modus operandis.
 As concessões fraudulentas, em resumo, ocorriam da seguinte forma: havia
inserção indevida de vínculos empregatícios no CNIS por meio de GFIPs
declaratórias irregulares, além da utilização de registros civis falsos (registros
de óbito, de nascimento e/ou casamento para a comprovação entre o instituidor
do benefício e o titular/dependente).
 Ademais, 90% das concessões irregulares emergiram da APS de Canhotinho/PE
com a participação do servidor, outrora gerente, MANOEL.
 Com base nas GFIPs declaratórias, vínculos empregatícios fictícios foram
forjados, sem nenhuma contribuição à RFP, e, na cadência, dezenas de benefícios
previdenciários foram deferidos e pagos indevidamente.
 Constatou-se ainda, no correr das investigações, que os vínculos empregatícios
referentes a ABDIAS teriam sido informados à Previdência Social por LÚCIA,
proprietária da empresa L A F SILVA –Prestações de Serviços, a qual também
fora responsável por informar diversos vínculos empregatícios fictícios ao INSS
com o intuito de atribuir indevidamente, aos integrantes do esquema e pessoas
fictícias criadas pela organização criminosa, a qualidade de segurados.
 Identificou-se ainda que as transmissões de GFIPs mais recentes (a partir de
2011) envolvendo a L A F SILVA –Prestações de Serviços foram informadas
por SUZANNY, as quais também deram ensejo ao recebimento indevido de
vários benefícios previdenciários concedidos na mesma Agência do INSS de
Canhorinho/PE e pelo mesmo funcionário: MANOEL.
 Para lograr êxito nas fraudes, inferiu-se ainda que ABDIAS ofereceu vantagem
indevida, por diversas vezes, a servidores do INSS, quais sejam, MANOEL e
PAULO, para que os benefícios referidos, de cuja fraude todos tinham
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conhecimento, fossem concedidos pelo INSS com base na documentação falsa
apresentada e nos vínculos fictícios informados por LÚCIA e SUZANNY.
 Os valores sacados mensalmente pela organização criminosa possibilitaram um
lucro de mais de R$ 11.000.000,00, cuja origem ilícita fora ocultada/dissimulada
com a aquisição de postos de combustíveis, veículos, embarcações, relógios,
imóveis, dentre outros, que tinham por titulares pessoas interpostas, também
componentes do esquema delituoso.
Enfim, segundo o órgão acusador, a autoria e materialidade
delitivas restaram evidenciadas pela farta documentação somada no IPL, máxime diante
dos cartões de benefícios fraudulentos, CTPSs, RGs, CPFs, certidões de óbito falsos e
em branco, extratos de contas bancárias de empresas e de beneficiários fictícios, imagens
de câmeras das agências bancárias, informações policiais, fotografias, conversas
telefônicas e mensagens interceptadas, processos de concessão de benefícios,
interrogatórios, autos de apreensão, laudos periciais, etc.
Para ilustrar a organização criminosa, a denúncia, às fls. 17,
trouxe, inclusive, organograma com a fotografia de cada integrante, suas ligações e
participações.
Em resumo:
 ABDIAS: “
encabeçador do esquema”
, responsável pela atribuição das tarefas dos
demais componentes da organização criminosa, pela falsificação de documentos
utilizados nas instruções dos benefícios previdenciários, bem como por assegurar
a concessão desses, apesar de irregulares, graças ao pagamento de propina aos
servidores do INSS, quem sejam, MANOEL e PAULO.
 Em sua atuação, ABDIAS contou com o auxílio de: 1) LÚCIA e SUZANA,
responsáveis por informar à Previdência Social vínculos empregatícios falsos com
a suposta pessoa jurídica que integravam; 2) DANIEL e ÁLVARO, ambos
titulares de benefícios fraudulentos, todos obtidos com uso de documentos falsos
providenciados por ABDIAS, e também responsáveis por auxiliarem na
“
administração” do patrimônio ilícito auferido com o esquema delituoso,
inclusive emprestando seus nomes como “
laranjas”para ocultar/dissimular o
produto das fraudes previdenciárias; 3) JOSÉ JOSUEL, advogado responsável
pela postulação em juízo dos benefício indeferidos/suspensos pelo INSS; 4)
UBERLÚCIO, também responsável por guardar os documentos falsos e permitir
a inscrição de bens em seu nome para ocultar/dissimular a origem ilícita dos
valores auferidos com os crimes; 4) MARIA MARLIETE, titular de benefícios
previdenciários fraudulentos e pessoa que também emprestou seu nome para
constar como proprietária de bens adquiridos com os valores ilícitos,
ocultando/dissimulando a origem e natureza destes; 5) EVILÁZIO, conhecido de
muitos anos de ABDIAS, com quem fazia transações comerciais escusas com a
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finalidade de encobrir a origem ilícita dos valores obtidos pela organização
criminosa; 6) LILIAN, DENILSON, ANA RAFAELA e RENAN, pessoas
próximas a ABDIAS e que, por fornecerem documentos e dados pessoais para a
adulteração e posterior utilização junto ao INSS, foram recompensadas com
benefícios previdenciários que sabiam indevidos.
Com base no panorama factual e jurídico sinalizado, o MPF
imputou aos acusados os seguintes delitos:
 ABDIAS: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação
dada pela Lei n. 12.683/2012); corrupção ativa (art. 333 do CPB) e participação
em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 LÚCIA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 SUZANNY: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 ÁLVARO: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art.
288 do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela
redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e participação em organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 DANIEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art.
288 do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela
redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e participação em organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 MANOEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa
(art. 288 do CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB) e participação em
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organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 PAULO: estelionato previdenciário (art.
falsos em sistema de informações (art.
(art. 288 do CPB); corrupção passiva
organização criminosa (art. 2º da Lei
material (art. 69 do CPB).

171, § 3º, do CPB); inserção de dados
313-A do CPB); associação criminosa
(art. 317 do CPB) e participação em
n. 12.850/2013), todos em concurso

 JOSÉ JOSUEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação
de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa
(art. 288 do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 EVILÁZIO: associação criminosa (art. 288 do CPB); lavagem de dinheiro (art.
1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 UBERLÚCIO: associação criminosa (art. 288 do CPB) e lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012);
todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 LILIAN: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art.
288 do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 MARIA MARLIETTE: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB);
falsificação de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 DENILSON: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em
organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 ANA RAFAELA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação
de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em
organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 RENAN: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em

ACR Nº 14282

106

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
Após a merecida instrução processual penal –ao longo da qual o
feito fora desmembrado em relação a EVILÁZIO e LILIAN –, o juízo de primeiro grau
proferiu sentença em que julgou a acusação parcialmente procedente, no sentido de:
CONDENAR:
 ABDIAS: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); falsidade
ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do CPB); estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa (art. 2º, caput e
§§ 3º e 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.
9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 LÚCIA: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); falsidade
ideológica (art. 299 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB);
e organização criminosa (art. 2º, caput e §§ 3º e 4,º da Lei n. 12.850/2013);
todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 SUZANNY: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e quadrilha (art. 288 do CPB, na redação
anterior à Lei 12.850/2013); todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 ÁLVARO: falsidade ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do
CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa
(art. 2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 DANIEL: falsidade ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do
CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa
(art. 2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 JOSÉ JOSUEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e
participação em organização criminosa (art. 2º, caput e § 4,º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 UBERLÚCIO: participação em organização criminosa (art. 2º, caput e § 4,º da
Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado
pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em concurso material (art. 69
do CPB).
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 MANOEL: inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171,
§ 3º, do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 PAULO: inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171,
§ 3º, do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 MARIA MARLIETTE: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 DENILSON: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e participação
em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 ANA RAFAELA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
ABSOLVER:
 RENAN: de todos os crimes a si imputados.
 ABDIAS e SUZANNY: do crime de inserção de dados falsos em sistema
informatizado (art. 313-A do CPB).
 ABDIAS, LÚCIA, ALVARO, DANIEL, MANOEL, PAULO e JOSÉ JOSUEL:
do crime de quadrilha (art. 288 do CPB).
 SUZANNY: do crime de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013).
 JOSÉ JOSUEL, DENILSON, MARIA MARLIETE e ANNA: do crime de
falsificação documental (art. 297, do CPB).

Inconformada com a sentença, a defesa de JOSÉ JOSUEL
apresentou apelo (fls. 1524/1536). Em resumo, aduziu que: 1) havia sido indevidamente
condenado pelos crimes de estelionato e participação em organização criminosa; 2) teria
agido apenas na qualidade de advogado, sem ter conhecimento da existência de esquema
fraudulento, sendo, pois, sua conduta atípica e despida de dolo; 3) inexistiriam, nos
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autos, provas suficientes para a condenação; 4) as penalidades teriam sido exacerbadas,
motivo pelo qual requereu a aplicação de penas mínimas.
Também insatisfeita, a defesa de DENILSON atravessou apelo
(fls. 1537/1549). Na oportunidade, defendeu que: 1) teria sido condenado indevidamente
pelos crimes de estelionato, falsidade documental e participação em organização
criminosa; 2) não teria agido com dolo algum a macular sua conduta; 3) nos autos, não
existiriam provas suficientes para sua condenação; 4) fora, em verdade, simples
“
ajudante”de ABDIAS, que era seu “
patrão”
.
A defesa de DANIEL também apelou da condenação (fls.
1604/1609). Na ocasião, destacou que: 1) a condenação pelo crime de falsidades,
estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa seria indevida; 2)
não existiriam provas suficientes a embasar a condenação; 2) fora induzido em erro por
ABDIAS; 3) em caso de manutenção do decreto condenatório, as penas deveriam ser
fixadas no mínimo legal.
A defesa de MANOEL também recorreu da sentença (fls.
1611/1624). Na peça, sustentou: 1) que a condenação por inserção de dados falsos no
sistema informatizado, corrupção passiva, estelionato e organização criminosas seriam
indevidas em face da ausência de provas; 2) especificamente quanto ao art. 313-A do
CPB, sustentou, ainda, que sequer poderia inserir dados no sistema do INSS; 3) por fim,
sustentou que as penas foram aplicadas de maneira exacerbada.
Também contrariada, a defesa de LÚCIA apelou (fls.
1627/1640). Declinou, em resumo, que: 1) fora apenas utilizada por ABDIAS, sem,
todavia, saber dos ilícitos por si perpetrados; 2) inexistiriam provas suficientes para a
condenação; 3) acaso mantida a sentença, que ao menos as penas fossem reduzidas.
Na cadência, a defesa de UBERLÚCIO também intentou apelo
(fls. 1642/1650). Em síntese, aduziu que: 1) não poderia ter sido condenado por
organização criminosa, tampouco por formação de quadrilha em face da ausência de
provas; 2) em verdade, teria sido mero “
laranja”de ABDIAS, sem ter agido com dolo;
3) por fim, sustentou que a pena teria sido elevada demais, requerendo a redução.
A defesa de ANA RAFAELA também apelou (fls. 1787/1721),
sob os seguintes argumentos: 1) não podia ter sido condenada por estelionato
qualificado e participação em organização criminosa; 2) não existiriam provas suficientes
para sua condenação; 3) teria assinado o depoimento perante o DPF em estado
puerperal, motivo que invalidaria suas declarações; 4) nenhum réu teria citado seu nome,
o que demonstraria que não fazia parte da organização criminosa; 5) não tivera a
oportunidade de se explicar sobre o trecho de conversa telefônica interceptada, motivo
pelo qual esta não poderia ser utilizada como prova; 6) na realidade, estaria sendo
condenada tão somente por ter confiado em ABDIAS, que era seu companheiro.
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Também irresignado, o MPF apresentou apelo (fls. 1726/1730v), ocasião em que sustentou as seguintes premissas: 1) ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY
deveriam ser condenados pelo crime previsto no art. 313-A e não absolvidos, na medida
em que ABDIAS pagava a funcionários públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem
dados falsos no sistema, enquanto LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e
da condição de funcionários públicos ostentados por MANOEL e PAULO; 2) as penas
cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA, SUZANNY, ÁLVARO,
DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA RAFAELA deveriam ser aumentadas;
3) a pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer aumento;
4) o percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido majorado de
acordo com a qualidade de estelionatos cometidos; 5) a causa de aumento de pena
prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 também deveria ser aumentada.
Contrarrazões do MPF em relação aos recursos de DENILSON,
DANIEL, MANOEL, LÚCIA, UBERLÚCIO e ANA RAFAELA apresentadas às fls.
1732/1738.
Contrarrazões apresentadas pelas defesas de ANA RAFAELA
(fls. 1751/1762), PAULO (fls. 1776/1781), ABDIAS (fls. 1792/1806), JOSÉ JOSUEL
(fls. 1808/1811), DENILSON (fls. 1813/1815), UBERLÚCIO (fls. 1817/1821),
DANIEL (fls. 1825/1827), MARIA MARLIETE (fls. 1829/1841), ÁLVARO (fls.
1843/1858) e SUZANNY (fls. 1861/1864).
Irresignada, a defesa de ABDIAS também intentou apelo (fls.
1882/2067). Na ocasião, sustentou, em resumo, que: 1) teria havido nulidade pelo
cerceamento ao direito de defesa em virtude de o juízo ter indeferido a produção de
prova testemunhal, nos moldes requeridos pela defesa; 2) também teria havido nulidade
no despacho que negou a produção de prova testemunhal, o qual teria maculado os
princípios do contraditório e da ampla defesa; 3) teria sido observada nulidade absoluta
no processo porque, ao réu, não teria sido assegurado o direito de produzir prova; 4) o
réu estaria respondendo por suposta organização criminosa existente entre 1998 a 2014,
o que seria impossível em face do princípio da reserva legal, haja vista que o crime de
organização criminosa teria nascido com lei de 2013; 5) o juízo não teria enfrentado
todas as teses da defesa, o que também eivaria a sentença de nulidade; 6) o apelante teria
sido condenado com base exclusivamente em prova obtida na seara policial e não
judicial; 7) o inquérito policial teria trazido apenas indícios, não tendo o MPF
comprovado as acusações; 8) a sentença seria nula também porque fora extra petita, na
medida em que condenou o apelante por falsidade ideológica sem que o MPF tivesse
requerido e sem que a defesa fosse instada a se defender; 9) o apelante teria confessado a
prática de três estelionatos (três benefícios), não tendo a confissão, todavia, sido
considerada em seu grau máximo; 10) o apelante demonstrou a intenção de ressarcir o
prejuízo causado ao Erário, evento que deveria ser considerado como atenuante genérica
ou causa de diminuição de pena; 11) os crimes de falsidade deveriam ser absorvidos pelo
crime de estelionato em face do princípio da consunção; 12) para cometer os crimes de
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estelionato, o apelante tivera que perpetrar falsidades, motivo pelo qual estar-se-ia diante
do chamado crime progressivo, devendo ABDIAS ser condenado apelas pelo
estelionato; 13) o apelante deveria ser absolvido pelo crime de associação criminosa na
medida em que não estava “
mancomunado”com ninguém, não existindo, inclusive,
provas dos elementos subjetivos e objetivos que configurariam tal delito; 14) o apelante
também não poderia ser condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, na medida em
que a acusação fora genérica, não restando comprovado os elementos inerentes ao
aludido tipo penal; 15) quanto ao crime de corrupção ativa, inexistiriam provas para sua
condenação; 16) também no que toca ao crime de organização criminosa, não teriam
restado demonstrados os elementos indispensáveis da consumação do ilícito; 17) a
decisão de sequestro dos bens deveria ser revogada, na medida em que foram adquiridos
com valores de origem lícita; 18) teria se observado continuidade delitiva entre os crimes
e não concurso material; 19) a dosimetria de todos os delitos havia sido exacerbada.
A defesa de SUZANNY, também apelou da sentença (fls.
2068/2078). Na oportunidade, aduziu que: 1) teria requerido que o juízo oficiasse à
CAIXA para que esta informasse se a apelante tinha “
chave de acesso”que possibilitasse
inserção de vínculos trabalhistas nas GFIPs e subsequente envio de informações ao
INSS, prova esta indeferida pelo juízo, o que caracterizaria nulidade por cerceamento ao
direito de defesa; 2) a apelante teria negado, de forma veemente e segura, a autoria nos
crimes, motivo pelo qual deveria ser absolvida; 3) não existiria provas de que a apelante
tivesse recebido vantagem indevida, daí porque deveria ser absolvida quanto ao crime de
estelionato; 4) o crime de uso de documento falso deveria ser absorvido pelo crime de
estelionato em face do princípio da consunção; 5) a pena deveria ser aplicada no mínimo
legal.
Também insatisfeita, a defesa de PAULO apresentou apelo (fls.
2111/2139), aduzindo, em síntese, que: 1) inexistiriam provas para sua condenação; 2) as
acusações teriam sido genéricas; 3) não constariam nos autos os documentos
administrativos que teriam servido de lastro para a condenação.
A defesa de MARIA MARLIETE também atravessou apelação
(fls. 2169/2179), mediante a qual sustentou: 1) a prova não teria sido plena e segura,
motivo pelo qual a apelante deveria ser absolvida em face da máxima in dubio pro reo;
2) a pena deveria ter sido cominada no mínimo legal.
A defesa de ÁLVARO, por seu turno e também em grau de
apelação (fls. 2180/2215), destacou que: 1) não teria participado das atividades
criminosas descritas, sendo mero sócio/funcionário de ABDIAS; 2) as falsidades
deveriam ser absorvidas pelos crimes de estelionato; 3) a pena deveria ser aplicada no
mínimo legal.
Contrarrazões apresentadas pelo MPF em face das apelações de
ÁLVARO, MARIA MARLIETE, SUZANNY, ABDIAS e PAULO (fls. 2221/2266).
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Parecer da PRR às fls. 2288/2338.
É o relatório
Ao revisor.
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ACR Nº 14282 - PE
VOTO
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO
(RELATOR):
Antes de mergulhar nos apelos e teses neles contidas, imperioso
traçar algumas considerações iniciais.
DA COMPLEXIDADE DO FEITO E DA TENTATIVA DE DAR, AO
PRESENTE JULGADO, O TÔNUS DA OBJETIVIDADE.
O feito é complexo –seja pelo número de réus, seja pelo número
de condutas, seja pelo volume de páginas, seja pela quantidade e natureza diversificada
das provas, seja, enfim, pelo “
emaranhado”de crimes que foram perpetrados de maneira
alinhavada, truncada, obscura –, de sorte que, doravante, sendo a complexidade já
bastante, tetaremos, ao máximo, fazer valer a objetividade nas linhas futuras.
DOS FATOS E IMPUTAÇÕES TRAZIADOS NA DENÚNCIA.
Segundo a denúncia (fls. 03/53):
 No período entre 1998 a 2014, os denunciados, de forma livre, voluntária e em
comunhão de desígnios, teriam se associado em organização criminosa para,
mediante utilização de documentos material e ideologicamente falsos,
inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção de
servidores do INSS das agências de Jaboatão dos Guararapes /PE e
Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e obterem valores
relativos a diversos benefícios previdenciários indevidos, valores estes cuja
origem e natureza foram ocultadas/dissimuladas pela utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
 A investigação policial teve início diante da informação de fls. 08 do IPL, da qual
emergiu a suspeita de coincidência fraudulenta de dados de identificação entre as
pessoas de “
ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR”e “
ABDIAS
MARCOLINO DO SANTOS JÚNIOR”
, as quais, apesar de terem CPFs, nomes
de mães, datas de nascimento distintos, diante da pequena divergência entre os
nomes (MARSOLINO e MARCOLINO), fez erguer a suspeita de tratarem-se da
mesma pessoa que, todavia, recebia dois benefícios previdenciários
(aposentadoria por invalidez e pensão por morte).
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 Aprofundando as investigações, inferiu-se que a certidão de óbito que, em tese,
teria ensejado a pensão do primeiro ABDIAS não existia (fls. 40 do IPL). Mas
não só: em pesquisa perante o Instituto de Identificação Tavares Buril, verificouse a existência dos dois ABDIAS (fls. 41/46 do IPL). Porém, a fotografia de fls.
45 do IPL não seria deste, mas sim de ÁLVARO, posteriormente identificado
como integrante da organização criminosa descortinada.
 Na cadência, MANOEL, que era gestor da Agência do INSS de Canhotinho,
informou não ter sido possível localizar o processo concessório da pensão por
morte sob suspeita, o que apenas veio a reforçar a antevista fraude.
 Diante do panorama –mera ponta do iceberb –, as constatações iniciais foram
submetidas a APEGE/SE/MPS, ocasião em que foram verificadas diversas
irregularidades comedidas mediante o mesmo modus operandis.
 As concessões fraudulentas, em resumo, ocorriam da seguinte forma: havia
inserção indevida de vínculos empregatícios no CNIS por meio de GFIPs
declaratórias irregulares, além da utilização de registros civis falsos (registros
de óbito, de nascimento e/ou casamento para a comprovação entre o instituidor
do benefício e o titular/dependente).
 Ademais, 90% das concessões irregulares emergiram da APS de Canhotinho/PE
com a participação do servidor, outrora gerente, MANOEL.
 Com base nas GFIPs declaratórias, vínculos empregatícios fictícios foram
forjados, sem nenhuma contribuição à RFP, e, na cadência, dezenas de benefícios
previdenciários foram deferidos e pagos indevidamente.
 Constatou-se ainda, no correr das investigações, que os vínculos empregatícios
referentes a ABDIAS teriam sido informados à Previdência Social por LÚCIA,
proprietária da empresa L A F SILVA –Prestações de Serviços, a qual também
fora responsável por informar diversos vínculos empregatícios fictícios ao INSS
com o intuito de atribuir indevidamente, aos integrantes do esquema e pessoas
fictícias criadas pela organização criminosa, a qualidade de segurados.
 Identificou-se ainda que as transmissões de GFIPs mais recentes (a partir de
2011) envolvendo a L A F SILVA –Prestações de Serviços foram informadas
por SUZANNY, as quais também deram ensejo ao recebimento indevido de
vários benefícios previdenciários concedidos na mesma Agência do INSS de
Canhorinho/PE e pelo mesmo funcionário: MANOEL.
 Para lograr êxito nas fraudes, inferiu-se ainda que ABDIAS ofereceu vantagem
indevida, por diversas vezes, a servidores do INSS, quais sejam, MANOEL e
PAULO, para que os benefícios referidos, de cuja fraude todos tinham
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conhecimento, fossem concedidos pelo INSS com base na documentação falsa
apresentada e nos vínculos fictícios informados por LÚCIA e SUZANNY.
 Os valores sacados mensalmente pela organização criminosa possibilitaram um
lucro de mais de R$ 11.000.000,00, cuja origem ilícita fora ocultada/dissimulada
com a aquisição de postos de combustíveis, veículos, embarcações, relógios,
imóveis, dentre outros, que tinham por titulares pessoas interpostas, também
componentes do esquema delituoso.
Enfim, segundo o órgão acusador, a autoria e materialidade
delitivas restaram evidenciadas pela farta documentação somada no IPL, máxime diante
dos cartões de benefícios fraudulentos, CTPSs, RGs, CPFs, certidões de óbito falsos e
em branco, extratos de contas bancárias de empresas e de beneficiários fictícios, imagens
de câmeras das agências bancárias, informações policiais, fotografias, conversas
telefônicas e mensagens interceptadas, processos de concessão de benefícios,
interrogatórios, autos de apreensão, laudos periciais, etc.
Para ilustrar a organização criminosa, a denúncia, às fls. 17,
trouxe, inclusive, organograma com a fotografia de cada integrante, suas ligações e
participações.
Em resumo:
 ABDIAS: “
encabeçador do esquema”
, responsável pela atribuição das tarefas dos
demais componentes da organização criminosa, pela falsificação de documentos
utilizados nas instruções dos benefícios previdenciários, bem como por assegurar
a concessão desses, apesar de irregulares, graças ao pagamento de propina aos
servidores do INSS, quem sejam, MANOEL e PAULO.
 Em sua atuação, ABDIAS contou com o auxílio de: 1) LÚCIA e SUZANA,
responsáveis por informar à Previdência Social vínculos empregatícios falsos com
a suposta pessoa jurídica que integravam; 2) DANIEL e ÁLVARO, ambos
titulares de benefícios fraudulentos, todos obtidos com uso de documentos falsos
providenciados por ABDIAS, e também responsáveis por auxiliarem na
“
administração” do patrimônio ilícito auferido com o esquema delituoso,
inclusive emprestando seus nomes como “
laranjas”para ocultar/dissimular o
produto das fraudes previdenciárias; 3) JOSÉ JOSUEL, advogado responsável
pela postulação em juízo dos benefício indeferidos/suspensos pelo INSS; 4)
UBERLÚCIO, também responsável por guardar os documentos falsos e permitir
a inscrição de bens em seu nome para ocultar/dissimular a origem ilícita dos
valores auferidos com os crimes; 4) MARIA MARLIETE, titular de benefícios
previdenciários fraudulentos e pessoa que também emprestou seu nome para
constar como proprietária de bens adquiridos com os valores ilícitos,
ocultando/dissimulando a origem e natureza destes; 5) EVILÁZIO, conhecido de
muitos anos de ABDIAS, com quem fazia transações comerciais escusas com a
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finalidade de encobrir a origem ilícita dos valores obtidos pela organização
criminosa; 6) LILIAN, DENILSON, ANA RAFAELA e RENAN, pessoas
próximas a ABDIAS e que, por fornecerem documentos e dados pessoais para a
adulteração e posterior utilização junto ao INSS, foram recompensadas com
benefícios previdenciários que sabiam indevidos.
Com base no panorama factual e jurídico sinalizado, o MPF
imputou aos acusados os seguintes delitos:
 ABDIAS: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação
dada pela Lei n. 12.683/2012); corrupção ativa (art. 333 do CPB) e participação
em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 LÚCIA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 SUZANNY: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa (art. 288
do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 ÁLVARO: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art.
288 do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela
redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e participação em organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 DANIEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art.
288 do CPB); lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela
redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e participação em organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 MANOEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A do CPB); associação criminosa
(art. 288 do CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB) e participação em
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organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 PAULO: estelionato previdenciário (art.
falsos em sistema de informações (art.
(art. 288 do CPB); corrupção passiva
organização criminosa (art. 2º da Lei
material (art. 69 do CPB).

171, § 3º, do CPB); inserção de dados
313-A do CPB); associação criminosa
(art. 317 do CPB) e participação em
n. 12.850/2013), todos em concurso

 JOSÉ JOSUEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação
de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa
(art. 288 do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 EVILÁZIO: associação criminosa (art. 288 do CPB); lavagem de dinheiro (art.
1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 UBERLÚCIO: associação criminosa (art. 288 do CPB) e lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012);
todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 LILIAN: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); associação criminosa (art.
288 do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 MARIA MARLIETTE: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB);
falsificação de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 DENILSON: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em
organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 ANA RAFAELA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação
de documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em
organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 RENAN: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); falsificação de
documento público (art. 297, § 3º, I, II e III, do CPB); e participação em
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organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
DA SENTENÇA, SUA FUNDAMENTAÇÃO, ADEQUAÇÕES QUANTO À
TIPIFICAÇÃO E ARREMATADAS CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES.
Após a merecida instrução processual penal –ao longo da qual o
feito fora desmembrado em relação a EVILÁZIO e LILIAN –, o juízo de primeiro grau
proferiu sentença em que julgou a acusação parcialmente procedente, no sentido de:
CONDENAR:
 ABDIAS: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); falsidade
ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do CPB); estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa (art. 2º, caput e
§§ 3º e 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.
9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 LÚCIA: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); falsidade
ideológica (art. 299 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB);
e organização criminosa (art. 2º, caput e §§ 3º e 4,º da Lei n. 12.850/2013);
todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 SUZANNY: falsificação documental (art. 297, § 3º, III, do CPB); estelionato
previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e quadrilha (art. 288 do CPB, na redação
anterior à Lei 12.850/2013); todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 ÁLVARO: falsidade ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do
CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa
(art. 2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 DANIEL: falsidade ideológica (art. 299 do CPB); corrupção ativa (art. 333 do
CPB); estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); organização criminosa
(art. 2º, caput e § 4,º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
n. 9.613/98, alterado pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 JOSÉ JOSUEL: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB); e
participação em organização criminosa (art. 2º, caput e § 4,º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
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 UBERLÚCIO: participação em organização criminosa (art. 2º, caput e § 4,º da
Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98, alterado
pela redação dada pela Lei n. 12.683/2012); todos em concurso material (art. 69
do CPB).
 MANOEL: inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171,
§ 3º, do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 PAULO: inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CPB); corrupção passiva (art. 317 do CPB); estelionato previdenciário (art. 171,
§ 3º, do CPB); e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013), todos em concurso material (art. 69 do CPB).
 MARIA MARLIETTE: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
 DENILSON: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e participação
em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em concurso
material (art. 69 do CPB).
 ANA RAFAELA: estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CPB) e
participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), todos em
concurso material (art. 69 do CPB).
ABSOLVER:
 RENAN: de todos os crimes a si imputados.
 ABDIAS e SUZANNY: do crime de inserção de dados falsos em sistema
informatizado (art. 313-A do CPB).
 ABDIAS, LÚCIA, ALVARO, DANIEL, MANOEL, PAULO e JOSÉ JOSUEL:
do crime de quadrilha (art. 288 do CPB).
 SUZANNY: do crime de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n.
12.850/2013).
 JOSÉ JOSUEL, DENILSON, MARIA MARLIETE e ANNA: do crime de
falsificação documental (art. 297, do CPB).
DAS APELAÇÕES DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO
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Inconformada com a sentença, a defesa de JOSÉ JOSUEL
apresentou apelo (fls. 1524/1536). Em resumo, aduziu que: 1) havia sido indevidamente
condenado pelos crimes de estelionato e participação em organização criminosa; 2) teria
agido apenas na qualidade de advogado, sem ter conhecimento da existência de esquema
fraudulento, sendo, pois, sua conduta atípica e despida de dolo; 3) inexistiriam, nos
autos, provas suficientes para a condenação; 4) as penalidades teriam sido exacerbadas,
motivo pelo qual requereu a aplicação de penas mínimas.
Também insatisfeita, a defesa de DENILSON atravessou apelo
(fls. 1537/1549). Na oportunidade, defendeu que: 1) teria sido condenado indevidamente
pelos crimes de estelionato, falsidade documental e participação em organização
criminosa; 2) não teria agido com dolo algum a macular sua conduta; 3) nos autos, não
existiriam provas suficientes para sua condenação; 4) fora, em verdade, simples
“
ajudante”de ABDIAS, que era seu “
patrão”
.
A defesa de DANIEL também apelou da condenação (fls.
1604/1609). Na ocasião, destacou que: 1) a condenação pelo crime de falsidades,
estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa seria indevida; 2)
não existiriam provas suficientes a embasar a condenação; 2) fora induzido em erro por
ABDIAS; 3) em caso de manutenção do decreto condenatório, as penas deveriam ser
fixadas no mínimo legal.
A defesa de MANOEL também recorreu da sentença (fls.
1611/1624). Na peça, sustentou: 1) que a condenação por inserção de dados falsos no
sistema informatizado, corrupção passiva, estelionato e organização criminosas seriam
indevidas em face da ausência de provas; 2) especificamente quanto ao art. 313-A do
CPB, sustentou, ainda, que sequer poderia inserir dados no sistema do INSS; 3) por fim,
sustentou que as penas foram aplicadas de maneira exacerbada.
Também contrariada, a defesa de LÚCIA apelou (fls.
1627/1640). Declinou, em resumo, que: 1) fora apenas utilizada por ABDIAS, sem,
todavia, saber dos ilícitos por si perpetrados; 2) inexistiriam provas suficientes para a
condenação; 3) acaso mantida a sentença, que ao menos as penas fossem reduzidas.
Na cadência, a defesa de UBERLÚCIO também intentou apelo
(fls. 1642/1650). Em síntese, aduziu que: 1) não poderia ter sido condenado por
organização criminosa, tampouco por formação de quadrilha em face da ausência de
provas; 2) em verdade, teria sido mero “
laranja”de ABDIAS, sem ter agido com dolo;
3) por fim, sustentou que a pena teria sido elevada demais, requerendo a redução.
A defesa de ANA RAFAELA também apelou (fls. 1787/1721),
sob os seguintes argumentos: 1) não podia ter sido condenada por estelionato
qualificado e participação em organização criminosa; 2) não existiriam provas suficientes
para sua condenação; 3) teria assinado o depoimento perante o DPF em estado
puerperal, motivo que invalidaria suas declarações; 4) nenhum réu teria citado seu nome,
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o que demonstraria que não fazia parte da organização criminosa; 5) não tivera a
oportunidade de se explicar sobre o trecho de conversa telefônica interceptada, motivo
pelo qual esta não poderia ser utilizada como prova; 6) na realidade, estaria sendo
condenada tão somente por ter confiado em ABDIAS, que era seu companheiro.
Também irresignado, o MPF apresentou apelo (fls. 1726/1730v), ocasião em que sustentou as seguintes premissas: 1) ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY
deveriam ser condenados pelo crime previsto no art. 313-A e não absolvidos, na medida
em que ABDIAS pagava a funcionários públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem
dados falsos no sistema, enquanto LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e
da condição de funcionários públicos ostentados por MANOEL e PAULO; 2) as penas
cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA, SUZANNY, ÁLVARO,
DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA RAFAELA deveriam ser aumentadas;
3) a pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer aumento;
4) o percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido majorado de
acordo com a qualidade de estelionatos cometidos; 5) a causa de aumento de pena
prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 também deveria ser aumentada.
Irresignada, a defesa de ABDIAS também intentou apelo (fls.
1882/2067). Na ocasião, sustentou, em resumo, que: 1) teria havido nulidade pelo
cerceamento ao direito de defesa em virtude de o juízo ter indeferido a produção de
prova testemunhal, nos moldes requeridos pela defesa; 2) também teria havido nulidade
no despacho que negou a produção de prova testemunhal, o qual teria maculado os
princípios do contraditório e da ampla defesa; 3) teria sido observada nulidade absoluta
no processo porque, ao réu, não teria sido assegurado o direito de produzir prova; 4) o
réu estaria respondendo por suposta organização criminosa existente entre 1998 a 2014,
o que seria impossível em face do princípio da reserva legal, haja vista que o crime de
organização criminosa teria nascido com lei de 2013; 5) o juízo não teria enfrentado
todas as teses da defesa, o que também eivaria a sentença de nulidade; 6) o apelante teria
sido condenado com base exclusivamente em prova obtida na seara policial e não
judicial; 7) o inquérito policial teria trazido apenas indícios, não tendo o MPF
comprovado as acusações; 8) a sentença seria nula também porque fora extra petita, na
medida em que condenou o apelante por falsidade ideológica sem que o MPF tivesse
requerido e sem que a defesa fosse instada a se defender; 9) o apelante teria confessado a
prática de três estelionatos (três benefícios), não tendo a confissão, todavia, sido
considerada em seu grau máximo; 10) o apelante demonstrou a intenção de ressarcir o
prejuízo causado ao Erário, evento que deveria ser considerado como atenuante genérica
ou causa de diminuição de pena; 11) os crimes de falsidade deveriam ser absorvidos pelo
crime de estelionato em face do princípio da consunção; 12) para cometer os crimes de
estelionato, o apelante tivera que perpetrar falsidades, motivo pelo qual estar-se-ia diante
do chamado crime progressivo, devendo ABDIAS ser condenado apelas pelo
estelionato; 13) o apelante deveria ser absolvido pelo crime de associação criminosa na
medida em que não estava “
mancomunado”com ninguém, não existindo, inclusive,
provas dos elementos subjetivos e objetivos que configurariam tal delito; 14) o apelante
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também não poderia ser condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, na medida em
que a acusação fora genérica, não restando comprovado os elementos inerentes ao
aludido tipo penal; 15) quanto ao crime de corrupção ativa, inexistiriam provas para sua
condenação; 16) também no que toca ao crime de organização criminosa, não teriam
restado demonstrados os elementos indispensáveis da consumação do ilícito; 17) a
decisão de sequestro dos bens deveria ser revogada, na medida em que foram adquiridos
com valores de origem lícita; 18) teria se observado continuidade delitiva entre os crimes
e não concurso material; 19) a dosimetria de todos os delitos havia sido exacerbada.
A defesa de SUZANNY, também apelou da sentença (fls.
2068/2078). Na oportunidade, aduziu que: 1) teria requerido que o juízo oficiasse à
CAIXA para que esta informasse se a apelante tinha “
chave de acesso”que possibilitasse
inserção de vínculos trabalhistas nas GFIPs e subsequente envio de informações ao
INSS, prova esta indeferida pelo juízo, o que caracterizaria nulidade por cerceamento ao
direito de defesa; 2) a apelante teria negado, de forma veemente e segura, a autoria nos
crimes, motivo pelo qual deveria ser absolvida; 3) não existiria provas de que a apelante
tivesse recebido vantagem indevida, daí porque deveria ser absolvida quanto ao crime de
estelionato; 4) o crime de uso de documento falso deveria ser absorvido pelo crime de
estelionato em face do princípio da consunção; 5) a pena deveria ser aplicada no mínimo
legal.
Também insatisfeita, a defesa de PAULO apresentou apelo (fls.
2111/2139), aduzindo, em síntese, que: 1) inexistiriam provas para sua condenação; 2) as
acusações teriam sido genéricas; 3) não constariam nos autos os documentos
administrativos que teriam servido de lastro para a condenação.
A defesa de MARIA MARLIETE também atravessou apelação
(fls. 2169/2179), mediante a qual sustentou: 1) a prova não teria sido plena e segura,
motivo pelo qual a apelante deveria ser absolvida em face da máxima in dubio pro reo;
2) a pena deveria ter sido cominada no mínimo legal.
A defesa de ÁLVARO, por seu turno e também em grau de
apelação (fls. 2180/2215), destacou que: 1) não teria participado das atividades
criminosas descritas, sendo mero sócio/funcionário de ABDIAS; 2) as falsidades
deveriam ser absorvidas pelos crimes de estelionato; 3) a pena deveria ser aplicada no
mínimo legal.
Grafado o panorama inaugural, passemos analisar cada um dos
apelos, deixando, por uma questão de lógica e razoabilidade, o recurso da acusação
por derradeiro.
APELAÇÃO DE JOSÉ JOSUEL (fls. 1524/1536)
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A sentença, em seu dispositivo, condenou JOSÉ JOSUEL pelos
seguintes delitos:
(...)
JOSÉ JOSUEL FLORÊNCIO, pelos delitos de estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB), organização criminosa
(art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material
(art. 69 do CPB);
(...)

É que, como já resumido, o réu, valendo-se da condição de
advogado contratado por ABDIAS, assumira, na organização criminosa, a função de
postular – e viabilizar – em juízo os benefícios fraudulentos eventualmente
indeferidos/suspensos pelo INSS.
1) Havia sido indevidamente condenado pelos crimes de estelionato e participação
em organização criminosa.
Nos termos pontuados por essa e. 2ª Turma, tendo por subsídio
também sustentação do próprio órgão acusador, viu-se que, das provas carreadas, não
foi possível pontuar com a certeza merecida acerca da participação dolosa de JOSÉ
JOSUEL nos crimes a si imputados.
Assim, em caso de dúvida, imperiosa a absolvição sob o manto
do in dubio pro reo.
Bem por isto, sua apelação merece ser provida.
APELAÇÃO DE DENILSON (fls. 1537/1549)
A sentença, em seu dispositivo, condenou DENÍLSON pelos
seguintes delitos:
(...)
DENÍLSON BORGES DO NASCIMENTO, pelos delitos de
estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB) e
organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013),
em concurso material (art. 69 do CPB);
(...)

É que, como já resumido, o réu –assim como outros, doravante
citados –forneceu, de maneira consciente e voluntária, documentos e dados pessoais
para a adulteração e posterior utilização junto ao INSS, sendo, na cadência,
recompensado com benefícios previdenciários que sabia indevidos.
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Desse modo, certo que DENÍLSON cometeu tanto crimes de
estelionato previdenciário, quanto o de participação na organização criminosa, por
ser conhecedor desta, ocupando, aliás, papel crucial em suas manobras.
Teria sido condenado indevidamente pelos crimes de estelionato, falsidade
1)
documental e participação em organização criminosa.
Na mesma toada, voltando os olhos à sentença, vê-se que o juízo
de piso fora por demais claro e preciso ao pavimentar cada elucubração, declinando não
apenas suas razões de decidir, mas as provas que subsidiaram seu convencimento e
condenação:
Do crime de estelionato qualificado:
(...)
II.VI.X DENÍLSON BORGES
Segundo a denúncia, DENÍLSON é titular de três benefícios
cuja origem fraudulenta era por ele sabida, obtidos pela
organização criminosa mediante falsificação de documentos
pessoais e falsificação de atestado médico:
Esp
NB
TITULAR
INSTITUIDOR
DER
DIB
PREJUÍZO 05/09/2014
21
1459630804
DENÍLSON BORGES DO NASCIMENTO
ANA LUIZA DA SILVA
04/08/2008
01/09/2004
41.274,61
31
1359866024
DENÍLSON BORGES DO NASCIMENTO
10/05/2005
10/05/2005
232.176,44
32
5428425438
DENÍLSON BORGES DO NASCIMENTO
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20/09/2010
20/09/2010
146.452,11
DENÍLSON afirmou que ficava na posse do cartão de
benefício, transferindo 50% dos valores recebidos mensalmente para
ABDIAS, responsável por conseguir tal aposentadoria junto à APS
Canhotinho (fls. 1104/1106 do IPL 7/2010). Na mesma ocasião
afirmou que “jogou fora o cartão de benefício que recebia quando
tomou conhecimento da operação policial”, demonstrando,
portanto, que sabia estar concorrendo para a prática de ilícito.
O réu, ademais, afirmou que trabalhava para ABDIAS, mas
este não pagava salário. Isso, provavelmente, porque o INSS, sem
conhecimento, era “sócio” dos negócios de ABDIAS, financiando,
inclusive o pagamento de funcionários deste.
Foram encontrados documentos com fotografias de
DENÍLSON na casa onde foi preso UBERLÚCIO, o que evidencia
de forma suficiente o seu envolvimento no esquema, bem como sua
ciência acerca da irregularidade dos benefícios que recebia.
Como bem destacado pelo MPF, por ocasião da audiência de
instrução e julgamento (fls. 843/847 e DVD à fl. 860 da ação penal),
DENÍLSON afirmou que: conhece ABDIAS de quando trabalhava na
Guararapes Balas, pois aquele trabalhava na empresa Elma Chips;
se reencontrou com ABDIAS em Caruaru/PE; trabalhou para
ABDIAS na POLO DELICATESSEN (ANA RAFAELA RAFAEL –
razão social); fazia de tudo, compras, entrega de documentos; obteve
seu benefício em Canhotinho; fez as reavaliações na APS
Canhotinho; ficou devendo um montante a ABDIAS, a título de
honorários de advogado que ele teria precisado, de aproximadamente
R$10.000,00 (dez mil reais); entregou sua carteira de trabalho para
ABDIAS, mas nunca recebeu de volta; forneceu foto a ABDIAS para
fins de cadastro na empresa; não era ele quem sacava a pensão por
morte e disse não saber quem sacava o referido benefício; disse ter
jogado fora o cartão de poupança, pois a conta estaria bloqueada
pela Polícia Federal.
Assim, restou comprovado que DENÍLSON forneceu seu
nome e documentos pessoais a ABDIAS, ciente de que seriam
utilizados para adulteração de dados e criação de pessoas fictícias,
como de fato o foram, para a concessão de benefícios
previdenciários, cujo pagamento era rateado entre ambos.
DENÍLSON, ademais, mesmo depois das prisões ocorridas,
continuou a sacar benefícios fraudulentos entre dezembro de 2014 e
março de 2015, tendo sido preso em flagrante no dia 04/03/2015 ao
fazer um dos saques, embora tenha declarado, em outubro de 2014,
ter se desfeito do cartão bancário utilizado naquele desiderato. Tal
prisão deu ensejo à instauração da ação penal n. 38652.2015.4.05.8302, extinta em 06/11/2015, em razão de versar sobre
os mesmo crimes pelos quais o réu ora é processado.
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Considerando que foram três os benefícios concedidos, com
anos de diferença entre um e outro, tem-se que o réu DENÍLSON
concorreu para a prática de três crimes de estelionato
previdenciário em concurso material.

(...)
Do crime de organização criminosa:
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
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12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré ANA
RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis,
registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome de
laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
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Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque
de numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE ainda
eram pagos.
Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré
LÚCIA, ademais, foram apreendidos vários documentos e cartões de
benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré confessou em seu
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interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014,
benefício em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos
falsos que foram apreendidos, em 30/10/2014 na Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E
SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA DA
SILVA, todas beneficiárias de prestações previdenciárias indevidas.
Também na data de cumprimento do mandado de busca, em
outubro de 2014, foram descobertos na casa em que morava
UBERLÚCIO dezenas de documentos e cartões bancários que
possibilitavam a concessão e recebimento dos benefícios falsos (fls.
1380/1381 do IPL 7/2010).
Quanto aos réus MANOEL FIRMINO e PAULO, há conversas
interceptadas deles com ABDIAS sobre a concessão de benefícios
previdenciários ainda nos meses de agosto e setembro de 2014 (fls.
1382/1385 do IPL 7/2010).
Sobre o réu DENÍLSON, mesmo depois da deflagração da
Operação Omni, continuou a realizar saques de benefícios
fraudulentos entre dezembro de 2014 e março de 2015, tendo sido
preso em flagrante no dia 04/03/2015 ao fazer um dos saques. Tal
prisão deu ensejo à instauração da ação penal n. 38652.2015.4.05.8302, extinta em 06/11/2015 em razão de versar sobre
os mesmos crimes pelos quais o réu ora é processado.
Por fim, o réu JOSÉ JOSUEL, pelo menos até fevereiro de 2014
peticionou no processo n. 0000791-21.2011.4.05.8305, em que
fraudulentamente se conseguiu a concessão de benefício
previdenciário em favor de ÁLVARO. Além disso, no interrogatório
de FLÁVIO, em sede policial, realizado em 30/10/2014 (fls.
1021/1022 do IPL 7/2010), este confirma que, recentemente havia
analisado o processo de concessão de benefício de DANIEL, em que
havia um saldo a ser desbloqueado, e que o réu JOSÉ JOSUEL, por
duas vezes, havia ido à APS/Canhotinho para pleitear a reativação,
que não foi feita por suspeita de fraude.
A participação do réu JOSUEL se torna mais clara se levarmos
em consideração que tanto ele quanto as pessoas para as quais
propôs ações previdenciárias junto à Justiça Federal de Garanhuns
moram em Caruaru. Da mesma forma, atuou administrativamente no
INSS de Canhotinho, também em favor de pessoas residentes em
Caruaru.
Quanto à ré SUZANNY, embora seu nome consta em GFIP
falsa transmitida em julho de 2014 (fl. 1370v do IPL 7/2010), sua
participação como membro da organização se dava mediante o envio
de GFIPs falsas. A esse respeito, a última transmissão por ela feita
data de 2011, anterior, portanto, à entrada em vigor da Lei n.
12.850/2013.
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve ser
enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
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entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013,
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

devendo

ser

Como visto, diante das provas e conclusões tecidas pelo juízo,
não restam dúvidas de que DENÍNSON perpetrou os ilícitos a si imputados,
desmerecendo, a tese, maiores digressões.
2) Não teria agido com dolo algum a macular sua conduta.
A presença de dolo, por todo o exposto, inclusive nos trechos
negritados da sentença, é tão incontroversa quanto acintosa.
3) Nos autos, não existiriam provas suficientes para sua condenação.
As provas já foram destacadas nas linhas pregressas, sendo
evidentes e incontroversas, por tudo o quanto já exposto.
4) fora, em verdade, simples “ajudante”de ABDIAS, que era seu “patrão”.
Diante do já pavimentado, a tese de que DENÍNSON teria sido
mero ajudante de ABDIAS –inocente, portanto –desmerece qualquer retórica.
5) As penalidades teriam sido exacerbadas, motivo pelo qual requereu a aplicação
de penas mínimas.
Sobre a dosimetria, este julgador fará a merecida análise ao final
do voto.
APELAÇÃO DE DANIEL (fls. 1604/1609)

A sentença, em seu dispositivo, condenou DANIEL pelos
seguintes delitos:
(...)
DANIEL SILVA, pelos delitos de falsidade ideológica (art. 299 do
CPB), estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do
CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n.
12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.º 9.613/98), em
concurso material (art. 69 do CPB);
(...)
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É que, como já resumido, DANIEL, além de ser titular de
benefícios fraudulentos (crime de estelionato qualificado), auxiliava ABDIAS na
adulteração de documentos para que terceiros também obtivessem benefícios mediante
fraude (crime falsidade ideológica). Como se não bastasse, era ainda responsável por
auxiliar na “administração” do patrimônio ilícito auferido com a organização
criminosa (crime de organização criminosa), inclusive emprestando seu nome como
“laranjas”para ocultar/dissimular o produto das fraudes previdenciárias (crime de
lavagem de dinheiro).
Desse modo, certo que DANIEL cometeu quatro delitos
distintos: 1) crimes de falsidade ideológica; 2) estelionato previdenciário; 3)
participação na organização criminosa –por ser conhecedor desta, ocupando, aliás,
papel crucial em suas manobras –; 4) além de lavagem de dinheiro.
1) A condenação pelo crime de falsidades, estelionato qualificado, lavagem de
dinheiro e organização criminosa seria indevida.
Sobre a autoria e materialidade delitivas dos crimes pelos quais
DANIEL fora condenado, a sentença fora por demais clara ao apontar, de maneira
alinhavada e fundamentada, as vastas provas:
Do crime de estelionato qualificado:

(...)
II.VI.IV DANIEL SILVA
Quanto a DANIEL SILVA, conforme consta da denúncia e
utilizando-se de suas múltiplas identidades, conforme já se apurou
em tópico anterior, atuou na obtenção fraudulenta dos seguintes
benefícios previdenciários em favor do esquema comandado por
ABDIAS:
ESP
NB
TITULAR
INSTITUIDOR
DER
DIB
MR
PREJUIZO
21
1432419479
DANIEL RIBEIRO
ROSEANE LIMA BARBOSA
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13/09/2007
03/09/2007
4.353,77
302.502,69
31
5218671467
DANIEL SILVA
PERÍCIA MÉDICA
11/09/2007
11/09/2007
1.390,23
42.306,08
32
6041907620
DANIEL SILVA
PERÍCIA MÉDICA
13/07/2009
13/07/2009
2.083,61
21
1413358311
LILIAN CARLA SILVA
DANIEL RICARDO DA SILVA
29/12/2006
13/11/2006
3.762,93
252.319,86
21
1432416690
JOSE DANNIEL DANTAS
LUCIANA SENA DE LIMA
29/07/2009
01/06/2007
4.335,39
301.116,87
DANIEL afirmou que, quanto ao benefício em nome de
HELENO RODRIGUES DA SILVA (NB nº 1673923906), ficou
apenas com mil reais e o restante do dinheiro ficou com pessoas que
não desejava mencionar (fls. 793/795 do IPL 7/2010).
Consta da denúncia (fl. 31), ademais, tela do sistema Plenus
do INSS, confirmando a existência de tal benefício.
No tocante a esse benefício, em razão da diferença entre a
data de entrada do requerimento (DER) e a data do início do
benefício (DIB em 05/01/2010), ainda foi gerado o pagamento de
valor atrasado superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que,
segundo depoimento do indivíduo Flávio Eduardo Francisco da
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Silva, tentou ser liberado por meio da atuação do advogado e
também réu JOSÉ JOSUEL (fls. 1021/1022 do IPL).
A autoridade policial requisitou da Caixa Econômica Federal
a ficha cadastral dos dados da abertura de tal conta a fim de realizar
o confronto entre a foto constante no RG de HELENO RODRIGUES
DA SILVA, constante no Sistema da Secretaria de Defesa Social, e o
documento apresentado perante a instituição financeira, a partir do
que se demonstrou a falsidade documental praticada por DANIEL
(fl. 32 desta ação).
Ademais, à fl. 1216 do IPL 7/2010, consta a apreensão, na
casa da companheira do réu (onde este tinha residência), de três
cartões bancários referentes ao benefício previdenciário de
ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS (pensão por morte, NB
1560839454, DIP 10/04/2012, com renda mensal de R$ 4.309.93).
Conforme identificado em tabela acima transcrita, esse é um dos
benefícios fraudulentos tratados na denúncia e identificados pelo
INSS como oriundo de GFIP ideologicamente falsa transmitida por
SUZANNY.
Pela posse do cartão bancário por meio do qual eram feitos
os saques do benefício, não há dúvidas de que o réu DANIEL era
destinatário dos valores depositados pelo INSS em decorrência da
fraude.
Sendo assim, considerando que dois dos benefícios foram
obtidos mediante a utilização da identidade em nome de DANIEL
SILVA, um em nome de DANIEL RIBEIRO, um em nome de
DANIEL RICARDO DA SILVA e outro em nome de JOSÉ
DANNIEL DANTAS, além do confessado, em nome de HELENO
RODRIGUES, e do referente a ANTÔNIO ROBERTO DOS
SANTOS, foram concedidos sete benefícios previdenciários em
favor do acusado.
Ocorre que dois dos benefícios foram requeridos no mês de
setembro de 2007 (DANIEL RIBEIRO e DANIEL SILVA) e outros
dois no mês de julho de 2009 (DANIEL SILVA e JOSÉ DANNIEL
DANTAS), motivo pelo qual deve ser reconhecida a continuidade
delitiva em relação a cada par.
Assim, tem-se por comprovada a prática pelo réu DANIEL
de cinco crimes de estelionato previdenciário em concurso material,
sendo dois destes em continuidade delitiva.

(...)
Dos crimes de falsidade e lavagem de dinheiro:

II.VII.II DANIEL SILVA
Conforme consta das alegações finais do MPF, o réu
DANIEL tenta levar o Juízo a crer que não tinha conhecimento das
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condutas criminosas que lhe são imputadas, pois seria "o mero
motorista de ABDIAS, semianalfabeto e não sabia que ABDIAS
utilizou seus documentos para fraudar e adquirir postos de gasolina
e benefícios fraudulentos", bem como que não auferiu qualquer
benefício da suposta atividade criminosa. Não foi, todavia, o que
ficou comprovado.
Nos termos destacados nos tópicos anteriores, DANIEL era
figura importante no esquema de ABDIAS, responsável por ajudar
a providenciar RGs, CPFs e certidões de nascimento, casamento e
óbito fraudulentas, além de proteger, como interposta pessoa
("laranja"), o patrimônio ilicitamente obtido pela organização
criminosa, com liberdade e consciência de agir.
Em seu interrogatório na Polícia Federal, DANIEL
confirmou que "há cinco postos de combustível registrados em seu
nome, ainda que utilizando documentos falsos como DANIEL
SILVA DOS SANTOS; QUE o registro dos postos foi feito em seu
nome por ABDIAS; QUE seu único papel nos postos de combustível é
ceder o nome para constar no contrato social; QUE os postos
pertencem a ABDIAS". Reiterou tais informações quando ouvido em
Juízo, acrescentando que nunca tratou com terceiros como dono dos
postos, nem gerenciou tais empresas (mídia de fl. 860), mas que era
sócio dos mesmos porque ABDIAS tinha grande confiança nele.
O próprio ABDIAS confirmou tal informação em Juízo.
Ressalte-se que, do material apreendido no Posto de
Toritama/PE, há procurações que DANIEL fez para ABDIAS gerir
o Posto AVENIDA e o JC AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS LTDA,
revelando que, como ABDIAS se utilizava de "laranjas" a fim de
ocultar seus bens, precisava de procurações desses laranjas para
que pudesse gerir seu patrimônio. Quanto ao JC AUTO POSTO
COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO IDEAL), DANIEL envolveu-se
na negociata com EVILÁZIO e ABDIAS, conforme já descrito ao
final do trecho relativo ao chefe da organização criminosa.
Isso posto, tem-se por comprovado que o réu concorreu com
ABDIAS para utilizar os valores decorrentes dos estelionatos
previdenciários em atividades econômicas com o fim de dar caráter
lícito ao numerário, ocultando sua origem e natureza. Assim, é
devida a responsabilização do réu pelo crime de lavagem de
dinheiro previsto no art. 1º, §2º, I, da Lei n. 9.613/98.

(...)
Do crime de organização criminosa
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem promove,
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constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa, sendo punido, na hipótese, com reclusão de 3
(três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; (iii)
finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser criminalizado
aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que atendidos os
requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima descritos
para a configuração da criminalidade organizada englobam o antigo
tipo penal de quadrilha, atual associação criminosa, previsto no art.
288 do CPB, mas ao qual a lei especial dá tratamento mais gravoso
que aquele descrito no CPB, tem-se o seguinte: (a) o indivíduo que
fazia parte de uma organização criminosa e que não se retirou da
associação, quando da entrada em vigor da nova lei, responde
apenas pelo delito previsto na lei n. 12.850/2013; (b) aquele que
deixou de tomar parte na organização criminosa antes da entrada em
vigor da nova lei, responde apenas pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
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SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e MARIA
MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré ANA
RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis,
registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome de
laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio
do qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se
pleiteou administrativamente o desbloqueio de numerário retido em
favor de DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
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Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque de
numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar
se algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré
LÚCIA, ademais, foram apreendidos vários documentos e cartões de
benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré confessou em seu
interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014,
benefício em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos
falsos que foram apreendidos, em 30/10/2014 na Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E
SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA DA
SILVA, todas beneficiárias de prestações previdenciárias indevidas.
Também na data de cumprimento do mandado de busca, em
outubro de 2014, foram descobertos na casa em que morava
UBERLÚCIO dezenas de documentos e cartões bancários que
possibilitavam a concessão e recebimento dos benefícios falsos (fls.
1380/1381 do IPL 7/2010).
Quanto aos réus MANOEL FIRMINO e PAULO, há conversas
interceptadas deles com ABDIAS sobre a concessão de benefícios
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previdenciários ainda nos meses de agosto e setembro de 2014 (fls.
1382/1385 do IPL 7/2010).
Sobre o réu DENÍLSON, mesmo depois da deflagração da
Operação Omni, continuou a realizar saques de benefícios
fraudulentos entre dezembro de 2014 e março de 2015, tendo sido
preso em flagrante no dia 04/03/2015 ao fazer um dos saques. Tal
prisão deu ensejo à instauração da ação penal n. 38652.2015.4.05.8302, extinta em 06/11/2015 em razão de versar sobre
os mesmos crimes pelos quais o réu ora é processado.
Por fim, o réu JOSÉ JOSUEL, pelo menos até fevereiro de 2014
peticionou no processo n. 0000791-21.2011.4.05.8305, em que
fraudulentamente se conseguiu a concessão de benefício
previdenciário em favor de ÁLVARO. Além disso, no interrogatório
de FLÁVIO, em sede policial, realizado em 30/10/2014 (fls.
1021/1022 do IPL 7/2010), este confirma que, recentemente havia
analisado o processo de concessão de benefício de DANIEL, em que
havia um saldo a ser desbloqueado, e que o réu JOSÉ JOSUEL, por
duas vezes, havia ido à APS/Canhotinho para pleitear a reativação,
que não foi feita por suspeita de fraude.
A participação do réu JOSUEL se torna mais clara se levarmos
em consideração que tanto ele quanto as pessoas para as quais
propôs ações previdenciárias junto à Justiça Federal de Garanhuns
moram em Caruaru. Da mesma forma, atuou administrativamente no
INSS de Canhotinho, também em favor de pessoas residentes em
Caruaru.
Quanto à ré SUZANNY, embora seu nome consta em GFIP
falsa transmitida em julho de 2014 (fl. 1370v do IPL 7/2010), sua
participação como membro da organização se dava mediante o envio
de GFIPs falsas. A esse respeito, a última transmissão por ela feita
data de 2011, anterior, portanto, à entrada em vigor da Lei n.
12.850/2013.
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve ser
enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma

(...)
2) Não existiriam provas suficientes a embasar a condenação.
A tese já fora afastada nas linhas anteriores, restando todas as
provas mais do que evidenciadas: suficientes para a condenação.
3) Fora induzido a erro por ABDIAS.
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Pelos motivos e fundamentos já expostos, não restam dúvidas de
que DANIEL agira tendo completo discernimento sobre a ilicitude de suas condutas, não
havendo que se falar em erro de tipo ou de proibição.
4) Em caso de manutenção do decreto condenatório, as penas deveriam ser fixadas
no mínimo legal.
Sobre a dosimetria, este julgador fará a merecida análise ao final
do voto.
APELAÇÃO DE MANOEL (fls. 1611/1624)
A sentença, em seu dispositivo, condenou MANOEL pelos
seguintes delitos:
(...)
MANOEL FIRMINO PINHEIRO, pelos delitos de inserção de dados
falsos em sistemas de informação (art. 313-A do CPB), corrupção
passiva (art. 317 do CPB), estelionato contra a Previdência Social
(art. 171, §3º, do Código Penal), organização criminosa (art. 2º,
caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do
CPB);

(...)
É que, como já resumido, MANOEL, na condição de servidor do
INSS, mediante pagamento de propina por parte de ABDIAS –daí o cometimento do
crime de corrupção passiva –, inseriu inúmeros dados falsos no sistema informatizado
da aludida autarquia, cometendo assim o delito previsto no art. 313-A do CPB.
Além disso, afora os benefícios cujos dados falsos inserira do
sistema –e, por isso, não se enquadraram no art. 171, § 3º, do CPB –, MANOEL
fora ainda responsável pela concessão de inúmeros benefícios fraudulentos, facilitando e
fazendo vista grosa aos que lhe procuravam, todos identificados na sentença, daí ter
perpetrado também o crime de estelionato qualificado.
Por ocupar, de modo consciente e voluntário, papel de destaque
no esquema engendrado, perpetrara ainda o crime de organização criminosa.
1) Que a condenação por inserção de dados falsos no sistema corrupção passiva,
estelionato e organização criminosas seriam indevidas em face da ausência de
provas.

ACR Nº 14282

139

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

Sobre as provas de todos os crimes pelos quais MANOEL fora
condenado, bem discorreu o juízo de piso, analisando, alinhavando e fundamentado
todas as conclusões tecidas acerca da autoria e materialidade delitivas, senão vejamos:

Do crime de inserção de dados falsos no sistema de informações e da corrupção.
(...)
II.V Da inserção de dados falsos em sistemas de informação e da
corrupção
O art. 313-A do Código Penal dispõe o seguinte:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem ou para causar dano:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Tal delito integra o rol dos crimes praticados por funcionário
público contra a Administração em geral. Sendo assim, apenas o
indivíduo que possui vínculo funcional, mesmo que precário, com o
Poder Público pode ser autor do delito.
Não obstante o MPF tenha denunciado os réus ABDIAS,
LÚCIA e SUZANNY pela prática do crime em referência, devem ser
eles absolvidos nos termos tratados em tópico anterior, porque não
são funcionários públicos e as condutas a eles imputadas
configuram a prática de outro delito.
Analisando o tipo objetivo, tem-se o seguinte. Inserir é
introduzir, acrescentar, o que poderá ser feito, segundo José Paulo
Baltazar Júnior9, mediante digitação, remessa de dados por meio da
rede mundial de computadores ou introdução de informações e
arquivos em outras mídias como CD e DVD. Facilitar é tornar
possível a terceiro o acesso, físico ou virtual, ao sistema, de modo a
que sejam inseridos os dados falsos.
Alterar é modificar. Baltazar Júnior10 leciona que "nessa
modalidade, os dados são preexistentes, operando o agente sua
alteração, quanto a datas, identidade de pessoa, qualidades ou
quantidades de pessoas e coisas, de modo a possibilitar o alcance do
fim colimado pelo agente". As condutas de alterar e excluir apenas
serão típicas se ocorrerem indevidamente, ou seja, sem justificativa.
Além do dolo, a configuração do crime demanda a
comprovação do objetivo de obter vantagem indevida ou causar
prejuízo a terceiro. O delito, todavia, é formal, consumando-se com a
mera inserção de dados falsos, ou com a alteração/exclusão de dados
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verdadeiros do sistema, independentemente da ocorrência do prejuízo
ou vantagem para terceiros.
Passo à análise do caso concreto.
As transmissões de GFIPs com dados falsos realizadas pelas
rés LÚCIA e SUZANNY alimentavam o Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS utilizado pelo INSS para fins de
concessão de benefícios previdenciários.
Quase a totalidade dessas GFIPs, entretanto, era transmitida
com dados extemporâneos, ou seja, fazendo menção a competências
anteriores, no que se refere ao pagamento de contribuições sociais.
Além disso, não era realizado o pagamento dessas contribuições.
Com o objetivo de inibir a prática de fraudes como a de que
ora se trata, o Regulamento da Previdência Social (Decreto n.
3048/99) em seu art. 19, §2º, bem como o art. 48, §4º, da Instrução
Normativa n. 45/2010-INSS, vigente à época dos fatos, disciplinam o
seguinte:
Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS relativos a vínculos, remunerações e contribuições
valem como prova de filiação à previdência social, tempo de
contribuição e salários-de-contribuição. (...)
§2º Informações inseridas extemporaneamente no CNIS,
independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados
anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas
por documentos que comprovem a sua regularidade.
Art. 48. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a
inclusão, exclusão, validação ou retificação das informações
constantes do CNIS, com a apresentação de documentos
comprobatórios dos dados pendentes de validação ou divergentes,
independentemente de requerimento de benefício, de acordo com os
seguintes critérios: (...)
§4º Informações inseridas extemporaneamente no CNIS,
independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados
anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas
por documentos que comprovem a sua regularidade.
As normas acima, de cumprimento obrigatório por parte dos
servidores do INSS, impõem que a validação de vínculos inseridos
extemporaneamente no CNIS, como o foi quase a totalidade dos
contidos nas GFIPs transmitidas por LÚCIA e SUZANNY, seja
feita mediante a apresentação de documentos que comprovem a
idoneidade dos vínculos.
Dessa forma, considerando já estar comprovada a inserção
ilícita de vínculos inexistentes e extemporâneos no CNIS; que foram
concedidos benefícios com base nesses dados falsos, conforme será
tratado analiticamente em tópico seguinte; e que a concessão,
nesses casos, dependia da comprovação do vínculo inexistente
perante o servidor do INSS, tem-se por demonstrado que servidor
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público autorizado facilitou a inserção de dados falsos nos sistemas
informatizados da Previdência Social.
Presente, portanto, a materialidade do delito do art. 313-A do
CPB. Passa-se a apurar a autoria.
Na situação que foi posta, poderia haver a alegação de que,
por desídia, negligência, falta de atenção, excesso de trabalho ou
falta de pessoal, a análise da documentação falsa que embasava os
vínculos empregatícios inexistentes, ou óbitos e casamentos fictícios,
pudesse ter ficado comprometida. Com isso, talvez a concessão dos
benefícios por parte dos servidores do INSS tivesse se dado por erro
ou por culpa, excluindo-se o dolo.
Todavia, isso não é o que se extrai do acervo probatório.
Nos termos da denúncia, a investigação teve início a partir da
suspeita envolvendo as pessoas de "ABDIAS MARSOLINO DOS
SANTOS JUNIOR" (CPF 098.001.994-03) e "ABDIAS MARCOLINO
DOS SANTOS JUNIOR" (CPF 020.753.074-23). Verificou-se haver
dois benefícios previdenciários vinculados ao CPF 020.753.074-23 a aposentadoria por invalidez (NB 1187883759) e a pensão por
morte (NB 1437145199) -, aliado ao fato de que o óbito que dava
ensejo à mencionada pensão por morte não estava registrado no
sistema de óbitos do INSS - SISOBI (fls. 08/22 do IPL 7/2010).
Ocorre que o benefício de pensão por morte foi requerido e
deferido em setembro de 2007 na Agência da Previdência Social APS de Canhotinho/PE, cujo chefe e responsável pela concessão
era o réu MANOEL FIRMINO. Já a aposentadoria por invalidez
decorreu da concessão de um benefício de auxílio-doença NB
113.728.824-5, requerido em outubro e concedido em novembro de
1999 (fl. 170 do IPL 7/2010), também pelo réu MANOEL
FIRMINO, quando atuava na APS de Jaboatão dos
Guararapes/PE.
Não é apenas coincidência que, após oito anos, em Agências
da Previdência distantes entre si cerca de duzentos quilômetros, o
mesmo servidor tenha deferido benefício previdenciário para o chefe
da organização criminosa, sendo o último benefício
comprovadamente obtido por meio da apresentação de documentos
falsos.
Após a Polícia Federal oficiar a MANOEL, como chefe da
APS de Canhotinho, para apresentar cópia processo de concessão
do benefício de pensão por morte NB 1437145199, este respondeu
que o processo não foi encontrado (fl. 66 do IPL 7/2010).
Mesmo sem ser licitamente segurado da previdência, ou
mesmo advogado, representando interesses de segurados, o réu
ABDIAS tratava pessoalmente e por telefone com MANOEL de tudo
quanto se relacionasse à concessão de benefícios.
A análise dos diálogos obtidos por meio de interceptações
telefônicas não deixa dúvidas de que MANOEL transformou a APS
de Canhotinho numa empresa ilícita voltada à concessão de
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benefícios previdenciários fraudulentos conforme orientação de
ABDIAS.
Sobre isso, destaco que a mídia constante da fl. 682 do IPL
7/2010, contém diversos diálogos travados entre os dois réus, muitos
transcritos no relatório do IPL 7/2010, às fls. 1382/1383, em que
tratam do envio de documentos por ABDIAS para MANOEL; de
requisitos para a elaboração de procurações (arquivo:
20140723111527094.wav); sobre extratos de benefícios para fins
bancários
(arquivo:20140826105238091.wav);
sobre
a
impossibilidade de utilizar atestados rasurados (arquivo:
20140723111527094.wav), dentre outros acertos relacionados à
concessão de benefícios.
Nenhum diálogo, entretanto, é tão ilustrativo da corrupção
encetada pela dupla quanto o constante do arquivo
20140716173935094.wav (fl. 682 do IPL 7/2010). Na gravação de
pouco mais de um minuto, MANOEL FIRMINO alerta ABDIAS
que o dinheiro dele está disponível para receber até 29 de agosto
"no Banco do Brasil daqui de Canhotinho" e que, apesar de ainda
estar no INSS trabalhando manda que ABDIAS envie alguém até o
INSS no dia seguinte por volta das 10h pegar "o papel" para sacar
logo e já deixar a parte dele, pois ele precisa ir em Garanhuns meiodia resolver umas coisas lá.
Como se não fosse suficiente, em cumprimento de mandado de
busca e apreensão na casa do réu MANOEL FIRMINO, a Polícia
Federal apreendeu duas cópias de dossiês relacionados a benefícios
previdenciários cuja concessão decorreu de fraude, referentes às
pessoas de Karlos Adriano Menezes Vasconcelos e de Wellington de
Paula Alves, em cujo documento de identidade consta a fotografia
do réu ÁLVARO SANTOS (fl. 1177 do IPL 7/2010).
Nessa mesma folha do inquérito, a APEGR/MPS, ao fazer a
análise do material apreendido na casa de MANOEL, destaca que
havia três folhas impressas com cento e vinte e seis números de
benefícios, sendo cento e vinte e cinco deles concedidos pela
APS/Canhotinho, dos quais vinte e dois já haviam sido examinados
anteriormente e eram comprovadamente irregulares, seja pela
utilização de certidões falsas ou inserção irregular de vínculos
empregatícios. Desses vinte e dois benefícios, vinte haviam sido
concedidos ou habilitados por MANOEL.
Ainda sobre a deliberada e participação do réu na fraude,
tem-se o depoimento prestado pela ré LÚCIA na Polícia Federal,
segundo o qual (fls. 804/807 do IPL 7/2010):
QUE não tinha contato com nenhum servidor do INSS, pois os
contatos eram feitos diretamente por ABDIAS; QUE as comissões
de tais servidores eram pagas em dinheiro através de envelopes
amarelos; QUE MANOEL e PAULO facilitavam a aceitação dos
lançamentos extemporâneos utilizando-se da simulação, via sistema,
da visita no local das respectivas (...).
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Ademais, às fls. 220/222, foi juntado ofício da APEGR/MPS
que analisou cinquenta e sete benefícios fraudulentos, sendo que as
concessões concentravam-se na APS/Canhotinho com participação,
em mais de 90% dos casos, do servidor e gerente da APS MANOEL
FIRMINO.
Não há, acrescente-se, qualquer indício de que ABDIAS
morasse em Canhotinho. Todos os réus e testemunhas ouvidos em
audiência a se manifestarem sobre este fato foram unânimes em
apontar que os negócios e a residência de ABDIAS, há anos, são em
Caruaru. Da mesma maneira, não há notícia de que algum dos réus
agraciado com a concessão de benefício tivesse domicílio em
Canhotinho, embora todos tenham sido requeridos e concedidos pela
APS localizada nesse Município.
O elo de todos com o Município em questão, portanto, é a
APS. Mais precisamente, o então chefe da Agência, responsável pela
concessão de 90% dos benefícios fraudulentos, o réu MANOEL
FIRMINO, em cuja casa foram encontrados mais de R$ 10.000,00
(dez mil reais) em espécie (fls. 1190/1192 do IPL 7/2010), o que não
é comum, considerando que esse valor é superior à remuneração
líquida mensal do cargo público que ocupa.

(...)
Do crime de estelionato qualificado

II.VI Dos estelionatos praticados
O crime de estelionato contra a Previdência Social é o cerne
do presente processo criminal. Sua prática congrega a totalidade
dos réus e define a competência federal para o processamento desse
delito e de todos a ele conexos.
Toda a associação criminosa e os falsos praticados, a
corrupção e a posterior lavagem de dinheiro tinham como causa e
consequência a prática do estelionato.
Sobre o tipo penal, tem-se o seguinte:
Art. 171 - 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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
(...)
§3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
Sobre o sujeito ativo do delito, este pode ser o indivíduo que
atua na obtenção e/ou o beneficiário da vantagem ilícita.
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No caso, conforme se falou, os réus se associaram em
organização criminosa para, mediante utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em
sistemas de informação e corrupção de servidores do INSS da APS
de Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e
obterem valores relativos a diversos benefícios previdenciários
indevidos. Após, alguns ocultaram a natureza e a origem das
vantagens ilicitamente obtidas mediante utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a conduta de cada um, passo a tratar.
(...)
II.VI.VI MANOEL FIRMINO
Quando se tratou da prática dos crimes de corrupção passiva
e de inserção de dados falsos nos sistemas de informação, ficou
clara a participação do réu MANOEL nas fraudes que importaram
a concessão de benefícios previdenciários de forma ilegal.
Entretanto, por mais que a Polícia Federal, em seu relatório,
e o Ministério Público, na acusação, tenham afirmado que o réu foi
responsável pela concessão de 90% dos benefícios fraudulentos,
apenas foram especificados alguns que tiveram a participação do
réu MANOEL FIRMINO.
Sendo assim, apenas pode-se verificar a prática dos crimes
decorrentes de fatos diretamente imputados ao réu. Sobre eles
incidirá a análise.
Primeiramente, foi imputada a fraude na concessão da pensão
por morte nº 1437145199 a ABDIAS. Esse benefício foi um dos que
desencadearam a investigação.
O benefício em questão foi concedido por Manoel Firmino
com base em certidões de óbito e casamento falsas e em GFIPs
inidôneas transmitidas pela ré LÚCIA. O réu MANOEL, na
qualidade de chefe da APS Canhotinho, chegou a encaminhar
oficio à Polícia Federal, no qual declarou não ter localizado o
processo administrativo de concessão desse benefício (fls. 66 e 103
do IPL 7/2010), na tentativa de ocultar o seu delito.
Conforme destacado na denúncia, nos autos do IPL nº
147/2009 (apenso II), descobriu-se a existência de outro benefício
previdenciário fraudulento vinculado ao esquema investigado, a
pensão por morte NB 21/1359869619, em favor de WELLINGTON
DE PAULA ALVES, instruído com certidão de casamento17 falsa (fls.
10 e 11) e concedido pelo réu MANOEL FIRMINO PINHEIRO (fl.
42). Verificou-se que (i) a pessoa que aparecia como WELLINGTON
possuía a fotografia do denunciado ÁLVARO SANTOS, sendo,
portanto, fraudulento.
Além disso, cópia do processo de concessão do benefício ao
indivíduo WELLINGTON foi encontrada na residência de MANOEL
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FIRMINO, quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão (fl. 1177 do IPL 7/2010).
Por fim, a denúncia destaca que todos os benefícios abaixo
identificados, oriundos de GFIP transmitida por SUZANNY, foram
concedidas pelo réu MANOEL FIRMINO:
NB
TITULAR
INSTITUIDOR
DER
DIB
MR
PREJUÍZO TOTAL
21
1547969307
LÚCIA VIEIRA SILVA DOS SANTOS
ALEX DE OLIVEIRA ROMAO
20/10/2011
06/10/2011
4.283,41
123.924,23
21
1560839454
ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
DAYSE PEREIRA PINTO
10/04/2012
01/03/2012
4.309,93
106.071,07
21
1589216307
ADILSON JOSE DOS SANTOS
IVANICE MARIA SILVA DE ARRUDA
21/12/2012
02/06/2012
4.270,52
63.966,25
21
1606816656
MARIA JOSE ALVES SILVA
JOSIAS BONFIM MEDEIROS
17/06/2013
23/05/2013
4.185,88
43.598,99
21
1581189904
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CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
REJANE MARIA DE ALMEIDA
28/11/2012
18/05/2012
4.248,14
70.597,32
Em relação a esses cinco últimos, apenas pode-se reconhecer
a continuidade delitiva quanto ao terceiro e ao quinto, em razão de
possuírem similares condições de tempo.
Isso posto, tem-se por comprovada a prática pelo réu
MANOEL de seis crimes de estelionato previdenciário, sendo um
deles em continuidade delitiva.

(...)
Do crime de organização criminosa
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
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criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência
Social de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu,
local em que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse
relacionado às fraudes, inclusive por telefone, conforme
demonstram os vários diálogos encetados entre ABDIAS e esses
servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré
ANA RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de
laranjas como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens
imóveis, registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome
de laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
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aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio
do qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se
pleiteou administrativamente o desbloqueio de numerário retido em
favor de DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque de
numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
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algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré
LÚCIA, ademais, foram apreendidos vários documentos e cartões de
benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré confessou em seu
interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014,
benefício em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos
falsos que foram apreendidos, em 30/10/2014 na Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E
SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA DA
SILVA, todas beneficiárias de prestações previdenciárias indevidas.
Também na data de cumprimento do mandado de busca, em
outubro de 2014, foram descobertos na casa em que morava
UBERLÚCIO dezenas de documentos e cartões bancários que
possibilitavam a concessão e recebimento dos benefícios falsos (fls.
1380/1381 do IPL 7/2010).
Quanto aos réus MANOEL FIRMINO e PAULO, há
conversas interceptadas deles com ABDIAS sobre a concessão de
benefícios previdenciários ainda nos meses de agosto e setembro de
2014 (fls. 1382/1385 do IPL 7/2010).

Diante do exposto, máxime dos trechos negritados, não restam
dúvidas de que as condenações foram devidas e fundamentadas em amplo arcabouço
probatório, havendo provas mais do que suficientes no sentido de que MANOEL
perpetrou os delitos de inserção de dados falsos no sistema do INSS (em relação aos
benefícios concedidos graças à sua atuação mediante inserção de dados no sistema
informatizado do INSS), estelionato previdenciário (em relação aos benefícios
previdenciários fraudulentos, cuja concessão viabilizou de forma diversa da inserção de
dados no sistema), corrupção passiva (por ter recebido dinheiro para atuar) e
organização criminosa (por ocupar, de modo consciente e voluntário, tarefa na
associação criminosa formada).
2) Especificamente quanto ao art. 313-A do CPB, sustentou, ainda, que sequer
poderia inserir dados no sistema do INSS.
A defesa afirma, mas não comprova, quiçá de maneira
irretorquível, que MANOEL não poderia inserir dados falsos no sistema do INSS.
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Por outro lado, conforme todas as provas já sinaladas, verificouse, isto sim, o inverso.
É que seu nome estava vinculado aos benefícios fraudulentos em
espeque.
3) Por fim, sustentou que as penas foram aplicadas de maneira exacerbada.
Sobre a dosimetria, este julgador fará a merecida análise ao final
do voto.
APELAÇÃO DE LÚCIA (fls. 1627/1640)
Segunda a sentença, LÚCIA fora condenada pelos seguintes
tipos penais:
(...)
LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA RIBEIRO, pelos delitos de
falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB), falsidade
ideológica (art. 299 do CPB), estelionato contra a Previdência
Social (art. 171, §3º, do CPB) e organização criminosa (art. 2º,
caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do
CPB);

(...)

Assim agiu o juízo de piso por encontrar provas suficientes de
que LÚCIA, na condição de pessoa vinculada a ABDIAS, teria perpetrado várias
falsidades documentais –consistente no preenchimento e envio de GFIPs ao INSS –,
falsidades ideológicas –consistentes na confecção de documentos de identificação,
sobretudo RGs e CPFs falsos para terceiros, que foram utilizados para além da
concessão de benefícios fraudulentos, daí porque não foram absorvidos pelos crimes de
estelionato qualificado –, bem como vários estelionatos previdenciários –na medida
em que viabilizou o recebimento de inúmeros benefícios previdenciários fraudulentos –,
de modo a participar, de maneira substancial, da organização criminosa liderada por
ABDIAS.
1) Fora apenas “laranja” de ABDIAS, sem, todavia, saber dos ilícitos por si
perpetrados.
Sobre as provas da autoria e materialidade delitivas; sobre a
distinção entre os delitos e seus elementos objetivos e subjetivos; sobre as merecidas
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alterações de capitulação; sobre a não condenação da ré –bem como de SUZANA e
ABDIAS –pelo art. 313-A e sim por delitos diversos; bem como sobre a não aplicação
do princípio da consunção entre os delitos de falsidade e estelionato, cumpre trazer à
baila grande parte da sentença, para que não incida em redundância, este julgado.
Aliás, do trecho abaixo colacionado, infere-se, de maneira
bastante ampla, todo o esquema articulado, bem como a participação dos outros
envolvidos, inclusive SUZANA e ABDIAS, trechos estes que, doravante, quando da
análise dos demais recursos, será apenas referido e não trazido novamente ao
presente julgado.
Do crime de falsidade documental
II.II Mérito
Na denúncia, o Ministério Público aponta a prática delituosa
organizada pelos denunciados, que pode ser sintetizada da seguinte
maneira.
Por meio do uso de documentos falsos, inserção de dados
falsos em sistemas de informação e da corrupção de servidores do
INSS, foram concedidos benefícios previdenciários de forma ilícita.
Tais benefícios foram recebidos por pessoas que praticavam
diretamente aqueles delitos e por terceiros que se beneficiavam da
fraude. Para ocultar e dissimular a aparência dos ativos percebidos
de forma ilícita, alguns dos réus procederam à realização de
transações comerciais e financeiras.
Sendo assim, pode-se separar toda a atuação dos
denunciados em três grupos. O relacionado à obtenção dos
benefícios previdenciários de forma ilegal; ao recebimento indevido
desses benefícios; à lavagem dos capitais decorrentes da percepção
dos benefícios.
Sobre a sistemática das fraudes, gênese de toda a atividade
criminosa, algumas observações devem ser feitas.
Dentre os deveres da empresa, a Lei n. 8.212/91 estabeleceu a
obrigação de declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo, valores da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS2.
Quanto à regulamentação, a Portaria Interministerial
MT/MPAS n. 326, (DOU - 20/01/2000), considerando a necessidade
de agilizar o processamento da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, com vistas à alimentação do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS, assim disciplinou a matéria:
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Art. 1º Estabelecer que a entrega regular da GFIP, a partir das
competências indicadas na escala abaixo, seja feita em meio
eletrônico, por meio do Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- SEFIP da Caixa Econômica Federal.
Segundo a tabela, até agosto de 2000, todas as GFIPs
deveriam ser transmitidas sob a forma eletrônica. A Portaria
Interministerial MPS/MTE n. 116, (DOU - 10/02/2004), em face da
necessidade de imprimir agilidade, precisão e segurança no processo
de entrega das informações relativas à GFIP em meio eletrônico,
estabeleceu a obrigatoriedade de certificação eletrônica necessária
ao uso do Conectividade Social, canal de relacionamento eletrônico
desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para troca de arquivos e
mensagens por meio da rede mundial de computadores - internet,
para todas as empresas ou equiparadas que estão obrigadas a
recolher o FGTS ou a prestar informações à Previdência Social.
Assim, após a certificação, as empresas estariam aptas a
utilizar o canal Conectividade Social para envio das informações
referentes à GFIP, via internet. Ainda segundo essa norma, as
certificações são feitas nas agências da Caixa Econômica Federal ou
em outro estabelecimento designado por esta.
Quanto ao procedimento operacional para o envio da GFIP, o
Manual da GFIP para SEFIP 8.4, disponibilizado no sítio eletrônico
da Receita Federal do Brasil3, em sua página 32, ao tratar do
responsável pela transmissão das informações, dispõe o seguinte:
1 - RESPONSÁVEL
Informar a inscrição (CNPJ ou CEI), a razão/denominação social ou
nome, telefone, e-mail, o logradouro completo do detentor do
certificado, responsável pela transmissão da GFIP/SEFIP pelo
Conectividade Social, bem como o nome da pessoa para contato.
É condição para que a transmissão do arquivo NRA.SFP, via
conectividade social, seja efetivada que o campo CNPJ/CEI do
cadastro do responsável seja igual ao CNPJ/CEI do certificado
eletrônico utilizado para a transmissão.
(...)
O responsável pode ser um contador, uma empresa de contabilidade,
ou o próprio empregador/contribuinte.
Da leitura do excerto, tem-se que a transmissão da GFIP, que
virá a alimentar o banco de dados do cadastro nacional de
informações sócias - CNIS - e do FGTS, pode ser feita tanto pela
empresa empregadora, quanto por um contador. Para tanto, o
responsável pelo envio das informações deverá possuir a certificação
digital e os dados do CNPJ/CEI do cadastro do responsável devem
ser iguais ao CNPJ/CEI do certificado eletrônico utilizado para a
transmissão.
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Ou seja, para que conste no recibo eletrônico o nome do
responsável, obrigatoriamente a GFIP deverá ser transmitida por
meio de seu certificado digital.
Todavia, numa falha lamentável, devido ao fato de o Sistema
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social SEFIP, que transmite os dados para a base do INSS e da RFB, não
possuir senha blindada para transmissão de dados previdenciários e
do FGTS, qualquer interessado detentor de uma senha de
conectividade (vigente até o ano de 2012) ou com um Certificado
Digital ICP, podia transmitir uma GFIP em nome de qualquer
CNPJ ou CEI do país sem a anuência da pessoa jurídica.
Não é necessário dizer a quantidade de fraudes praticadas
em razão desse defeito de segurança. Isso porque indivíduos com
acesso ao sistema de envio de GFIPs poderiam encaminhar dados
falsos, os quais alimentariam o Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS.
Isso não significa, porém, que pode ser alterado o nome do
responsável pelo envio. Nesse caso, como uma impressão digital, o
responsável fica com seus dados registrados quando do envio da
GFIP, podendo ser demandado pela fraude.
Havendo registro no sistema CNIS sobre o vínculo e o valor
da contribuição social declarada, que vale como confissão de débito
por parte da empresa, torna-se possível a validação do vínculo por
servidor do INSS e a concessão do benefício previdenciário,
independentemente da realização de pagamento.
No caso sob análise, surgiu a suspeita de fraude na concessão
de benefícios previdenciários (aposentadoria por invalidez NB
1187883759 e pensão por morte NB 1437145199) em nome dos
indivíduos "ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JUNIOR" (CPF
098.001.994-03) e "ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR"
(CPF 020.753.074-23) que, apesar de pequena divergência no nome,
data de nascimento e nome da mãe, suspeitou-se tratarem-se de uma
mesma pessoa, o que foi posteriormente confirmado.
Ainda sobre a suspeita de fraude, verificou-se que o benefício
de aposentadoria por invalidez (NB 118.788.375-9, data de entrada
do requerimento -DER e data de início do benefício - DIB em
10/04/2001 e data de deferimento de benefício - DDB em
10/07/2001), foi precedido por um benefício de auxílio-doença
concedido na Agência da Previdência Social - APS de Jaboatão dos
Guararapes/PE em 1999 pelo mesmo servidor do INSS que, anos
depois, deferiu irregularmente, já na APS de Canhotinho/PE, o
benefício de pensão por morte baseado em carteira de identidade e
certidão de óbito falsos.
Em razão disso, a Assessoria de Pesquisa Estratégica e de
Gerenciamento de Riscos da Secretaria Executiva do Ministério da
Previdência Social - APEGR/SE/MPS procedeu à análise de diversos
benefícios concedidos no âmbito da APS de Canhotinho/PE.
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O trabalho da APEGR/SE/MPS gerou um conjunto de
relatórios de informações (mídia às fls. 400 e 441 do processo n.
0000317-16.2012.4.05.8305 - IPL 7/2010), que podem ser
sintetizados da seguinte maneira.
Anexo 1. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa AGROPARR, transmitidos pela empresa LAF
Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Aquela
empresa declarou que a pessoa de Edvan Soares Lima nunca foi
empregado e que a TERCEIRIZA jamais foi contratada para a
elaboração ou transmissão de GFIPs, embora tenha realizado tal
atividade.
Anexo 2. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa ALCINDO FERNANDES DA SILVA,
transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço).
Foram beneficiados pela transmissão das GFIPs por parte
da TERCEIRIZA:
PIS
Nome
Admissão
Demissão
GFIP em
1.342.330.445-5
ANA RAFAELA RAFAEL
01.04.2006
N/C
04/05/2006
1.315.882.045-4
DANIEL SILVA
21.05.2006
N/C
05/08/2007
1.350.621.945-5
ÁLVARO SANTOS
01.04.2006
N/C
23/05/2006
1.328.847.245-6
KARLOS ANDRÉ DA SILVA MENESES
01.05.2006.
N/C
23/05/2006
1.346.030.645-8
DANIEL RICARDO DA SILVA
01.04.2006
N/C
23/05/2006
1.241.930.490-1
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GIVANILDO AGRA DA SILVA
02.02.2006
N/C
23/05/2006
1.243.511.698-7
ROSANGELA FERREIRA DE MELO
01.09.2005
N/C
04/05/2006
1.276.834.845-9
LILIAN KARLA LIRA
01.05.2005
30/05/2005
09/06/2005
1.283.220.645-1
RENAN GUSTAVO LIRA
01.05.2005
30/05/2005
09/06/2005
1.340.605.245-1
LÚCIA APARECIDA FERREIRA
01.05.2005
20/06/2005
16/06/2005
Foi apurado pelo INSS que muitas das GFIPs foram
remetidas extemporaneamente e que tais registros foram inseridos
no CNIS sem que a empresa estivesse em atividade e devidamente
regularizada nos órgãos públicos. Nos sistemas CNIS e RAIS,
verificou-se estar inapta desde 18/09/2014, não podendo apresentar
GFIP a partir de 2005.
Além disso, muitos dos benefícios, concedidos com base em
supostos vínculos mantidos com essa empresa, foram consideradas
remunerações iguais ou próximas do valor limite máximo do salário
de contribuição.
O representante da empresa ALCINDO FERNANDES DA
SILVA informou à Polícia Federal que apenas abriu a empresa para
participar de uma licitação, da qual não foi vencedor, e que o
funcionamento se deu por poucos meses, desconhecendo, portanto, o
contrato com os supostos empregados e com a empresa LAF Silva
Prestação de Serviço.
Segundo o sistema GFIPWEB, os responsáveis pelo envio das
informações foram RELILAJR, cujo contato era FÁTIMA, e
TERCEIRIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, cujo contato era
APARECIDA. Ambas as pessoas físicas são identidades falsas da ré
LÚCIA, conforme se verá adiante.
Anexo 3. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa AMISADAI SERVIÇOS LOCAÇÕES E
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TURISMO LTDA, transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de
Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Aquela empresa declarou
que as pessoas de Sandra Maria Couto e Célia Borges Moreno nunca
foram empregadas da empresa e que a TERCEIRIZA nunca prestou
qualquer tipo de serviço.
Anexo 4. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço). A empresa afirmou nunca ter
contratado a TERCEIRIZA para fins de elaboração e/ou transmissão
de guias de FGTS/Informações Previdenciárias - GFIP.
Anexo 5. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa BASTO REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS
LTDA, transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço).
Em pesquisa feita pelo INSS no ano de 2013, constatou-se que
o escritório de representação dessa empresa, no endereço em
questão, estava desativado há pelo menos 10 anos, em razão da
morte do Sr. Basto. Tal fato comprova a falsidade nas informações
encaminhadas por meio de GFIPs pela Terceiriza em relação aos
seguintes indivíduos:
PIS
Nome
Admissão
Demissão
11697109700
DANIEL RIBEIRO
01.10.2007
NÃO COSTA
13506205454
GIVANILDO ALVES DE SOUZA
01/07/2007
NÃO COSTA
11340656544
MARCOS ANTONIO DE LIRA
01/07/2007
NÃO COSTA
12768348459
LILIAN KARLA LIRA RIBEIRO
01/07/2007
NÃO COSTA
16803740774
FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA
01/07/2007
NÃO COSTA
Anexo 6. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa COBRAL CONFECÇÕES BRASILEIRAS
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LTDA, transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço).
Em pesquisa externa realizada pelo INSS, não se constatou a
existência da empresa no local informado como de sua sede social, o
que constitui indício de invalidade do vínculo informado pela
Terceiriza Prestação de Serviço por meio de GFIP em relação a
Ivanildo Barbosa da Silva (PIS 10692073830).
Anexo 7. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, transmitidos pela
empresa LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de
Serviço).
Constatou-se que as pessoas de Janduí Enoque Vitorino (PIS
16872281104) e Lilyan Ribeiro Silva (PIS 16872284103) não
mantiveram vínculo com aquela empresa, diversamente do informado
pela TERCEIRIZA por meio de GFIP. Segundo resposta da CAESB,
sequer houve contratação da TERCEIRIZA para prestar serviço.
Anexo 8. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa GERAL DE MELHORAMENTOS EM
PERNAMBUCO - USINA CUCAÚ, transmitidos pela empresa LAF
Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço).
Constatou-se que as pessoas de Mariana Lima de Vasconcelos
(PIS 16871001809), Vanda Cristina de Assis Lins (PIS 16872328801)
e Vilma Motta dos Santos (PIS 16872329638) não prestaram serviço
àquela empresa, diversamente do informado pela TERCEIRIZA por
meio de GFIP. Segundo resposta da empresa, jamais houve
contratação dessa última para prestação de serviço.
Anexo 10. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa CONSTRUTORA RICARDO NEVES LTDA,
transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço).
Constatou-se que as pessoas de Eliana Cristina Ferreira da
Silva (PIS 12482823678), e Gerondio da Silva Nascimento (PIS
16872329638) não prestaram serviço àquela empresa, diversamente
do informado pela Terceiriza por meio de GFIP. Segundo resposta da
empresa, jamais houve contratação dessa última para prestação de
serviço.
Anexo 11. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa DL DE SOUZA E COMPANHIA LTDA,
sediada em Manaus/AM, transmitidos pela empresa LAF Silva
Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se
que a pessoa de EVILÁZIO ANTÔNIO BEZERRA JÚNIOR (PIS
11718388149) não prestou serviço àquela empresa, diversamente do
informado pela Terceiriza por meio de GFIP. Segundo resposta da
empresa, jamais houve contratação da Terceiriza para prestar
serviço de elaboração e transmissão de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

ACR Nº 14282

158

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

Anexo 14. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa ELBA PONTES VIDAL - ME, transmitidos
pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação
de Serviço).
Constatou-se que as pessoas de Cléber Alves Dantas (PIS
11988933131) e Júnior Menezes Ribeiro (PIS 11988933662) não
prestaram serviço àquela empresa, diversamente do informado pela
Terceiriza por meio de GFIP. Segundo informações obtidas pelo
INSS em diligência externa, jamais houve contratação da Terceiriza
para prestar serviço de elaboração e transmissão de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. É
de se destacar que os vínculos inseridos no CNIS datam de 2007,
quando a empresa já estava encerrada.
Anexo 15. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE,
transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que as pessoas de
Jane Valéria Vitorino (PIS 16872439379) e Tânia Rodrigues de
Souza (PIS 16872440199) nunca prestaram serviço àquela empresa,
diversamente do informado pela Terceiriza por meio de GFIP.
Segundo resposta da empresa, jamais houve contratação da
Terceiriza para prestar qualquer tipo de serviço.
Anexo 17. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa FIRST S/A, localizada em São Paulo/SP,
transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que a Terceiriza
nunca prestou serviço a essa empresa, mesmo tendo transmitido
GFIP relacionada a vínculo da pessoa de Josias Bonfim Medeiros
(PIS 11942586501) e Meire Ellen de Freitas (PIS 13076322450).
Anexo 18. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa FORTE DODGE SAÚDE ANIMAL LTDA,
localizada em Campinas/SP, transmitidos pela empresa LAF Silva
Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se
que a pessoa de Alex de Oliveira Romão (PIS 11942586323) nunca
trabalhou para aquela empresa e que a Terceiriza jamais prestou
qualquer tipo de serviço, mesmo tendo transmitido GFIP relacionada
a vínculo desse suposto empregado.
Anexo 20. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa H´SUL EMPRESA TÊXTIL LTDA - ME,
transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço). Em diligência externa, o INSS não
localizou a empresa no endereço informado, não sendo possível
concluir pela veracidade do vínculo de José Barbosa da Silva (PIS
12713069450) com essa empresa, mesmo tendo a Terceiriza
transmitido GFIP nesse sentido.
Anexo 21. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa INDÚSTRIA REUNIDAS RAYMUNDO DA
FONTE - S/A, transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de
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Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que as
pessoas de Clayton Nunes Damulakis (PIS 11988933042) e Adriana
Pereira da Costa (PIS 16864190510) não prestaram serviço àquela
empresa, diversamente do informado pela Terceiriza por meio de
GFIP. Segundo informações obtidas pelo INSS em diligência externa,
jamais houve contratação da Terceiriza para prestar qualquer tipo de
serviço.
Anexo 22. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa INTERGRIFFE'S NORDESTE IND. DE
CONFECÇÕES LTDA, transmitidos pela empresa LAF Silva
Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se
que a Terceiriza nunca prestou serviço a essa empresa, mesmo tendo
transmitido GFIP relacionada a vínculo da pessoa de Cristian Carlos
da Silva (PIS 1687148764).
Anexo 23. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa IRMÃOS COUTINHO IND. DE COUROS
S/A, transmitidos pela empresa LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que as pessoas de
Vanderley Borba de Oliveira (PIS 11988933735) e Fátima Monteiro
da Silva (PIS 16863350794) não prestaram serviço àquela empresa,
diversamente do informado pela Terceiriza por meio de GFIP.
Segundo informações obtidas pelo INSS em diligência externa, jamais
houve contratação da Terceiriza para prestar serviço àquela
empresa.
Anexo 27. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa LAF SILVA Prestação de Serviços
(Terceiriza Prestação de Serviço), empresa supostamente dedicada à
seleção e agenciamento de mão-de-obra, fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiros. A representante legal da empresa é
LÚCIA APARECIDA FERREIRA SILVA, segundo documento
protocolizado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Essa é
uma das identidades falsas da ré LÚCIA, conforme abaixo
demonstrado.
Não obstante a LAF/Terceiriza tenha transmitido um sem
número de GFIPs fraudulentas, o anexo 27 do RelInfo 01/2012
demonstra que esta empresa de fachada chegou a se valer de outra
empresa de fachada, , LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA-ME-RELILAJR,
para a transmissão de GFIPs informando vínculos de emprego
inexistentes de vários indivíduos com a LAF/Terceiriza.
Em 2011, todavia, as GFIPs relacionadas às informações dos
supostos empregados da LAF/Terceiriza passaram a ter a ré
SUZANNY VERAS DE SANTA CRUZ como responsável (fl. 147 do
anexo 27 do RelInfo 01/2012). As competências contempladas no
envio vão de 02/2011 a 11/2011.
Os seguintes indivíduos tiveram vínculos registrados no CNIS
através de GFIPs que informavam vínculos com a LAF/Terceiriza:
PIS
Nome
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Admissão
Demissão
13232688453
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR
01/03/2006
NÃO CONSTA
13460306458
DANIEL RICARDO DA SILVA
01/01/2005
01/10/2005
NÃO CONSTA
31/07/2006
20723515667
DANIELE BEZERRA DA SILVA
01/10/2005
NÃO CONSTA
1610998747
EDEN JUVENAL DA SILVA
01/10/2005
01/11/2005
NÃO CONSTA
12419304901
GIVANILDO AGRA DA SILVA
01/12/2005
NÃO CONSTA
13506205454
GIVANILDO ALVES DE SOUZA
02/05/2006
03/05/2006
NÃO CONSTA
30/12/2006
13472706456
JEFERSON ANTONIO DA SILVA
01/112005
NÃO CONSTA
12713069450
JOSE BARBOSA DA SILVA
01/10/2005
23/06/1997
10603252653
10246615661
JOSE BONIFÁCIO DE ALMEIDA
01/10/2005
01/11/2005
NÃO CONSTA
14/06/2006
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13460290454
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
01/10/2005
NÃO CONSTA
11988933662
JÚNIOR MENESES RIBEIRO
02/01/1999
NÃO CONSTA
12768348459
LILIAN KARLA LIRA RIBEIRO SILVA
02/01/2005
02/01/2006
NÃO CONSTA
13419840453
LÚCIA DE FATIMA ARAÚJO
01/10/2005
01/11/2005
07/03/2007
NÃO CONSTA
10852306331
LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO
01/10/2005
NÃO CONSTA
13460309457
LÚCIA FARIAS BEZERRA
01/10/2005
NÃO CONSTA
13447345455
LÚCIANA SENA DE LIMA
01/09/2006
16/04/2007
13429963450
MARIA SONIA PIMENTEL
01/10/2005
03/11/2006
13213354456
ROSÂNGELA FERREIRA DE SOUZA
01/10/2005
NÃO CONSTA
Durante a diligência externa realizada pelo INSS, contatou-se
que a empresa LAF/Terceiriza nunca funcionou no endereço
cadastrado na JUCEPE. No local, funciona um condomínio com 31
casas. Um empregado do condomínio afirmou trabalhar pelo menos
desde 1998 e desconhecer a empresa, teoricamente constituída em
2005. Não obstante, afirmou que chegam muitas correspondências no
nome dessa empresa.
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A relação acima contém vários nomes que receberam
benefícios previdenciários de forma irregular, como abaixo se verá,
dos quais se destacam os réus ABDIAS, DANIEL, LÚCIA e
LILLIAN, cuja ação penal foi desmembrada.
Anexo 30. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA - RELILAJR ME, transmitidos por LÚCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA,
uma das identidades falsas utilizadas pela ré LÚCIA. A empresa em
questão encontra-se cadastrada como agência matrimonial. Foram
transmitidas GFIPs informando vínculos com as seguintes pessoas:
PIS
Nome
Admissão
Demissão
13460306458
DANIEL RICARDO DA SILVA
01/10/2009
NÃO CONSTA
13158820454
DANIEL SILVA
02/02/2006
NÃO CONSTA
12419304901
GIVANILDO AGRA DA SILVA
02/02/2006
NÃO CONSTA
12768348459
LILIAN KARLA LIRA RIBEIRO SILVA
02/02/2006
NÃO CONSTA
Durante a diligência externa realizada pelo INSS, contatou-se
que a empresa Lúcia de Fátima Lira - ME nunca funcionou no
endereço cadastrado na JUCEPE. Demonstrada, assim, mais uma
fraude praticada pela ré.
Anexo 31. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E SILVA,
transmitidos pela LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza
Prestação de Serviço). Constatou-se que o endereço cadastrado na
JUCEPE é inexistente. O nome da empresa, ademais, se assemelha
ao da ré LÚCIA DE FÁTIMA, sendo esta a própria responsável
pela transmissão da GFIP, à frente de uma de suas empresas de
fachada LAF/Terceiriza.
Anexo 32. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa MARCOS ANDRÉ ALVES DIAS - EPP,
transmitidos pela LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza
Prestação de Serviço). Constatou-se que a pessoa de Lúcia Ferreira
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da Silva (PIS 12664355459) não prestou serviço àquela empresa,
diversamente do informado pela Terceiriza por meio de GFIP. Além
disso, jamais houve contratação da Terceiriza para prestar serviço à
referida empresa.
Anexo 33. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa MASTERFOODS BRASIL ALIMENTO
LTDA, transmitidos pela LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza
Prestação de Serviço). Constatou-se que nem a pessoa de Arlei Alves
da Silva (PIS 11942439339) nem LAF/Terceiriza prestaram serviço
àquela empresa, diversamente do informado pela própria Terceiriza
por meio de GFIP.
Anexo 34. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa NIVANDÍLSON SENA DE LIRA
TRANSPORTES-ME, transmitidos pela LAF Silva Prestação de
Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que nem as
pessoas de Maria Marliete da Silva (PIS 13538170451) e Luciana
Sena de Lima (PIS 13547345455) nem a LAF/Terceiriza prestaram
serviço àquela empresa, diversamente do informado pela própria
Terceiriza por meio de GFIP. MARIA MARLIETE é uma das rés do
processo.
Anexo 35. Trata da regularidade de GFIPs contendo vínculos
laborais com a empresa NO BEACH IND E COM DE
CONFECÇÕES DO NORDESTE, transmitidos pela LAF Silva
Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se
que a empresa nunca funcionou no local registrado na JUCEPE,
sendo inverossímil, portanto, a existência de vínculo de emprego com
a pessoa de João Cláudio dos Santos, informado pela LAF/Terceiriza
por meio de GFIP.
Anexo 38. Constatou-se que a empresa PMT ASSESSORIA E
SERVIÇOS LTDA, cujas diversas GFIPs, em nome dos supostos
empregados abaixo, foram encaminhadas pela LAF/Terceiriza, não
funciona no local informado pelo menos desde o ano de 1998. O
morador do logradouro informou, entretanto, que recebe várias
correspondências destinadas a essa empresa, o que demonstra o seu
funcionamento apenas como fachada para prática de ilícitos e a
inexistência dos vínculos relacionados às pessoas abaixo.
PIS
Nome
Admissão
Demissão
11007608581
CARLOS ANTONIO DE LIRA
26/05/1977
NÃO COSTA
11697109700
DANIEL RIBEIRO
01/06/2006
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NÃO COSTA
16803740774
FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA
01/08/2006
NÃO COSTA
13506205454
GIVANILDO ALVES DE SOUZA
01/07/2006
02/01/2007
NÃO COSTA
16/04/2007
10692073830
IVANILDO BARBOSA DA SILVA
01/10/1995
NÃO COSTA
13530422451
JAVAN DA SILVA AMÂNCIO JÚNIOR
01/06/2006
NÃO COSTA
10602953070
JOÃO EDSON ALVES DA SILVA
01/06/2006
NÃO COSTA
12713069450
JOSÉ BARBOSA DA SILVA
02/01/1989
30/10/1996
11697076670
JOSÉ DANNIEL DANTAS
01/06/2006
NÃO COSTA
10493325082
JURACI AUGUSTO DA SILVA
01/06/1990
01/06/2006
NÃO COSTA
11006870002
LÚCIA APARECIDA FERREIRA SILVA
01/06/2006
NÃO COSTA
11340650544
MARCOS ANTONIO DE LIRA
01/06/2006
NÃO COSTA
11697086734
MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA
02/01/2007
NÃO COSTA
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13538170451
MARIA MARLIETE DA SILVA
01/06/2006
NÃO COSTA
11006870010
RAIMUNDO FAUSTINO LIMA
01/06/2006
NÃO COSTA
17027918356
SEVERINO RAMOS DE ANDRADE PEREIRA
01/09/2004
01/06/2006
NÃO COSTA
Anexo 40. Vínculos laborais com a empresa Provider Soluções
tecnológicas Ltda, transmitidos pela LAF Silva Prestação de Serviço
(Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que nem as pessoas
abaixo nem a LAF/Terceiriza prestaram serviço àquela empresa,
diversamente do informado pela própria Terceiriza por meio de
GFIP.
PIS
Nome
Admissão
Demissão
10672400410
RAIMUNDO FAUSTINO LIMA
01/11/2008
NÃO COSTA
16803740774
FATIMA DE ANDRADE ALMEIDA
01/12/2008
NÃO COSTA
16862750217
JUDITE MARIA BEZERRA
01/12/2008
NÃO COSTA
16807405120
LILIAN CARLA SILVA
01/11/2008
NÃO COSTA
16866471267
LÚCIA DE LIMA RIBEIRO
01/12/2008
NÃO COSTA
12664355459
LÚCIANO FERREIRA DA SILVA
01/12/2008
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NÃO COSTA
Anexo 41. Vínculos laborais com a empresa RET - RETÍFICA
DE MÁQUINAS LTDA - ME, transmitidos pela LAF Silva Prestação
de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). Constatou-se que nem
os supostos empregados João Antonio dos Santos (PIS 16870852813)
e Janduí Enoque Vitorino (PIS 16872281104) nem a LAF/Terceiriza
prestaram serviço àquela empresa, diversamente do informado pela
própria Terceiriza por meio de GFIP.
Anexo 43. Vínculos laborais com a empresa SANCHES
BERNARDES CONFECÇÕES LTDA., transmitidos pela LAF Silva
Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço) em relação
aos supostos empregados Mario Manoel de Souza e Viviane de Sá
Alves da Silva. Constatou-se que a empresa nunca funcionou no
logradouro indicado, o que indicia tratar-se de mais uma firma de
fachada para a prática de ilícitos.
Anexo 44. Vínculos laborais com a empresa SERLICON SERV
DE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA, transmitidos pela LAF Silva
Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço) em relação
aos supostos empregados abaixo relacionados:
PIS
Nome
Admissão
Demissão
12482823678
ELIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
01/11/2008
NÃO COSTA
11718388149
EVILÁZIO ANTONIO BEZERRA JÚNIOR
01/11/2008
NÃO COSTA
16858646702
HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA
01/11/2008
NÃO COSTA
16869074659
MARIA DO CARMO TORRES
01/11/2008
NÃO COSTA
11988933735
VANDERLEY BORBA DE OLIVEIRA
01/11/2008
NÃO COSTA
12466199167
ZODJA SAYNORA DA SILVA CABRAL BORGES
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01/11/2008

NÃO COSTA
Constatou-se que a empresa encerrou suas atividades em
período próximo ao ano de 2003, o que torna inverossímeis as GFIPs
encaminhadas até agosto de 2009, comprovando se tratar de mais
uma fraude.
Anexo 47. Em diligência externa realizada pelo INSS,
constatou-se que Henrique Ramos de Oliveira nunca foi empregado
da URCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, bem como a
LAF/Terceiriza nunca prestou serviço para aquela empresa. Tal fato
comprova a fraude na transmissão de GFIPs realizada pela
Terceiriza em nome da empresa em questão.
Anexo 48. Em diligência externa realizada pelo INSS,
constatou-se que Jean Pierre Cavalcanti de Aquino e Maria José de
Oliveira Magalhães nunca mantiveram vínculo com a USINA BOM
JESUS S/A, bem como a LAF/Terceiriza nunca prestou serviço para
aquela empresa. Tal fato comprova a fraude na transmissão de
GFIPs realizada pela Terceiriza em nome da empresa em questão.
Anexo 49. Em diligência externa realizada pelo INSS,
constatou-se que Edna Vilma Bernardes nunca manteve vínculo com
a USINA CRUANGI S/A, bem como a LAF/Terceiriza nunca prestou
serviço para aquela empresa. Tal fato comprova a fraude na
transmissão de GFIPs realizada pela Terceiriza em nome da empresa
em questão.
Anexo 50. Não obstante a diligência externa realizada pelo
INSS ter constatado que a empresa USINA MASSAUASSU encerrou
as atividades por volta de 2001, foram transmitidas GFIPs
noticiando vínculo de prestação de serviço entre ela, Márcio Antonio
da Silva e Nadja Pereira Guimarães no ano de 2009. Tais vínculos
foram transmitidos pela LAF/Terceiriza, evidenciando, portanto, a
ocorrência de fraude.
Anexo 51. Em diligência externa realizada pelo INSS,
constatou-se que Cristian Carlos da Silva e Pedro Ivo Lins nunca
mantiveram vínculo com a USINA PUMATY S/A, bem como a
LAF/Terceiriza nunca prestou serviço para aquela empresa. Tal fato
comprova a fraude na transmissão de GFIPs realizada pela
Terceiriza em nome da empresa em questão.
Anexo 52. Em diligência externa realizada pelo INSS,
constatou-se que Lúcia de Fátima Ribeiro (um dos nomes falsos da
ré LÚCIA) nunca manteve vínculo com a empresa VALE VERDE
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, bem como a
LAF/Terceiriza nunca prestou serviço para aquela empresa. Tal
fato comprova a fraude na transmissão de GFIPs realizada pela
Terceiriza em nome da empresa em questão.
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Feita essa análise, tem-se também que a conclusão do
Relatório de Informações (fls. 400 e 401 do processo n. 000031716.2012.4.05.8305 - IPL 7/2010) evidencia que LAF Silva Prestação
de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviços), LÚCIA DE FÁTIMA
DE LIRA - RELILAJR - ME e LÚCIA APARECIDA FERREIRA
DA SILVA encaminharam GFIPs com declarações falsas, que
vieram a fraudar o banco de dados da Previdência Social. Todas
foram abertas mediante a utilização de identidades utilizadas pela ré
LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA RIBEIRO, quais sejam, Lúcia
Aparecida Ferreira Silva (LAF Silva), Lúcia de Fátima Lira e
Lúcia Aparecida Ferreira Silva.
A primeira, LAF/Terceiriza, CNPJ 07.621.029/0001-30, com
endereço informado na Rua Alcino Ferreira da Paz, 170 - Janga,
Paulista/PE, foi objeto de pesquisa por parte do INSS e conforme já
visto acima, quando da análise do anexo 27, conclui-se nunca ter
funcionado no endereço declarado. LÚCIA APARECIDA
FERREIRA SILVA aparece como a proprietária do fundo de
comércio.
A empresa LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA - RELILAJR ME, por sua vez, mesmo declarando ter como objeto social a
exploração de "agência matrimonial", foi a responsável por
transmitir GFIPs relacionadas a supostos empregados da
LAF/Terceiriza. Ocorre que a LAF/Terceiriza não precisaria de
empresa para realizar a transmissão, haja vista apropria LAF poder
fazê-lo como, ademais, o fazia, em relação a dezenas de outras acima
citadas.
Em 2011, todavia, as GFIPs relacionadas às informações dos
supostos empregados da LAF/Terceiriza passaram a ter a ré
SUZANNY VERAS DE SANTA CRUZ como responsável (fl. 147 do
anexo 27 do RelInfo 01/2012 - fls. 400 e 441 do processo n.
0000317-16.2012.4.05.8305 - IPL 7/2010).
Após o trabalho de pesquisa do INSS, identificou-se a fraude
na concessão de 84 benefícios. Desses, apurou-se que 52 eram
comprovadamente irregulares porque, além de terem por
fundamento vínculos empregatícios com notórias distorções,
apresentavam adulteração de registros civis de óbito, casamento
e/ou nascimento.
Analisada a forma de inserção de dados falsos que
possibilitaram a ocorrência da fraude e considerando a divisão de
condutas nos três grupos já destacados no início da fundamentação,
passa-se ao exame dos crimes imputados aos réus, destacando-se o
fato de as condutas atribuídas a alguns destes se enquadrarem em
mais de um dos grupos citados.
II.III Da falsidade no envio de GFIPS
O art. 297 do Código Penal dispõe o seguinte:
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Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou
alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
(...)
§3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:
I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja
destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não
possua a qualidade de segurado obrigatório;
II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou
em documento que deva produzir efeito perante a previdência social,
declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;
III - em documento contábil ou em qualquer outro documento
relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência
social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
O parágrafo terceiro do dispositivo acima foi inserido no texto
do Código Penal por meio da Lei n. 9.983/2000, para dar uma tutela
mais rígida às fraudes praticadas em desfavor da Previdência Social.
Não obstante a crítica doutrinária, de que o parágrafo
terceiro, à míngua de tratar de uma hipótese de falsidade ideológica
inserida em dispositivo cujo caput se refere a falsidade material, não
há qualquer vício na norma penal incriminadora.
Conforme já se tratou, a GFIP contém informações de
relevância previdenciária e fiscal e o envio desse documento
constitui dever do ente empregador. Assim, todo encaminhamento
de GFIP contendo informações falsas constitui a prática do crime
previsto no art. 297, §3º, III, do Código Penal.
A materialidade da conduta está comprovada pela análise que
foi feita pela Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento
de Riscos da Secretaria Executiva do Ministério da Previdência
Social - APEGR/SE/MPS (mídias de fls. 400 e 441 do processo n.
0000317-16.2012.4.05.8305 - IPL 7/2010, Do Relatório de
Informações n. 01/2012 e 59/2014, respectivamente). O relatório de
informação n. 01/2012-APEGR/SE/MPS, renumerado para
59/2014-APEGR/SE/MPS, também consta das fls. 373/399 do IPL
07/2010, em anexo.
Quanto a isso, todas as GFIPs encaminhadas em relação às
36 (trinta e seis) empresas nominadas no tópico anterior apresentam
informações falsas, tendo parte das empregadoras declarado que
nunca houve prestação de serviço por parte dos indivíduos, cujo
vínculo de emprego era imputado, além de informarem que nunca
contrataram a empresa LAF/Terceiriza. Outras empresas
comprovadamente estavam desativadas nas competências informadas
pelas GFIPs em referência. Por fim, havia também empresas de
fachada, a exemplo da LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E SILVA e da
própria LAF/Terceiriza a qual, além de transmitir GFIPs, tiveram

ACR Nº 14282

170

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

informada a existência de vínculos com diversos empregados, por
meio da Lúcia de Fátima de Lira - RELILAJR - ME, outra empresa
cuja existência era apenas formal.
Todas essas provas foram analisadas, anexo por anexo, no
tópico anterior.
Além disso, vários dos supostos empregados constantes das
informações transmitidas tratam-se de pessoas fictícias, identidades
falsas de outros componentes da organização criminosa, conforme
se tratará adiante, a exemplo de Henrique Ramos de Oliveira (anexo
47), Lúcia Aparecida Ferreira (anexo 2), Fátima de Andrade Almeida
(anexo 5 e 40), Judite Maria Bezerra e Lilian Carla da Silva (anexo
40).
Comprovada a materialidade, passa-se à análise da autoria.
No início da fundamentação, destacou-se que, no Manual da
GFIP para SEFIP 8.4, disponibilizado no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil4, em sua página 32, o responsável pela
transmissão das informações, que pode ser um contador, uma
empresa de contabilidade, ou o próprio empregador/contribuinte,
deverá possuir a certificação digital e os dados do CNPJ/CEI do
cadastro do responsável devem ser iguais ao CNPJ/CEI do
certificado eletrônico utilizado para a transmissão.
Ou seja, para que conste no recibo eletrônico o nome do
responsável, obrigatoriamente a GFIP deverá ser transmitida por
meio de seu certificado digital.
Nos termos do Relatório de Informações n. 59/2014, em todas
as transmissões de GFIPs falsas houve a participação da empresa
LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). A
responsável pela maioria das transmissões e também titular da
empresa era Lúcia Aparecida Ferreira Silva. Essa, porém, é uma
das várias identidades falsas utilizadas pela ré LÚCIA DE FÁTIMA
DE LIRA RIBEIRO, conforme perícia papiloscópica constante das
fls. 609/623 do IPL 7/2010 em anexo.
No interrogatório em sede policial (fls. 804/807 do IPL
7/2010), a ré LÚCIA DE FÁTIMA confirmou ser a responsável pela
empresa LAF/Terceiriza e que essa empresa foi constituída
exclusivamente para informar vínculos empregatícios fictícios
através de GFIP eletrônica. Afirmou ainda que:
Por volta de 2002, conheceu ABDIAS quando ele a procurou
questionando se a interrogada saberia como inserir vínculos
empregatícios de dois empregados informais que ABDIAS possuía;
QUE na ocasião disse não saber como fazer tal inserção, mas
procurou saber diante da boa remuneração oferecida por ABDIAS;
QUE aprendeu a fazer a inserção do vínculo através de uma
funcionária de um escritório de contabilidade (...); QUE após dois
ou três meses do primeiro contato, ABDIAS procurou a interrogada
e, nesta ocasião, informou que havia aprendido como fazer as
inserções por ele desejadas; QUE, nesse primeiro momento, não
imaginava que tais inserções teriam como objetivo fraudar a
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Previdência Social, através da simulação de vínculos empregatícios;
(...); QUE confirma ser a responsável pela empresa LÚCIA DE
FÁTIMA LIRA-ME - CNPJ 00.345.697/0001-32, constituída há
mais de 20 anos; QUE tal empresa não foi constituída com a
finalidade de inclusão de vínculos empregatícios fictícios, porém
chegou a ser utilizada para tal finalidade; QUE recorda de algumas
empresas citadas pela autoridade policial que foram utilizadas para
inclusão fictícia de vínculos empregatícios; QUE na época em que
operou o esquema proposto por ABDIAS, era possível qualquer
pessoa, que tivesse conhecimento do sistema do INSS, de posse da
chave de conectividade social lançar vínculo com qualquer empresa;
QUE confirma a utilização de todos os documentos falsos
apresentados pela autoridade policial, tais como, JUDITE MARIA
BEZERRA, BETÂNIA MONTEIRO, FÁTIMA DE ANDRADE
ALMEIDA, LÚCIA FARIAS FERREIRA, LÚCIANA SENA DE
LIMA, ROSEANE LIMA BARBOZA SILVA, MARIA LÚCIA DA
CONCEIÇÃO SILVA; (...); QUE não recebia salário fixo de
ABDIAS, que havia um acordo em que para cada benefício deferido
a interrogada receberia a quantia de mil reais; QUE só tinha
conhecimento do deferimento dos benefícios através do próprio
ABDIAS; QUE nunca chegou a receber mais de dois mil reais por
mês; QUE ABDIAS pagava queinhentos reais quando a interrogada
necessitava se dirigir a agência bancária para atualizar senhas das
contas beneficiárias; QUE confirma que a conversa gravada no
arquivo 20140515130637093.WAV ocorre entre a interrogada e o
seu filho RENAN; (...) QUE vem recebendo benefício em nome de
FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA há aproximadamente uns
quatro anos, pois desde então tem tido a posse do cartão de
benefício; QUE confirma ter recebido e sacado o valor de
aproximadamente quatro mil reais citado no arquivo de áudio
2014051510740093.WAV, além do valor do benefício que vinha
sendo pago até agosto do corrente ano; QUE atualmente não está
sendo a responsável pelas transmissões das GFIPs para ABDIAS;
(...); QUE não tinha contato com nenhum servidor do INSS, pois os
contatos eram feitos diretamente por ABDIAS; QUE as comissões
de tais servidores eram pagas em dinheiro através de envelopes
amarelos; QUE MANOEL e PAULO facilitavam a aceitação dos
lançamentos extemporâneos utilizando-se da simulação, via sistema,
da visita no local das respectivas; (...); QUE ÁLVARO SANTOS
administrador de um dos postos de combustíveis pertencentes a
ABDIAS, também auxiliava na confecção de documentos falsos
para instrução de processo junto ao INSS(...).
Em relação à ré SUZANNY VERAS, embora tenha
permanecido em silêncio no interrogatório policial e refutado a
prática do crime quando ouvida em juízo, não há como negar que
transmitiu dados falsos, relacionados a vínculos de emprego
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fictícios com a empresa LAF/Terceiriza, por meio de GFIP, pelo
menos entre 02/2011 a 11/2011.
O anexo n. 27 dos Relatórios de Informação n. 01/2012 e
59/2014-APEGR/SE/MPS (mídia em fls. 400 e 441 do IPL 7/2010,
respectivamente), nas páginas 145/178, comprova que a ré
SUZANNY VERAS, CPF n. 682.060.114-04, foi a responsável pela
transmissão de GFIPs contendo dados falsos referentes à empresa
de fachada LAF/Terceiriza. Tais informações se repetem nas fls.
1369/1370 do IPL 7/2010.
Tais dados falsos, ademais, contribuíram para a concessão
fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte
instituídos por Josias Bonfim Medeiros, Arlei Alves da Silva, Edvan
Soares Lima, Ivanice Maria Silva de Arruda e Rejane Maria de
Almeida, conforme a tabela "#benefícios" constante de anexo na
mídia que contém o Relatório de Informações n. 59/2014.
Sobre a insistência da defesa de SUZANNY em oficiar à
Caixa Econômica Federal, questionando se foi emitido certificado
digital em nome da ré, tal pleito não possui utilidade, por não ser
esse banco o único ente a fornecer esses certificados.
Além disso, não há contraprova apta a desconstituir o fato de
terem sido transmitidas GFIPs por meio do certificado digital da ré.
A esse respeito, no relatório de envio das GFIPs a ela atribuídas,
consta seu nome como responsável pela transmissão.
Conforme já se explicou, apenas aparece o nome do
responsável no extrato da GFIP enviada se ele possui a
conectividade digital e quando os dados desta são idênticos aos
mesmos informados por quem faz a transmissão.
Deve-se destacar, ademais, o fato de o réu UBERLÚCIO, em
sede policial, ter afirmado que a ré SUZANNY era a responsável
pela contabilidade de ABDIAS (fl. 775 do IPL 7/2010), informação
ratificada pela ré ANA RAFAELA (fl. 956 do IPL 7/2010).
Conforme destacado pelo MPF em alegações finais, a ré
SUZANNY afirmou em audiência de instrução que os réus
DANIEL e UBERLÚCIO entregavam documentos no escritório de
contabilidade, que a ré MARIA MARLIETE (mãe de ABDIAS)
tratava de questões trabalhistas e que ABDIAS era sócio da
lanchonete Amazônia Mix. DANIEL também levava para o
escritório de contabilidade notas fiscais da Amazônia Mix e
carteiras e folhas de pagamento de outras empresas.
Além disso, a testemunha de defesa Leandro Ramos Pereira
informou que, quando ABDIAS ia ao escritório de contabilidade,
procurava por SUZANNY.
Tem-se, portanto, também confirmada a AUTORIA dos
crimes capitulados no art. 297, 3º, III, por parte das rés LÚCIA DE
FÁTIMA e SUZANNY VERAS.
A consumação do delito em questão se dá com o envio dos
documentos com informações falsas, mesmo que eletronicamente, à
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base de dados que alimentarão os registros da Previdência Social.
Sendo assim, a cada envio, consuma-se um novo delito.
Quando o sujeito ativo do delito, entretanto, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação
do primeiro. Sendo assim, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços.
Desse modo, para que se aplique a disciplina do crime
continuado, inserta na norma acima transcrita, presente no art. 71 do
Código Penal, devem estar presentes todos os requisitos.
Em relação à ré SUZANNY VERAS, não há dúvidas.
Durante dez competências sucessivas (fevereiro a novembro de
2011), transmitiu GFIPs relacionadas à mesma empresa
(LAF/Terceiriza), utilizando-se dos mesmos dados para a
transmissão (um único perfil como responsável), praticando, assim,
crimes da mesma espécie. Desse modo, pelos fundamentos de
política criminal previstos no art. 71 do CPB, tenho que os oito
delitos que se seguiram ao primeiro são continuidade deste.
Já a ré LÚCIA DE FÁTIMA transmitiu centenas de GFIPs
com informações falsas em relação a, pelo menos, trinta e quatro
empresas (conforme demonstrado na análise dos anexos dos
Relatórios de Informações), utilizando-se das empresas: (i)
LAF/Terceiriza, (ii) LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA-ME
(RELILAJR) e (iii) da identidade falsa de LÚCIA APARECIDA
FERREIRA DA SILVA (anexo 30 do RelInfo). Tais transmissões
foram feitas de forma contínua entre os anos de 2002 (a pedido de
ABDIAS, segundo declarado na Polícia Federal) até, pelo menos,
2010, conforme consta no RelInfo da APEGR/MPS.
Tem-se, portanto, que, em todas as transmissões realizadas
por meio da LAF/Terceiriza, CNPJ n. 7621029000130, utilizou a
certificação eletrônica cuja responsável era a própria empresa de
fachada. Tais transmissões iniciaram em 2002 e cessaram em 2010.
A fraude realizada por meio da LAF/Terceiriza envolveu pelo
menos 34 empresas, sendo que algumas delas estavam em regular
funcionamento (Empresa de Urbanização do Recife, Amisadai,
Caesb, Masterfood, dentre outras) e tiveram transtornos fiscais,
haja vista a transmissão de GFIP desacompanhada do recolhimento
das contribuições importa confissão de débito.
Assim, tem-se a prática pela ré LÚCIA do crime previsto no
art. 297, §3º, III, do CPB, em continuidade delitiva.
É necessário enfatizar que os crimes aqui analisados
ensejaram a prática de estelionatos contra a Previdência Social.
Todavia, não há que se falar em absorção.
Sobre o assunto, a súmula n. 17 do STJ dispõe o seguinte:
"quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva, é por este absorvido". Ocorre que o falso contido na
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transmissão da GFIP com dados inverídicos não causa prejuízo
apenas à Previdência Social, mediante a concessão de benefício
irregular, mas à empresa envolvida de forma indevida, que passam
a ser responsáveis por débito decorrente de contribuições
"declaradas" e não pagas, aos sistemas tributário e do FGTS.
Sobre isso, destaque-se que a empresa ALCINDO
FERNANDES, atualmente responde a processo de execução fiscal
na Subseção Judiciária de Caruaru, em razão de vínculos falsos
transmitidos pela organização criminosa, conforme consta do anexo
2 acima tratado.
Mesmo à Previdência Social, a inclusão de vínculo
fraudulento no sistema CNIS propicia vários estelionatos, como
aconteceu no presente caso, em que pessoas fictícias eram
contempladas com a concessão de benefícios de auxílio-doença que
geravam aposentadorias por invalidez e, posteriormente, a
instituição de pensões por morte, a exemplo do benefício recebido e
instituído por ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR.
É nesses termos, ademais, a jurisprudência do Eg. TRF da 5ª
Região:
Ementa: Previdência Social - GFIPs, competências fevereiro a
dezembro de 2006, fevereiro a junho de 2007 e setembro a outubro de
2007. O que se devolve nestes autos, é exatamente, a dúvida do
acusado quanto à tipificação da conduta que foi perpetrada,
defendendo sua subsunção à norma prevista no artigo 171, parágrafo
3º, do Código Penal, sendo o crime de falso, artigo 297, parágrafo
3º, inciso III, do mesmo diploma, pelo qual foi condenado, apenas
meio para a consecução de seu intento. (...) É que não trata a espécie
de conflito aparente de normas, eis que a previsão do multicitado
artigo 297, parágrafo 3º, inciso III, traz em seu bojo, de forma
exauriente, a perfeita descrição da conduta típica perpetrada pelo
acusado, sendo especial, a pretensa concorrente do artigo 171,
parágrafo 3º, do diploma repressivo. Aqui a aplicação do princípio
da especialidade. Não lhe socorre a aplicação da consunção, sob os
auspícios da Súmula 17, do Superior Tribunal de Justiça: Quando o
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por
este absorvido. No caso a prática perseguida não se limitou apenas
à vontade de engambelar à Previdência Social, mas também, se
operou no tocante ao FGTS e, também, ao próprio Fisco, eis que
também era falsa o valor da renda inserida, cerca de cinco mil,
duzentos e oitenta reais. Dessa breve observação, verifica-se que o
crime transcende o estelionato contra autarquia previdenciária, mas
espraia-se para além, espargindo seus deletérios efeitos sobre outros
bens jurídicos e sujeitos passivos, a exemplo do FGTS e da própria
arrecadação tributária. (...) Apelação criminal parcialmente provida.
(ACR 00004089720124058502, Desembargador Federal Vladimir
Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::04/09/2014 Página::237. Sem grifos no original).
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O precedente se aplica perfeitamente ao presente caso, em
que o envio de GFIP falsa não exauriu a potencialidade lesiva nos
danos causados à autarquia previdenciária.
Sobre o réu ABDIAS, também denunciado pela prática do
crime em questão, deve ser feita a análise quanto à autoria.
Segundo a lição do penalista Cezar Roberto Bitencourt5, o
conceito de autoria delitiva não pode circunscrever-se a quem pratica
pessoal e diretamente a figura delituosa, mas deve compreender
também quem se serve de outrem como "instrumento" (autoria
mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a
mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem
(autoria colateral), ou então, consciente e voluntariamente, coopere
no empreendimento criminoso, quer praticando atos de execução
(coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação)
na realização de uma conduta punível.
Ao tratar da participação em sentido estrito, o professor
Bitencourt destaca que o Código Penal não a define. Todavia,
segundo ele, tal omissão não impediu que a doutrina nacional
reconhecesse a distinção ontológica que está, não apenas na lei, mas
na situação fenomenológica da coautoria e da participação, tanto
que há consequências penais diferenciadas, segundo a culpabilidade
de cada participante e nos limites da contribuição causal de cada
partícipe.
Dessa maneira, ao diferenciar a autoria da participação em
sentido estrito, a doutrina leciona que o partícipe não pratica a
conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza
uma atividade secundária, que contribui, estimula ou favorece a
execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente
executiva.
Sobre as formas de participação, conquanto o Código Penal
não tenha estabelecido suas hipóteses, o art. 31 exemplifica as
modalidades em que se pode reconhecê-la. Veja-se:
Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo
disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não
chega, pelo menos, a ser tentado.
Sobre o conteúdo da norma, tem-se que ajuste é o acordo
celebrado entre os indivíduos. Determinação, segundo Cezar
Bitencourt e Rogério Greco6, é o mesmo que induzimento. Segundo
este, induzir ou determinar é "criar, incutir, colocar, fazer brotar a
ideia criminosa na cabeça do agente/autor". Nessa modalidade de
participação, o autor não tinha a ideia criminosa, cuja semente lhe é
lançada pelo partícipe.
Instigação é a sugestão ou estímulo para a realização de algo.
Na cumplicidade ou prestação de auxílios materiais, o partícipe
facilita materialmente a prática da infração penal.
Pois bem.
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As corrés LÚCIA e SUZANNY declararam em sede policial e
em audiência não se conhecerem. Não obstante, ambas realizaram
trabalhos contábeis para o réu ABDIAS, segundo o interrogatório
de vários réus (ÁLVARO, DANIEL e da própria SUZANNY).
As duas corrés foram responsáveis pela transmissão de
GFIPs falsas relacionadas a "empregados-fantasma" da empresa
LAF/Terceiriza. Com base nas informações contidas nessas GFIPs,
foram concedidos benefícios previdenciários fraudulentos, por
exemplo, aos seguintes beneficiários: LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO,
JOSÉ BARBOSA DA SILVA e ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS
JÚNIOR.
O documento constante da fl. 1347 do IPL 7/2010, por sua
vez, comprova que o saque desses três benefícios previdenciários
foram feitos pelo réu ABDIAS.
A ré LÚCIA, no acima transcrito interrogatório na Polícia
Federal (fls. 804/807 do IPL 7/2010), disse que conheceu ABDIAS
quando este questionou se saberia como inserir vínculos
empregatícios nos sistemas do INSS e que, na ocasião, disse não
saber como fazer tal inserção, mas procurou saber diante da boa
remuneração oferecida por ABDIAS. Afirmou que, num primeiro
momento, não imaginava que tais inserções teriam como objetivo
fraudar a Previdência Social, através da simulação de vínculos
empregatícios.
No mesmo interrogatório declarou que:
"recorda de algumas empresas citadas pela autoridade policial que
foram utilizadas para inclusão fictícia de vínculos empregatícios;
QUE na época em que operou o esquema proposto por ABDIAS, era
possível qualquer pessoa, que tivesse conhecimento do sistema do
INSS, de posse da chave de conectividade social lançar vínculo com
qualquer empresa(...); QUE não recebia salário fixo de ABDIAS, que
havia um acordo em que para cada benefício deferido a interrogada
receberia a quantia de mil reais; QUE só tinha conhecimento do
deferimento dos benefícios através do próprio ABDIAS".
Para poder sacar os benefícios, o réu se valia de cartão
bancário que apenas é emitido pela instituição financeira mediante a
apresentação de vários documentos, dentre os quais o de identidade.
As contas bancárias em questão recebiam numerário do INSS em
decorrência da concessão de benefício fraudulento, possível apenas
com o envio de informações sociais por meio das GFIPs falsas
encaminhadas pelas rés. A elaboração de GFIP em que conste o
nome do empregado, da mesma maneira, demanda a existência de um
documento de identidade em que constem os dados pessoais.
Vê-se, portanto, que a falsificação documental é antecedente
lógico da elaboração e transmissão das GFIPs, motivo pelo qual a
atuação do réu ABDIAS, destinatário dos valores dos benefícios
ilícitos, conforme afirmação da própria ré LÚCIA, constituía auxílio
material para a prática do ilícito.
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Da mesma maneira, o interrogatório de LÚCIA revela que a
LAF/Terceiriza, a qual utiliza como nome empresarial nome
constante em identidade falsa dessa ré, servia para inclusão fictícia
de vínculos empregatícios. Quando LÚCIA parou de enviar as
GFIPs, SUZANNY, que prestava serviços contábeis para ABDIAS7,
passou a fazê-lo, conforme demonstra o anexo 27 do RelInfo.
ABDIAS, portanto, é o único elo entre as corrés e a LAF/Terceiriza.
Não obstante a demonstração do auxílio material, o
interrogatório de LÚCIA deixa claro que ABDIAS induziu o
comportamento ilícito da ré, quando lhe ofereceu boa remuneração
para que passasse a transmitir as GFIPs.
Assim, embora ABDIAS não tenha praticado conduta
descrita pelo preceito primário da norma penal, realizou atividades
secundárias, induzindo e auxiliando materialmente a execução da
conduta proibida. Desse modo, deve ser responsabilizado
penalmente como partícipe de todas as condutas delituosas acima
imputadas às rés LÚCIA e SUZANNY.
ABDIAS, portanto, é partícipe dos delitos praticados por
LÚCIA e SUZANNY, motivo pelo qual também deve ser
responsabilizado pela prática do crime previsto no art. 297, §3º, III,
do CPB.
Por fim, as condutas dos corréus ABDIAS, LÚCIA e
SUZANNY narradas na denúncia e comprovadas na instrução,
conforme já se analisou, se enquadram na descrição do art. 297,
§3º, III, e não no art. 313-A, ambos do CPB.
Isso porque nenhum dos corréus pode ser enquadrado como
servidor público para fins penais, pressuposto para a imputação do
crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação.
A descrição dos fatos imputados na denúncia, portanto,
importa o enquadramento das condutas no art. 297, §3º, III, do
CPB, autorizando, quanto à prática do crime do art. 313-A do CPB,
em relação à ré SUZANNY, a emendatio libelli, prevista no art. 383
do CPP e, em relação aos réus ABDIAS e LÚCIA, a absolvição nos
termos do art. 386, III, do CPP.
Isso posto, em relação aos corréus ABDIAS, LÚCIA e
SUZANNY e o crime do art. 313-A do CPB, os fatos narrados na
denúncia não constituem crime.

Do crime de falsidade ideológica

II.IV Das outras falsidades cometidas
No tópico acima, tratou-se de forma sintética do instituto da
emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP.
Esse dispositivo dispõe o seguinte:
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Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
Para possibilitar o efetivo exercício das garantias
processuais, o fato imputado ao réu na denúncia deve guardar
perfeita correspondência com aquele reconhecido pelo juiz na
sentença.
Para tanto, deve-se diferenciar o fato da vida, concretamente
ocorrido, da hipótese prevista no tipo penal. Isso porque o réu se
defende dos fatos a ele imputados, cabendo ao magistrado dar a eles
o enquadramento jurídico adequado, independentemente da
subsunção realizada pelo Ministério Público na denúncia.
No presente caso, ao atribuir aos réus ABDIAS, LÚCIA,
DANIEL e ÁLVARO a prática de vários crimes de estelionato
contra a Previdência Social, art. 171, §3º, do CPB, o MPF
descreveu que a fraude, cuja presença é necessária para a
tipificação do delito, em algumas oportunidades, foi perpetrada por
meio de documentos falsos.
No esquema criminoso apurado, a falsificação de documentos
públicos foi diversas vezes utilizada para a consecução da vantagem
econômica indevida em prejuízo do INSS. Todavia, o uso desses
documentos não servia apenas para fins previdenciários. A ré
LÚCIA DE FÁTIMA, por exemplo, chegou a abrir empresas
utilizando identidades falsas. Os réus ÁLVARO e DANIEL,
conforme se verá, utilizaram identidades falsas para figurarem no
contrato social dos postos de combustível pertencentes ao réu
ABDIAS.
O réu ABDIAS, ademais, com frieza, em mais uma
demonstração da falta de respeito com que trata as instituições
públicas, utilizou uma das identidades falsas para conseguir
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal.
Outras identidades falsas foram utilizadas para registrar bens
imóveis de sua propriedade. Esse último fato será tratado quando
da análise do crime de lavagem de dinheiro.
Antes de analisar as provas, contudo, cabe aprofundar
questão relacionada à configuração do crime de falso quando a
utilização do documento constitui meio para a prática de outro
crime, em particular, do estelionato.
Com a falsificação de um documento de identidade, o agente
formalmente cria uma nova pessoa, um novo indivíduo. Essa nova
pessoa poderá pedir a expedição de novos documentos como CPF,
CTPS, CNH e com esses poderá adquirir bens, abrir empresas e
contas bancárias. Por fim, utilizando o documento de identidade
falso, pode ter deferidos benefícios previdenciários.
Isso posto, não restam dúvidas de que a falsificação de
documento de identidade ou de um CPF não exaure seu potencial
lesivo com o simples deferimento de um benefício previdenciário,
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motivo pelo qual, nos termos da já citada súmula 17 do STJ, cabe a
responsabilização pela prática do crime meio, ou seja, do crime de
falso.
Considerando isso, a partir do momento em que o MPF, ao
narrar os fatos na denúncia, imputou aos réus abaixo nominados a
prática de estelionato mediante a falsificação de documentos
públicos, permitiu a este Juízo dar a adequada configuração penal
aos fatos narrados, conquanto o parquet não tenha requerido a
condenação do falso como crime autônomo.
Assim, passo a analisar a materialidade em conjunto com a
autoria.
Em relação ao réu ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS
JÚNIOR, ao ser ouvido em audiência de instrução (fls. 843/847 e
DVD à fl. 860 desta ação penal), confessou, num momento de
fraqueza, ter falsificado os documentos e obtido os benefícios que
possuem variações do seu nome, a exemplo de Abdias Marcolino
dos Santos Júnior, Abdias Marcelino Santos Júnior, Abdias
Marsolino Santos Júnior e Abdias Marcolino da Silva Júnior.
Além da confissão, os documentos de fls. 454/456 do IPL
07/2010 e a denúncia (fls. 22/24 desta ação penal) demonstram que
o seguinte documento de identidade possui a fotografia do réu
ABDIAS e similitude no nome do pai e da mãe: ABDIAS
MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marinete
da Silva, RG n. 2442537, emitida em 02/09/2005). Além desse, na fl.
24 da ação penal consta documento de identidade quase idêntico,
ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria
MarLinete da Silva, RG n. 9754881), também utilizado pelo réu.
Às fls. 456/458 do IPL 07/2010, constam os números de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
realizados pelo réu ABDIAS, mediante a utilização de homônimos:
a. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marinete da Silva, CPF n. 057.116.834-54);
b. ABDIAS MARCOLINO DA SILVA JÚNIOR (filho de Maria
Luzinete da Silva, CPF n. 050.467.304-13);
c. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marlinete da Silva, CPF n. 086.873.424-11);
d. ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria
Marlinete da Silva, CPF n. 096.276.244-03);
e. ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Mariete da Silva, CPF n. 098.001.994-03);
A exemplo da falsificação de documentos de identidade, a
falsificação de CPFs, mesmo que tenha por fim a concessão de
benefícios previdenciários fraudulentos, não tem exaurida a
potencialidade lesiva após o uso no estelionato contra o INSS.
Uma demonstração disso, no caso concreto, se dá às fls.
458/459, em que se verifica a utilização de CPFs falsos para o
registro de oito veículos, sendo três em relação ao CPF n.
057.116.834-54, um em relação ao CPF n. 050.467.304-13, um em
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relação ao CPF n. 086.873.424-11 e três em relação ao CPF n.
098.001.994-03.
Utilizando-se do CPF falso n. 086.873.424-1, em nome de
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, teve deferido
inclusive registro de arma de fogo (fl. 1354 do IPL 7/2010), não
possuindo qualquer receio de apresentar documentação falsa ao
Departamento de Polícia Federal.
Conforme apurado nos Relatórios de Informação elaborados
pelo INSS, reproduzidos em parte nas fls. 19/20 da denúncia, os
documentos falsos elaborados pelo réu ABDIAS ensejaram a
concessão indevida de, pelo menos, seis benefícios previdenciários,
cujo beneficiário ou instituidor era um desses citados homônimos.
Isso posto, tem-se que cada falsificação importa a prática de
um crime pelo réu. Considerando que foram identificados cinco
CPFs e duas identidades falsas, está-se diante da prática de sete
crimes de falso em concurso material.
Todos os documentos constam da base de dados da Secretária
de Defesa Social do Estado de Pernambuco ou do Ministério da
Fazenda, sendo portanto, formalmente verdadeiros, mas
ideologicamente falsos, porque elaborados com base em dados
inverídicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, identidade (RG) e situação fiscal (CPF).
Todos os documentos falsificados são públicos, porque
consubstanciam escritos, revestidos de certa forma, emanados de
funcionário público com competência para tanto.
Sendo assim, por tais condutas praticou o crime previsto no
art. 299, caput, do CPB, cuja redação é a seguinte:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis
a cinco contos de réis, se o documento é particular.
A esse respeito, os sete documentos em questão foram
expedidos em momentos bastante diversos, utilizando-se dados de
filiação, nascimento e endereço diversos, não havendo, portanto,
como se concluir que pelas condições de tempo e de similitude de
ação os crimes posteriores possam ser havidos como continuação do
primeiro.
O réu ABDIAS, portanto, praticou sete crimes de falsidade
ideológica em concurso material.
Em relação à ré LÚCIA DE FÁTIMA, perícia realizada pela
Polícia Federal (fls. 609/612 do IPL n. 7/2010) concluiu que há
identidade nas impressões digitais da acusada em relação a outros
doze documentos de identidade, referentes às pessoas de:
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a. BETÂNIA MONTEIRO (filha de Irênia Monteiro, RG n.
8398379, emitido em 19/10/2007);
b. FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA (filha de Maria
Andrade Vasconcelos, RG n. 8093713, emitido em 13/07/2006);
c. JUDITE MARIA BEZERRA (filha de Maria dos Louvores da
Silva, RG n. 8552075, emitido em 21/06/2008);
d. LÚCIA APARECIDA FERREIRA SILVA (filha de Maria
José Ferreira, RG n. 7816340, emitido em 31/05/2005);
e. LÚCIA APARECIDA FERREIRA SILVA (filha de Maria
José Ferreira, RG n. 7816340, emitido em 07/07/2005);
f. LÚCIA FARIAS FERREIRA (filha de Ivonete Farias
Ferreira, RG n. 7888481, emitido em 16/09/2005);
g. LÚCIA DE FÁTIMA DE LIRA RIBEIRO (filha de Ivonete
Costa de Lira, RG n. 1636680, emitido em 24/11/2004);
h. LÚCIA DE FÁTIMA LIRA RIBEIRO (filha de Ivonete Costa
de Lira, RG n. 6617849, emitido em 17/03/2006);
i. LÚCIANA SENA DE LIMA (filha de Maria José de Lira, RG
n. 8095596, emitido em 17/07/2006);
j. MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA (filha de Lúcia
Maria da Conceição, RG n. 8132322, emitido em 29/08/2006);
k. MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA (filha de Lúcia
Maria da Conceição, RG n. 8132322, emitido em 27/04/2007);
l. ROSEANE LIMA BARBOZA SILVA (filha de Rosimary
Barbosa de Lima, RG n. 8257137, emitido em 29/03/2007);
Cada falsificação importa a prática de um crime pela ré.
Considerando os documentos acima referidos, todavia, nota-se que o
descrito na letra "g" possui os mesmos dados da ré Lúcia de Fátima.
É necessário destacar que não existe um banco de dados
unificado de registros de identidades no Brasil. Por esse motivo, cada
estado gere seu acervo, atribuindo número de RG próprio. Sendo
assim, ter mais de um documento de identidade, expedido por estados
diferentes, com números diferentes, não constitui, por si só, conduta
ilícita.
No caso, a ré LÚCIA possui RG de número 003325211SSP/RN. Esse foi o documento apresentado quando de seu
interrogatório em sede policial e por meio do qual foi qualificada na
denúncia. Todos os dados deste são idênticos aos do documento
constante da letra "g", à exceção do número de registro, como não
poderia deixar de ser, haja vista a expedição pela SSP/PE.
Quanto aos demais, todos foram expedidos pela Secretaria de
Segurança Pública de Pernambuco com base em dados falsamente
informados pela ré que, não obstante, forneceu fotografia e
cadastrou suas impressões digitais.
Em sede policial, fl. 805 do IPL n. 7/2010, a ré LÚCIA
confirmou a utilização de todos os documentos falsos apresentados
pela autoridade policial. Todos, repita-se, contêm a fotografia da ré
e suas impressões digitais.
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A falsificação de documentos permitiu que a ré os usasse em
outras empreitadas criminosas. O RG em nome de LÚCIA
APARECIDA FERREIRA SILVA, por exemplo, foi utilizado para
abrir a empresa de fachada LAF Silva/Terceiriza, responsável por
informar centenas de vínculos falsos à Previdência Social, os quais
deram ensejo à concessão indevida de dezenas de benefícios
irregulares.
Os RGs em nome de BETÂNIA, MARIA LÚCIA,
ROSEANE, LÚCIANA, LÚCIA FARIAS, FÁTIMA DE
ANDRADE E JUDITE, figuram como instituidores e beneficiários
de pelo menos oito benefícios previdenciários (fls. 25/26 desta ação
penal).
Todos os documentos constam da base de dados da Secretaria
de Defesa Social do Estado de Pernambuco, sendo portanto,
formalmente verdadeiros, mas ideologicamente falsos, porque
elaborados com base em dados inverídicos, com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, identidade.
Todos os documentos falsificados são públicos, porque
consubstanciam escritos, revestidos de certa forma, emanados de
funcionário público com competência para tanto.
Sendo assim, por tais condutas praticou o crime previsto no
art. 299, caput, do CPB.
Sobre o concurso de crimes, ademais, tem-se o seguinte.
Os documentos apontados nas letras "d" e "e" se referem à
mesma falsa identidade e foram expedidos num lapso temporal
inferior a sessenta dias. Além disso, pouco mais de dois meses após
a expedição do documento "e" foi expedido o documento "f".
Trata-se, pois, de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas
condições de tempo, lugar, maneira de execução, motivo pelo qual
deve ser reconhecida a continuidade delitiva dos crimes consumados
pela falsificação dos documentos das letras "d", "e" e "f".
Outrossim, os documentos referidos nas letras "j" e "k"
também se referem à mesma identidade. O documento da letra "k"
foi expedido um mês depois que o documento de letra "l". Já o
documento da letra "i", por sua vez, foi expedido no mesmo mês do
documento "b" e no mês anterior à expedição do documento da
letra "j". Assim, pelos mesmos motivos acima narrados, reconheço
a continuidade delitiva entre os crimes de falso decorrentes da
elaboração dos documentos das letras "b", "i", "j", "k" e "l".
Muito se debateu na doutrina e na jurisprudência sobre o
lapso temporal apto a ensejar a continuidade delitiva. O professor
Guilherme Nucci8 leciona que:
"Afirma Nelson Hungria, com inteira razão, ser necessária para a
configuração do requisito temporal 'uma certa continuidade no
tempo', ou seja, uma determinada 'periodicidade', que imponha 'um
certo ritmo' entre as ações sucessivas. Não se podem fixar, a esse
respeito, indicações precisas. Apesar disso, firma a jurisprudência
majoritária o entendimento de que, entre as infrações, deve mediar
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no máximo um mês. (...) O juiz, por seu turno, não deve ficar limitado
a esse posicionamento, embora possa tomá-lo como parâmetro.
Imagine-se o agente que cometa vários delitos com intervalos
regulares de dois meses entre eles. Merece o benefício do crime
continuado, mesmo havendo mais de um mês entre os delitos, pois foi
observado um ritmo preciso entre todos. Nessa ótica, admitindo o
prazo de três meses entre os delitos: STF: 'A Turma, por maioria,
deferiu, em parte, habeas corpus em que denunciado por suposta
sonegação de tributo de recolhimento mensal (Lei 8.137/90, artigos
1º, I e II; e 11) pleiteava a reunião de todas as ações penais contra
ele instauradas, ao argumento de que os crimes foram cometidos em
continuidade delitiva (CP, art. 71), ainda que o intervalo entre as
condutas tenha sido superior a 30 dias, e, em consequência, haveria
conexão entre os processos (CPP, artigos 76 e 78, II, c). No caso,
não obstante o processo relativo a delitos cometidos nos meses de
julho e outubro de 1998 já ter sido distribuído a determinada vara
criminal, outras novas denúncias, concernentes aos meses de março
de 2000 a junho de 2001; julho a outubro de 1998; maio e novembro
de 1999 e janeiro e fevereiro de 2000; março e abril de 1999, foram
oferecidas, referentes aos mesmos tributo e tipo penal, que,
distribuídas livremente, ensejaram 4 ações penais simultâneas em
varas diversas. Inicialmente, ressaltou-se que o crime continuado não
se amolda às hipóteses de prorrogação de competência, seja pela
conexão (CPP, art. 76), seja pela continência (CPP, art. 77),
ocorrendo, isto sim, distribuição por prevenção. Assim, reputou-se
necessário para o deslinde da questão saber se, na espécie,
configurar-se-ia crime continuado para, caso afirmativo, remeteremse as ações para o juízo prevento; ou, caso negativo, analisar-se o
tema residual da prorrogação da competência pela continência ou
conexão entre os crimes. Tendo em conta que uma das denúncias
admitira intervalo de até 3 meses entre as condutas (meses de julho e
outubro de 1998), considerou-se razoável aceitar-se, sem desfigurar
a continuidade delitiva, esse prazo como o máximo a ser considerado
como parâmetro para todas as ações, sem prejuízo da escolha de
critério mais favorável pelas instâncias de mérito. Em conseqüência,
deferiu-se o writ, nesta parte, para que o paciente passe a responder
a 3 acusações (meses de julho e outubro de 1998; março a maio de
1999; novembro de 1999, janeiro de 2000 a outubro de 2001 e
dezembro de 2001). (...). Por fim, estendeu-se a ordem ao corréu'".
(HC 89573/PE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 13.2.2007, m.v,
Informativo 456. Sem grifos no original).
Vê-se, portanto, que o STF estabeleceu como norte
interpretativo o período máximo de três meses para que um delito
possa ser entendido como continuidade do anteriormente praticado.
Em face disso, deixo de reconhecer a continuidade delitiva
relacionada à falsificação dos documentos de letras "a", "c" e "h",
por falta de identidade de condições de tempo.
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Desse modo, tem-se configurada a prática, pela ré LÚCIA, de
cinco crimes de falsidade ideológica em concurso material, sendo
que, em dois deles há continuidade delitiva.
Não cabe, ademais, a condenação pelo uso dos documentos
contrafeitos quando já há responsabilização pela falsificação.
(...)

Do crime de estelionato qualificado

II.VI Dos estelionatos praticados
O crime de estelionato contra a Previdência Social é o cerne
do presente processo criminal. Sua prática congrega a totalidade
dos réus e define a competência federal para o processamento desse
delito e de todos a ele conexos.
Toda a associação criminosa e os falsos praticados, a
corrupção e a posterior lavagem de dinheiro tinham como causa e
consequência a prática do estelionato.
Sobre o tipo penal, tem-se o seguinte:
Art. 171 - 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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
(...)
§3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
Sobre o sujeito ativo do delito, este pode ser o indivíduo que
atua na obtenção e/ou o beneficiário da vantagem ilícita.
No caso, conforme se falou, os réus se associaram em
organização criminosa para, mediante utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em
sistemas de informação e corrupção de servidores do INSS da APS
de Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e
obterem valores relativos a diversos benefícios previdenciários
indevidos. Após, alguns ocultaram a natureza e a origem das
vantagens ilicitamente obtidas mediante utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a conduta de cada um, passo a tratar.
(...)
II.VI.II LÚCIA DE FÁTIMA
Sobre a ré LÚCIA, foi apurado que recebeu mensalmente
benefício previdenciário indevido em nome da pessoa fictícia
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FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA (NB 21/1400538960), por
aproximadamente quatro anos, mediante cartão bancário de que
tinha a posse. Tal crime foi inclusive confessado em sede policial e
judicial (fls. 804/807 do IPL 7/2010 e fls. 843/847 e DVD à fl. 860
da ação penal originária).
Além disso, livre e conscientemente, forneceu documentos
pessoais a ABDIAS para a obtenção fraudulenta dos seguintes
benefícios previdenciários, mediante falsificação documental12:
ESP
NB
TITULAR
INSTITUIDOR
DER
DIB
MR
PREJUÍZO ATÉ setembro/2014
21
1437148414
BETANIA MONTEIRO
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR
16/10/2007
01/09/2007
3.242,76
193.034,89
21
1427266473
JOSE ROBERTO DA SILVA
MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA
01/06/2007
31/05/2007
4.296,78
312.560,69
21
1432419479
DANIEL RIBEIRO
ROSEANE LIMA BARBOSA
13/09/2007
03/09/2007
4.353,77
302.502,69
21
1432416690
JOSE DANNIEL DANTAS
LUCIANA SENA DE LIMA
29/07/2009
01/06/2007
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4.335,39
301.116,87
21
1422560063
ABDIAS MARCOLINO DA SILVA JUNIOR
LÚCIA FARIAS FERREIRA
14/03/2007
01/10/2006
4.335,45
313.492,12
21
1400538960
FATIMA DE ANDRADE ALMEIDA
JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA
08/09/2006
14/06/2006
746,53
58.169,33
21
1454117572
JUDITE MARIA BEZERRA
RENAN ALVES DANTAS
23/06/2008
25/12/2000
2.957,60
169.069,65

Os diversos documentos falsos utilizados pela ré LÚCIA,
sobre os quais já se tratou em tópico anterior, ensejaram a concessão
de todos os benefícios acima. Todos eles foram identificados e
constam da denúncia.
Considerando o que já se tratou acerca de crimes
continuados, os benefícios relacionados a BETÂNIA MONTEIRO
(NB 1437148414) e DANIEL RIBEIRO (NB 1432419479) são da
mesma espécie e possuem as mesmas condições de lugar e maneira
de execução e o prazo máximo de noventa dias entre uma conduta
delituosa e outra não foi ultrapassado, motivo pelo qual o posterior
deve ser entendido como continuação do anterior.
O mesmo ocorreu entre os benefícios de JOSÉ ROBERTO DA
SILVA (NB 1427266473) e ABDIAS MARCOLINO DA SILVA
JUNIOR (NB 1422560063).
Muitos outros benefícios foram conseguidos por meio do
encaminhamento de GFIPs através da empresa de fachada
LAF/Terceiriza. Todavia, em relação a esses, a acusação não os
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indicou de forma precisa, impedindo que a defesa fosse feita de
forma efetiva, motivo pelo qual deixo de considerá-los para fins de
responsabilização penal.
Em razão disso, conclui-se que a ré LÚCIA praticou cinco
crimes de estelionato previdenciário em concurso material, sendo
dois deles em continuidade delitiva.

Do crime de organização criminosa

II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
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seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré ANA
RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis,
registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome de
laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
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Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque
de numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
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Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré
LÚCIA, ademais, foram apreendidos vários documentos e cartões de
benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré confessou em seu
interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014,
benefício em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos
falsos que foram apreendidos, em 30/10/2014 na Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA LIRA
E SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA
DA SILVA, todas beneficiárias de prestações previdenciárias
indevidas.
(...)

2) Inexistiriam provas suficientes para a condenação.
A quantidade, firmeza e linearidade das provas encontradas em
desfavor de LÚCIA e em relação a todos os tipos pelos quais fora condenada já restam
estampadas no tópico anterior, máxime dos trechos negritados e da emergente análise.
3) Acaso mantida a sentença, que ao menos as penas fossem reduzidas.
Sobre a dosimetria, o julgado tratará ao final.
APELAÇÃO DE UBERLÚCIO (fls. 1642/1650)

A sentença, com acerto, condenou UBERLÚCIO pelos seguintes
delitos:
(...)
UBERLÚCIO VANDERLEY DE SÁ FREIRE, pelos delitos de
participação em organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei
n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.º 9.613/98),
em concurso material (art. 69 do CPB);
(...)

Assim atuou o magistrado de piso por considerar que o aludido
apelante participou ativamente da organização criminosa, tendo por papel crucial
justamente o branqueamento dos valores ilícitos, por esta, recebidos.
1) Não poderia ter sido condenado por organização criminosa, tampouco por
formação de quadrilha em face da ausência de provas.
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Em primeiro passo, o réu não fora condenado por formação de
quadrilha, mas sim por organização criminosa e lavagem de dinheiro, consoante
fundamentação que abaixo será vista.
E, para tanto, não foram poucas as provas, conforme será visto
do seguinte trecho da sentença.
Na oportunidade, aproveitaremos para demonstrar não apenas a
prática do crime de organização criminosa, mas também o de lavagem de dinheiro:
(...)
Do crime de lavagem de dinheiro
II.VII Da lavagem de dinheiro
Por derradeiro, em relação ao crime de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores, dispõe a Lei nº 9.613/98:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos
verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento
de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de
crimes previstos nesta Lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do
Código Penal.
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa.
De acordo com José Paulo Baltazar Junior, em sua obra
"Crimes Federais", da Ed. Livraria do Advogado, 6ª Ed., 2010, p.
597/598:

ACR Nº 14282

192

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

A lavagem de dinheiro tanto pode dar-se mediante utilização do
sistema financeiro, caso em que será mais facilitada quanto maior for
o grau de sigilo bancário permitido (Callegari, 2002:48) ou por
outros meios, como o mercado imobiliário, de jóias ou obras de arte,
ou, ainda jogos legais e ilegais.
(...)
A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de
desvinculação ou afastamento do dinheiro da origem ilícita para que
possa ser aproveitado.
A criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca
proveito econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem
dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência
delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder
aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tais crimes
é justamente a acumulação material. O dinheiro em espécie é difícil
de ser guardado e manuseado, apresenta grande risco de furto ou
roubo (Callegari, 2002:48). Além de chamar a atenção em negócios
de alto valor, daí surgindo a necessidade de lavagem (Pitombo:42). É
característica da lavagem, então, que os crimes antecedentes
produzam lucros, tais como o tráfico ilícito de entorpecentes e a
corrupção.
Também marca a lavagem de dinheiro a interação entre economia
legal e ilegal, para onde se tenta levar o produto do crime, o que
também é próprio do crime organizado e traz dificuldades para sua
definição teórica e controle, na prática.
Importa registrar, nesse contexto, que "a fim de compreender
a lavagem de dinheiro e como se dá o fenômeno, imperioso o estudo
das etapas para concretização do delito. A doutrina majoritária e os
principais órgãos reguladores do tema destacam serem três as fases:
colocação ou ocultação, estratificação ou escurecimento e integração
ou lavagem propriamente dita. As fases são distintas e independentes,
e não necessariamente devem ocorrer simultânea ou sucessivamente
em cada caso, contudo o estudo em separado garante que as
autoridades possam investigar a fase mais vulnerável, geralmente a
de colocação. (...). Cumpre mencionar que a lavagem de dinheiro não
usa métodos em si ilegais: transferências bancárias, compra e venda
de objetos de luxo, depósitos fracionados, etc. Contudo, o que torna a
operação ilegal é o intuito desta, de ocultar e dissimular os frutos
diretos ou indiretos de um crime e, por isso, as operações passam a
ser condenáveis e objeto de persecução penal."18
Não se deixe de consignar, ainda, que "(...) a lavagem de
dinheiro é autônoma em relação aos crimes que obrigatoriamente a
antecedem (art. 2º, II). Dessa forma, ainda que ignorada a autoria
daqueles ou inimputáveis seus autores (art. 2º, §1º, segunda parte) ou
mesmo absolvido determinado acusado, existirá o delito. O
pressuposto objetivo mínimo de imputação, todavia, tratando-se de
crime acessório, engloba a razoável certeza da existência do crime
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anterior do qual, quer imediata quer mediatamente, originou-se o
bem reciclado. (...)."19
Ademais, algumas considerações a respeito da pertinência
subjetiva dos delitos de lavagem de dinheiro merecem ser tecidas,
para analisar se os autores/partícipes dos crimes antecedentes podem
também ser autores/partícipes da lavagem.
A digressão se justifica porquanto, no Direito Comparado,
como na Itália e na França, não se pune a chamada "auto-lavagem",
contudo no Brasil o entendimento que prevaleceu foi o contrário,
pelos fundamentos muito bem lançados pela abalizada doutrina,
acima já invocada, de Rodolfo Tigre Maia, ora mais uma vez
invocado pela lucidez e clareza de suas lições:
No caso do preceptivo estudado, a nosso ver, inexistindo qualquer
restrição expressa no tipo penal, não há por que restringir-se a
autoria excluindo-se os autores dos crimes pressupostos.
De fato. Em primeiro lugar, por tratar-se, aqui, da realização de
ações tipicamente relevantes e socialmente danosas, que não se
confundem com as condutas constantes daqueles. Em segundo lugar,
pela diversidade das objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos
tipos envolvidos. Aqui não se trata de mero exaurimento do crime
antecedente, com a imediata disposição ou fruição do produto do
crime, como ocorre na receptação, mas de prática pelo criminoso de
novas condutas destinadas a obstaculizar a atuação das forças da
ordem para lograr a impunidade do crime primário e a fruição
tranquila dos ganhos assim obtidos, em detrimento da administração
da justiça e em prejuízo das vítimas daquele crime, colocando em
risco outros valores especialmente resguardados, tais como o sistema
financeiro e a ordem econômica. Em terceiro lugar porque as
atividades de 'lavagem' de dinheiro processam-se via de regra sob a
direção e o controle dos autores dos crimes antecedentes, que, nestes
casos, por não transferirem a titularidade dos produtos do crime e
possuírem o domínio do fato típico, configuram-se como autores.
Aliás, nesta hipótese, outro entendimento pode conduzir a uma
situação de existirem partícipes ou cúmplices (atuantes apenas na
reciclagem) de um crime sem autores. Em quarto lugar, como
apontado anteriormente (itens 11 a 14), a própria etiologia da
incriminação da 'lavagem de dinheiro', originada de sua intensa
lesividade quer à administração da justiça, quer à ordem econômica,
remete à ampliação dos limites da responsabilidade penal por sua
prática. Destarte, a 'lavagem' de dinheiro é crime comum, qualquer
pessoa pode cometê-lo, inclusive, e principalmente, os autores dos
crimes que a antecederam." (Realces não constantes no original).20
A jurisprudência majoritária também não dissente da
orientação doutrinária acima trazida à colação, como se confere dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (inclusive da Corte
Especial), a seguir ementados:
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A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior,
sendo próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que
garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas
recebam punição autônoma. Conforme a opção do legislador
brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por lavagem
de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à
autonomia deste delito. (STJ - QUINTA TURMA. REsp 1234097/PR,
Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 03/11/2011, DJe
17/11/2011).
Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime
antecedente responder por lavagem de dinheiro, dada à diversidade
dos bens jurídicos atingidos e à autonomia deste delito." (STJ CORTE ESPECIAL. APN 200100600307. AÇÃO PENAL - 458.
Relator(a) FERNANDO GONÇALVES. Fonte DJE DATA:18/12/2009
..DTPB).
Ressalte-se, portanto, que a participação na infração
antecedente não é condição sine qua non para ser sujeito ativo de
crime de lavagem de capitais, bem como não é imprescindível ter
conhecimento do delito anterior, bastando que se tenha ciência de
que o dinheiro por acobertado não proveio de negócio lícito.
Isso posto, passo a analisar a materialidade do crime de
lavagem de dinheiro em conjunto com a autoria.
(...)
II.VII.IV UBERLÚCIO VANDERLEY
Segundo o MPF, o réu UBERLÚCIO era responsável por
gerenciar25 parte do patrimônio ilícito de ABDIAS, inclusive
mediante inscrição de bens em seu próprio nome, como forma de
ocultar/dissimular o produto das fraudes previdenciárias, ciente do
esquema criminoso.
Possuía função semelhante à de DANIEL, com menor
participação nos bens de ABDIAS, mas como tratado nos
depoimentos de SUZANNY, ÁLVARO e do próprio DANIEL,
também trabalhava nos postos de ABDIAS, além de entregar
documentos relativos a GFIPs no escritório de contabilidade que
prestava serviços para aquele.
Conforme apurado na instrução, UBERLÚCIO é sócio de
fachada26
("laranja")
do
Posto
Promoção
(CNPJ:
05.203.462/0001-20), situado na BR 232, Km 150, São Caetano/PE,
de propriedade de ABDIAS, auxiliando-o a camuflar os valores
subtraídos da Previdência Social, pois livre e conscientemente
concordou em colocar bens em seu nome para auxiliar o "patrão" a
ocultar/dissimular a origem ilícita do patrimônio de ABDIAS, como
confessado em Juízo (fls. 843/847 e DVD à fl. 860 da ação penal
originária
arquivo
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"Audiência___24vara_PE___23vara_PE___14vara_RN_150826112
159c933c80_384.asf").
Assim como ÁLVARO e DANIEL, UBERLÚCIO também
auxiliou ABDIAS, figurando como "sócio/laranja" dos postos de
gasolina que possui, sendo certo que UBERLÚCIO também
participa livre e conscientemente das fraudes previdenciárias,
providencia procuração, além de cuidar de pagamentos pessoais de
ABDIAS, do qual é um auxiliar direto para serviços gerais.
Na casa alugada por ABDIAS para residência de
UBERLÚCIO, onde esse último foi preso, foram apreendidos talões
de certidões de óbito em branco, cédulas de RG em branco, CTPSs,
carimbos de cartório, de médicos, de donos de empresas, talonários
de médicos, enfim, toda a documentação fraudulenta que instruía os
benefícios previdenciários. Até mesmo processos de concessão de
benefícios originais foram localizados nesse local, onde secretamente
ABDIAS guardava os instrumentos utilizados para consumação da
prática criminosa (fls. 1380V/1381), o que evidencia que
UBERLÚCIO sabia da empreitada criminosa do "patrão" ABDIAS.
Saliente-se que a própria reação de UBERLÚCIO quando os
policiais federais chegaram na casa onde morava, tentando se evadir,
demonstra que o réu tinha ciência das irregularidades que praticava,
bem como que servia como guarda da documentação utilizada por
ABDIAS para praticar as fraudes previdenciárias narradas27.
Isso posto, tem-se por comprovado que o réu concorreu com
ABDIAS para utilizar os valores decorrentes dos estelionatos
previdenciários em atividades econômicas com o fim de dar caráter
lícito ao numerário, ocultando sua origem e natureza. Assim, é
devida a responsabilização do réu pelo crime de lavagem de
dinheiro previsto no art. 1º, §2º, I, da Lei n. 9.613/98.

Do delito de organização criminosa
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
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Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e MARIA
MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
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MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré
ANA RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de
laranjas como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens
imóveis, registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome
de laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é

ACR Nº 14282

198

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque de
numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré
LÚCIA, ademais, foram apreendidos vários documentos e cartões de
benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré confessou em seu
interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014,
benefício em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos
falsos que foram apreendidos, em 30/10/2014 na Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E
SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA DA
SILVA, todas beneficiárias de prestações previdenciárias indevidas.
Também na data de cumprimento do mandado de busca, em
outubro de 2014, foram descobertos na casa em que morava
UBERLÚCIO dezenas de documentos e cartões bancários que
possibilitavam a concessão e recebimento dos benefícios falsos (fls.
1380/1381 do IPL 7/2010).
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

2) Em verdade, teria sido mero “laranja”de ABDIAS, sem ter agido com dolo.
Das provas, evidências e fundamentos apontados no item anterior,
não restam dúvidas de que UBERLÚCIO agira dolosamente em relação a todos os
delitos, tendo conhecimento das consequências da postura que assumia, qual seja, a de
servir de “
laranja”de ABDIAS justamente para perpetrarem os crimes e, na sequência,
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lavarem os valores deles decorrentes, compondo, assim, de maneira substancial, papel
na organização criminosa.
3) Por fim, sustentou que a pena teria sido elevada demais, requerendo a redução.
Sobre a dosimetria, este julgador tratará ao final.
APELAÇÃO DE ANA RAFAELA (fls. 1787/1721)
Como visto, a sentença condenou a apelante por dois ilícitos:
(...)
ANA RAFAELA RAFAEL, pelos delitos de estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB) e organização criminosa
(art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material
(art. 69 do CPB);
(...)

Em suma, as provas demonstraram que a ré, de modo consciente
e voluntário, recebeu benefício previdenciário mediante fraude, o que configuraria o
crime de estelionato qualificado. Além disso, também participara da organização
criminosa, estando envolvida diretamente com as manobras de ABDIAS, inclusive por
ser, à época, companheira deste.
1) Não podia ter sido condenada por estelionato qualificado e participação em
organização criminosa.
As provas, conclusões e fundamentações –jurídicas e lógica –
que ensejaram a condenação da acusada seguem muito bem alinhavadas na sentença sob
nossa ótica:
Dos crimes de estelionato qualificado
II.VI Dos estelionatos praticados
O crime de estelionato contra a Previdência Social é o cerne
do presente processo criminal. Sua prática congrega a totalidade
dos réus e define a competência federal para o processamento desse
delito e de todos a ele conexos.
Toda a associação criminosa e os falsos praticados, a
corrupção e a posterior lavagem de dinheiro tinham como causa e
consequência a prática do estelionato.
Sobre o tipo penal, tem-se o seguinte:
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Art. 171 - 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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
(...)
§3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
Sobre o sujeito ativo do delito, este pode ser o indivíduo que
atua na obtenção e/ou o beneficiário da vantagem ilícita.
No caso, conforme se falou, os réus se associaram em
organização criminosa para, mediante utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em
sistemas de informação e corrupção de servidores do INSS da APS
de Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e
obterem valores relativos a diversos benefícios previdenciários
indevidos. Após, alguns ocultaram a natureza e a origem das
vantagens ilicitamente obtidas mediante utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a conduta de cada um, passo a tratar.
(...)
II.VI.XI ANA RAFAELA
Quando se tratou do envio falso de GFIPs por parte da ré
LÚCIA DE FÁTIMA, à frente das empresas de fachada LAF Silva
Prestação de Serviços (Terceiriza Prestação de Serviços Ltda) e
RELILAJR, verificou-se ser ela a responsável pelo envio de GFIPs
fraudulentas, contendo vínculo de emprego da ré ANA RAFAELA
com a empresa Alcindo Fernandes da Silva (CNPJ n.
01.676.876/0001-15), que a possibilitaram pleitear benefício
previdenciário ilegal.
Sobre os benefícios irregularmente recebidos, tem-se o
auxílio-doença n. 31/530.485.998-3, com os dados constantes
abaixo.
Espécie
NB
TITULAR
CID
DER
DIB
MR
PREJUÍZO 05/06/2014
31
5304859983
ANA RAFAELA RAFAEL
F 20
27/05/2008
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27/05/2008
2.914,59
93.859,63
Conforme consta das alegações finais do MPF, durante a
audiência de instrução e julgamento (fls. 843/847 e DVD à fl. 860 da
ação penal), a ré ANA RAFAELA afirmou em seu interrogatório que:
a) o máximo que passou afastada em virtude de doença foram 2
meses; b) foi companheira de ABDIAS entre 2004/2005 e 2011; c)
nunca trabalhou nas empresas José Botelho Maurício - ME, Lúcia
de Fátima Lira - ME e Alcindo Fernandes da Silva - ME; d) a
Padaria (Polo Delicatessen) e a lanchonete Amazônia Mix, ambas
no Polo Comercial de Caruaru/PE, estariam registradas no seu
nome; e) sabe que ABDIAS é amigo de EVILÁZIO.
Além dos vínculos falsos, a ré confirmou que nunca sofreu
de esquizofrenia, doença de que "padeciam" quase todos os réus do
presente processo e que ensejou a concessão do citado benefício.
Tais evidências transparecem de modo satisfatório o dolo,
pois RAFAELA tinha ciência de que o benefício de que era titular
fora obtido indevidamente por ABDIAS, com base em documentos
falsos. Ora, se tinha ciência de não estar inválida e de não ter
trabalhado com carteira assinada, logicamente não poderia ser
titular de benefício previdenciário.
Além disso, forneceu seu nome e documentos pessoais a
ABDIAS, ciente de que seriam utilizados para adulteração de dados e
criação de pessoas fictícias, como de fato o foram.
Em interceptação telefônica (transcrita à fl. 1462 e com
mídia juntada à fl. 1465 do IPL 7/2010), de conversa realizada entre
a ré e ABDIAS, enquanto preso provisoriamente, este debocha do
sistema de justiça criminal ao tranquilizar a ré sobre eventual
responsabilização desta em decorrência do crime praticado, quando
afirma: "o negócio de Rafaela é nada. Ainda que aceitem a
denúncia é coisa pra cesta básica, não é coisa grave, são só dois
artigos mesmo".
Nesse mesmo diálogo, ABDIAS critica o companheiro de
ANA RAFAELA, porque estaria falando "muita besteira para o
advogado", ao que ela argumenta que o companheiro ficara
nervoso, porque não sabia de nada. A última declaração da ré
aponta que ela sabia de todo o esquema criminoso, pelos anos em
que conviveu com ABDIAS, mas não revelara nada para o atual
marido.
Em suma, além de vínculos falsos e da inexistência de
doença, a conversa demonstra que a ré tinha ciência de que
percebeu benefício de forma irregular.
Tem-se, portanto, que a ré ANA RAFAELA foi beneficiada
pelo recebimento ilícito de benefício previdenciário entre 27/05/2008
e 08/08/2010, em prejuízo do INSS, causando um prejuízo de, no

ACR Nº 14282

202

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

mínimo, R$ 93.859,63 (noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e
nove reais e sessenta e três centavos), conforme apurado pelo INSS.

(...)
Do crime de organização criminosa
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
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criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré
ANA RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de
laranjas como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens
imóveis, registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome
de laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
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alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudála, ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque
de numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
(...)
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.
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(...)
2) Não existiriam provas suficientes para sua condenação.
Sobre as provas e sua suficiência para a condenação, já foram
tecidas as merecidas considerações no item anterior.
3) Teria assinado o depoimento perante o DPF em estado puerperal, motivo que
invalidaria suas declarações.
O simples fato de RAFAELA ter sido interrogada perante o DPF
pouco tempo depois te der sido mãe não permite a ilação de que estava em estado
puerperal que, em verdade, não atinge a maioria das mulheres, senão o inverso.
Ademais, a clareza, firmeza, congruência e riquezas de detalhes
colhidas das declarações de RAFAELA não permitem a conclusão de que esta, na
ocasião, mostrava-se confusa, com os pensamentos obscuros, tampouco ambíguos, o
que caracterizaria o estado alterado de forma patológica..
Em poucas palavras, a apelante não demonstrou estar sob o
efeito do puerpério e, ainda que estivesse, tal condição, por si só, não retiraria de suas
declarações a veracidade e verossimilhança que emergem.
Aliás, como dito, as informações foram tão coerentes e
concatenadas com a realidade trazida pelas demais provas que a tese de puerpério perde
total credibilidade e simplesmente esmorece.
4) Nenhum réu teria citado seu nome, o que demonstraria que não fazia parte da
organização criminosa.
O fato de os réus não terem citado seu nome não retira de forma
alguma a certeza trazida por todas as prova –já devidamente expostas –no sentido de
que RAFAELA, de modo consciente e voluntário, perpetrou os crimes de estelionato e
associação criminosa.
5) não tivera a oportunidade de se explicar sobre o trecho de conversa telefônica
interceptada, motivo pelo qual esta não poderia ser utilizada como prova.
O trecho interceptado, ao ser trazido aos autos, ficou, como
todas as demais provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
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Dessa constatação, chega-se a outra: a ré poderia, a qualquer
momento, ter se pronunciado sobre ele.
Ademais, ainda que assim o fizesse, o fato é que sua condenação
não se baseou apenas na aludida interceptação, mas em todo o vasto arcabouço
probatório.
6) na realidade, estaria sendo condenada tão somente por ter confiado em
ABDIAS, que era seu companheiro.
Sobre os motivos –provas, fundamentos e arremates jurídicos –
de sua condenação, já foram traçadas as merecidas –e até repetitiva –considerações.
APELAÇÃO DE ABDIAS (fls. 1882/2067)
Conforme se infere da sentença, ABDIAS foram condenado
pelos seguintes delitos:
(...)
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, pelos delitos de
falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB), falsidade
ideológica (art. 299 do CPB), corrupção ativa (art. 333, parágrafo
único, do CPB), estelionato contra a Previdência Social (art. 171,
§3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da
Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.
9.613/98), em concurso material (art. 69 do CPB);

(...)
1) Teria havido nulidade pelo cerceamento ao direito de defesa em virtude de o
juízo ter indeferido a produção de prova testemunhal, nos moldes requeridos pela
defesa.
Sem maiores delongas, basta voltar os olhos aos autos, máxime ao trecho da sentença
onde a magistrada, com cautela, pertinência e de maneira muito bem fundamentada,
afasta, por completo, a tese de cerceamento ao direito de defesa e nulidade, senão
vejamos:
(...)
II. FUNDAMENTAÇÃO
II.I Dos alegados vícios no processo
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Este juízo já se manifestou sobre a validade em limitar a
quantidade de testemunhas indicadas pelo réu ABDIAS, todavia,
algumas outras situações devem ser ponderadas.
É sabido que o réu pode arrolar até oito testemunhas para a
audiência de instrução e julgamento. A doutrina e a jurisprudência
se consolidaram em reconhecer que esse número se refere a cada fato
imputado ao réu. Todavia, cabe ao acusado indicar a que fatos cada
uma dessas testemunhas se refere.
Para exemplificar, se ao réu é imputada a prática de três
fatos delituosos, ele poderá arrolar até vinte e quatro testemunhas,
desde que sejam oito para cada fato. Na mesma situação, não deve
ser deferida a oitiva daquelas que ultrapassassem o número de oito
se, para o primeiro fato, fossem arroladas as vinte e quatro
testemunhas e nenhuma para os outros dois fatos.
Este juízo, ademais, abriu oportunidade para que o réu
relacionasse o nome das testemunhas aos fatos imputados, para fins
de se apurar o número limite por fato, e informou qual critério
utilizaria em caso de silêncio, qual seja, considerar apenas as
primeiras oito do rol. Mesmo intimada, a defesa sobre isso não se
manifestou.
A falta de manifestação, todavia, era esperada, porque
nenhuma das testemunhas arroladas apresentaria depoimento sobre
os fatos apurados nesta ação penal. Isso porque todas as três
testemunhas de defesa do réu ABDIAS ouvidas em audiência nada
sabiam sobre os fatos objeto deste processo. Todas se limitaram a
falar da conduta social deste.
Tratando-se apenas de testemunhas de conduta, seria apenas
procrastinatório deferir a oitiva de mais de vinte pessoas.
Em razão disso, a própria defesa, em audiência (fl. 844v),
requereu a dispensa de cinco das oito testemunhas arroladas.
Foram elas Adílson Santos, Aristides Silva, Juliana Andrade,
Valdemir Lima e José Silva.
Ora, é incompatível com a arguição de nulidade pela
limitação do número de testemunhas o fato de, em audiência, a
defesa dispensar cinco das oito testemunhas. Se a oitiva de três
testemunhas já bastava para comprovar os fatos de relevância para
a defesa, não há qualquer justificativa em arguir nulidade do ato
indeferiu a oitiva daquelas que ultrapassavam o número de oito.
Sendo assim, não reconheço a existência de nulidade.
(...)

Como se infere, portanto, a realidade factual e processual foi
bem distinta da trazida no apelo:
 O juízo concedeu sim ao apelante a oportunidade de indicar as testemunhas
de defesa.
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 Apenas para fins de limitação de caráter legal –segundo o diploma processual
penal, é possível indicar até 08 testemunhas para cada fato –, a magistrada
requereu que a defesa indicasse quais testemunhas iriam depor sobre quais
condutas.
 Nesse aspecto, com total acerto agiu o juízo, máxime em virtude do número
avantajado de réus, fatos, condutas, tipos penais, etc., de modo que, in casu, não
limitar o número de testemunhas para cada fato seria truncar o feito, engessar o
caminhar da instrução, abrir espaço para a prescrição e mesmo negar aos
acusados o direito à celeridade processual e a serem, o mais rápido possível,
afastados do tumulto natural que causa responder a uma ação penal;
 Na cadência, todavia, a defesa, apesar de intimada, deixou de apontar quais
testemunhas defesa ouvir por cada fato sob análise.
 Aliás, quando da aludida intimação, o juízo de piso cuidou ainda de informar
qual seria a consequência do silêncio: consideraria como testemunhas apenas
as 08 primeiras e assim o fez.
 Como se não bastasse a inércia da defesa, esta, quando da realização da
audiência, desistiu de 05, dentre as 08 testemunhas que havia arrolado. Mas não
só: as 03 que depuseram, cuidaram apenas de falar sobre a conduta social do réu.
 Dessas constatações, chega-se a outras: 1) não houve cerceamento ao direito de
defesa, ao reverso, este, a todo tempo, foi preservado; 2) não houve também
prejuízo algum experimentado, na medida em que as testemunhas ouvidas sequer
falaram sobre os fatos; 3) a defesa, por ora e com a tese aventada, quer, isto sim,
valer-se da própria torpeza, pois a inércia fora sua e não do juízo originário.

2) Também teria havido nulidade no despacho que negou a produção de prova
testemunhal, o qual teria maculado os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
As considerações traçadas no tópico anterior, aqui se aplicam,
afastando, absolutamente, a nulidade aventada.
3) Teria sido observada nulidade absoluta no processo porque, ao réu, não teria
sido assegurado o direito de produzir prova.
Por todo o que já fora dito e demonstrado, não ocorreu negativa
alguma ao direito de produzir provas, senão o contrário.
4) O réu estaria respondendo por suposta organização criminosa existente entre
1998 a 2014, o que seria impossível em face do princípio da reserva legal, haja vista
que o crime de organização criminosa teria nascido com lei de 2013.
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O juízo, com muita atenção e propriedade, tratou vagarosamente
sobre o tema, qual seja: a clara divisão entre as condutas perpetradas antes Lei n.
12.850/2013 –tipificadas, portanto, no art. 288 do CPB –e depois dela –que passaram
a serem tipificadas no art. 2º, caput, da aludida lei.
E mais. Tratou também de aspecto relevantíssimo para o a
fixação da correta tipificação: a aplicação da Súmula n. 711 do STJ, segundo a qual, em
se tratando de crime permanente –como é o caso –, pode haver a adoção da lei penal
mais gravosa, caso seja ela a vigente, enquanto não cessada a continuidade ou
permanência.
Ao assim fazer, o juízo de piso, com maestria, afastou de pronto
a tese aventada pelo recurso de ABDIAS, senão vejamos:
(...)
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
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Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência
Social de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu,
local em que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse
relacionado às fraudes, inclusive por telefone, conforme
demonstram os vários diálogos encetados entre ABDIAS e esses
servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré
ANA RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de
laranjas como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens
imóveis, registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome
de laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
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Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio
do qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se
pleiteou administrativamente o desbloqueio de numerário retido em
favor de DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudála, ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque
de numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.

ACR Nº 14282

212

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
Quando do cumprimento da mandado de busca na casa da ré
LÚCIA, ademais, foram apreendidos vários documentos e cartões de
benefícios (fls. 1366 e 1367 do IPL 7/2010). A ré confessou em seu
interrogatório policial que recebia, até aquela data, 03/10/2014,
benefício em nome de Fátima Andrade Almeida.
Nas folhas 1256/1257 do IPL 7/2010, constam os documentos
falsos que foram apreendidos, em 30/10/2014 na Amazônia Mix,
administrada por ABDIAS, em nome de LÚCIA DE FÁTIMA LIRA E
SILVA, LÚCIA DE LIMA RIBEIRO e LUCIANA ROBERTA DA
SILVA, todas beneficiárias de prestações previdenciárias indevidas.
Também na data de cumprimento do mandado de busca, em
outubro de 2014, foram descobertos na casa em que morava
UBERLÚCIO dezenas de documentos e cartões bancários que
possibilitavam a concessão e recebimento dos benefícios falsos (fls.
1380/1381 do IPL 7/2010).
Quanto aos réus MANOEL FIRMINO e PAULO, há conversas
interceptadas deles com ABDIAS sobre a concessão de benefícios
previdenciários ainda nos meses de agosto e setembro de 2014 (fls.
1382/1385 do IPL 7/2010).
Sobre o réu DENÍLSON, mesmo depois da deflagração da
Operação Omni, continuou a realizar saques de benefícios
fraudulentos entre dezembro de 2014 e março de 2015, tendo sido
preso em flagrante no dia 04/03/2015 ao fazer um dos saques. Tal
prisão deu ensejo à instauração da ação penal n. 38652.2015.4.05.8302, extinta em 06/11/2015 em razão de versar sobre
os mesmos crimes pelos quais o réu ora é processado.
Por fim, o réu JOSÉ JOSUEL, pelo menos até fevereiro de 2014
peticionou no processo n. 0000791-21.2011.4.05.8305, em que
fraudulentamente se conseguiu a concessão de benefício
previdenciário em favor de ÁLVARO. Além disso, no interrogatório
de FLÁVIO, em sede policial, realizado em 30/10/2014 (fls.
1021/1022 do IPL 7/2010), este confirma que, recentemente havia
analisado o processo de concessão de benefício de DANIEL, em que
havia um saldo a ser desbloqueado, e que o réu JOSÉ JOSUEL, por
duas vezes, havia ido à APS/Canhotinho para pleitear a reativação,
que não foi feita por suspeita de fraude.
A participação do réu JOSUEL se torna mais clara se levarmos
em consideração que tanto ele quanto as pessoas para as quais
propôs ações previdenciárias junto à Justiça Federal de Garanhuns
moram em Caruaru. Da mesma forma, atuou administrativamente no
INSS de Canhotinho, também em favor de pessoas residentes em
Caruaru.
Quanto à ré SUZANNY, embora seu nome consta em GFIP
falsa transmitida em julho de 2014 (fl. 1370v do IPL 7/2010), sua
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participação como membro da organização se dava mediante o envio
de GFIPs falsas. A esse respeito, a última transmissão por ela feita
data de 2011, anterior, portanto, à entrada em vigor da Lei n.
12.850/2013.
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

(...)
Do acima exposto, é de ver-se que, embora ABDIAS tenha
formado a associação criminosa antes da entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, sua
conduta se perpetuou até bem depois da entrada em vigor da mencionada lei.
Logo, inegável que, consoante comandos da Súmula n. 711 do
STJ, sendo o crime em comento permanente, deve ABDIAS responder pelo delito
previsto no art. 2º do aludido diploma legal, ainda que a pena seja mais gravosa.
5) O juízo não teria enfrentado todas as teses da defesa, o que também eivaria a
sentença de nulidade.
Como se sabe, no processo penal vigora o princípio
constitucional do livre convencimento motivado.
Segundo este, o magistrado pode proferir condenação e/ou
absolvição, desde que alinhave as provas e seu raciocínio de maneira clara, motivada,
fundamentada, isto, por óbvio, respeitando a legalidade, a proporcionalidade, a equidade
e a razoabilidade em sua decisão.
Dessa constatação, chega-se a outra: não está, o magistrado,
obrigado a enfrentar –e refutar –todas as teses erguidas pelas partes. Aliás, exigir tal
conduta na seara penal seria o mesmo que impedir o exercício do livre convencimento
motivado, pois este restaria ceifado daquilo que lhe dá, em grande parte, sustentáculo: a
liberdade.
Ora, no caso dos autos, basta voltar os olhos à sentença para
constatar que o juízo fundamentou todo o seu entendimento, inclusive em relação às
condenações proferidas em relação a ABDIAS.
Logo, não há que se falar em nulidade.
6) O apelante teria sido condenado com base exclusivamente em prova obtida na
seara policial e não judicial.
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De fato, o direito processual pátrio impede que o juízo profira
condenação com base exclusivamente em prova colhida na seara investigativa.
Ocorre que, no caso, isto não ocorreu.
Para assim arrematar, basta voltar os olhos à sentença –cujos
trechos mais relevantes já integram o presente voto, desmerecendo, a esta altura,
nova reprodução –para se averiguar a quantidade de provas colhidas em sede judicial
que foram utilizadas para condenarem ABDIAS pelos delitos a si imputados.
Ademais, ainda que assim nem fosse, uma coisa é fato: no
momento em que todas as provas colhidas na seara investigativa –e que, no caso, não
foram poucas, bastando rememorar que o feito conta com 11 volumes de ação penal, 19
apensos, dentre outros volumes de autos correlatos –são postas sob o crivo judicial –o
que ocorreu no presente feito –, elas se “
judicializam”
.
Dizendo de outro modo: no momento em que as partes, ao
longo da instrução processual penal, têm acesso aos autos de inquérito e/ou outras peças
investigativas, como inegavelmente ocorreu, podem e, de fato, exercem o contraditório
e a ampla defesa, de modo que as provas, outrora de natureza administrativas, passam a
ser incorporadas ao bojo do feito, adquirindo, portanto, natureza judicial.
Afastada, pois, a tese de que a sentença estaria, por tal motivo,
viciada, já que, em resumo: 1) o juízo se baseou também em provas colhidas na seara
judicial; e 2) as provas originariamente colhidas na seara admirativa, em momento
ulterior, passaram a ser tratadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
incorporando-se ao caderno da presente ação penal.
7) O inquérito policial teria trazido apenas indícios, não tendo o MPF comprovado
as acusações.
Como também já declinado, as provas antevistas em sede
policial só vieram a ser robustecidas na seara judicial, tendo, pois, a acusação, de seu
ônus, desincumbindo-se.
Para demonstrar o acima dito, basta voltar os olhos aos trechos
da sentença já transcritos e negritados, máxime em relação às diversas condutas
criminosas imputadas –e comprovadas –em relação a ABDIAS.
8) A sentença seria nula também porque fora extra petita, na medida em que
condenou o apelante por falsidade ideológica sem que o MPF tivesse requerido e
sem que a defesa fosse instada a se defender.
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Como se sabe, há uma máxima que vigora no Direito Penal e
Processual Penal brasileiros: o réu não se defende da tipificação, senão dos fatos a si
imputados.
Com fulcro justamente em tal primado, o legislador trouxe ao
Código Processual Penal Brasileiro a figura da emendatio libelli, que segue assim
salvaguardada:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Pois foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos: o juízo,
com base nos mesmos fatos imputados ao acusado –os quais, a todo tempo, a defesa
teve a oportunidade de refutar –, entendeu que a capitulação melhor amoldar-se-ia no
delito de falsidade ideológica.
Diversamente ocorreria se, ao longo da instrução processual
penal, o juízo se deparasse com fatos e evidencias não descritas pela acusação. Neste
caso sim, para salvaguardar à defesa o direito de refutar o “
novo”
, teria a obrigação de
abrir vista dos autos, hipótese nominada de mutatio libelli e que, por suas
peculiaridades, segue assim positivada:
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova
definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos
autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou
queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido
instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a
termo o aditamento, quando feito oralmente.

Mas repita-se: não foi isto o ocorreu in casu.
Logo, não há que se falar em julgamento extra petita, tampouco
em mácula ao julgado.
Aliás, sobre a correta utilização da emendatio libelli, este
julgado já trouxe enxerto da sentença que, com fundamentação idônea e razoável, o
emprega.
Não custa, todavia, rememorar:
(...)
II.IV Das outras falsidades cometidas
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No tópico acima, tratou-se de forma sintética do instituto da
emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP.
Esse dispositivo dispõe o seguinte:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
Para possibilitar o efetivo exercício das garantias
processuais, o fato imputado ao réu na denúncia deve guardar
perfeita correspondência com aquele reconhecido pelo juiz na
sentença.
Para tanto, deve-se diferenciar o fato da vida, concretamente
ocorrido, da hipótese prevista no tipo penal. Isso porque o réu se
defende dos fatos a ele imputados, cabendo ao magistrado dar a eles
o enquadramento jurídico adequado, independentemente da
subsunção realizada pelo Ministério Público na denúncia.
No presente caso, ao atribuir aos réus ABDIAS, LÚCIA,
DANIEL e ÁLVARO a prática de vários crimes de estelionato
contra a Previdência Social, art. 171, §3º, do CPB, o MPF
descreveu que a fraude, cuja presença é necessária para a
tipificação do delito, em algumas oportunidades, foi perpetrada por
meio de documentos falsos.
No esquema criminoso apurado, a falsificação de documentos
públicos foi diversas vezes utilizada para a consecução da vantagem
econômica indevida em prejuízo do INSS. Todavia, o uso desses
documentos não servia apenas para fins previdenciários. A ré
LÚCIA DE FÁTIMA, por exemplo, chegou a abrir empresas
utilizando identidades falsas. Os réus ÁLVARO e DANIEL,
conforme se verá, utilizaram identidades falsas para figurarem no
contrato social dos postos de combustível pertencentes ao réu
ABDIAS.
O réu ABDIAS, ademais, com frieza, em mais uma
demonstração da falta de respeito com que trata as instituições
públicas, utilizou uma das identidades falsas para conseguir
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal.
Outras identidades falsas foram utilizadas para registrar bens
imóveis de sua propriedade. Esse último fato será tratado quando
da análise do crime de lavagem de dinheiro.
Antes de analisar as provas, contudo, cabe aprofundar
questão relacionada à configuração do crime de falso quando a
utilização do documento constitui meio para a prática de outro
crime, em particular, do estelionato.
Com a falsificação de um documento de identidade, o agente
formalmente cria uma nova pessoa, um novo indivíduo. Essa nova
pessoa poderá pedir a expedição de novos documentos como CPF,
CTPS, CNH e com esses poderá adquirir bens, abrir empresas e
contas bancárias. Por fim, utilizando o documento de identidade
falso, pode ter deferidos benefícios previdenciários.
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Isso posto, não restam dúvidas de que a falsificação de
documento de identidade ou de um CPF não exaure seu potencial
lesivo com o simples deferimento de um benefício previdenciário,
motivo pelo qual, nos termos da já citada súmula 17 do STJ, cabe a
responsabilização pela prática do crime meio, ou seja, do crime de
falso.
Considerando isso, a partir do momento em que o MPF, ao
narrar os fatos na denúncia, imputou aos réus abaixo nominados a
prática de estelionato mediante a falsificação de documentos
públicos, permitiu a este Juízo dar a adequada configuração penal
aos fatos narrados, conquanto o parquet não tenha requerido a
condenação do falso como crime autônomo.
Assim, passo a analisar a materialidade em conjunto com a
autoria.
Em relação ao réu ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS
JÚNIOR, ao ser ouvido em audiência de instrução (fls. 843/847 e
DVD à fl. 860 desta ação penal), confessou, num momento de
fraqueza, ter falsificado os documentos e obtido os benefícios que
possuem variações do seu nome, a exemplo de Abdias Marcolino
dos Santos Júnior, Abdias Marcelino Santos Júnior, Abdias
Marsolino Santos Júnior e Abdias Marcolino da Silva Júnior.
Além da confissão, os documentos de fls. 454/456 do IPL
07/2010 e a denúncia (fls. 22/24 desta ação penal) demonstram que
o seguinte documento de identidade possui a fotografia do réu
ABDIAS e similitude no nome do pai e da mãe: ABDIAS
MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marinete
da Silva, RG n. 2442537, emitida em 02/09/2005). Além desse, na fl.
24 da ação penal consta documento de identidade quase idêntico,
ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria
MarLinete da Silva, RG n. 9754881), também utilizado pelo réu.
Às fls. 456/458 do IPL 07/2010, constam os números de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
realizados pelo réu ABDIAS, mediante a utilização de homônimos:
a. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marinete da Silva, CPF n. 057.116.834-54);
b. ABDIAS MARCOLINO DA SILVA JÚNIOR (filho de Maria
Luzinete da Silva, CPF n. 050.467.304-13);
c. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marlinete da Silva, CPF n. 086.873.424-11);
d. ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria
Marlinete da Silva, CPF n. 096.276.244-03);
e. ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Mariete da Silva, CPF n. 098.001.994-03);
A exemplo da falsificação de documentos de identidade, a
falsificação de CPFs, mesmo que tenha por fim a concessão de
benefícios previdenciários fraudulentos, não tem exaurida a
potencialidade lesiva após o uso no estelionato contra o INSS.
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Uma demonstração disso, no caso concreto, se dá às fls.
458/459, em que se verifica a utilização de CPFs falsos para o
registro de oito veículos, sendo três em relação ao CPF n.
057.116.834-54, um em relação ao CPF n. 050.467.304-13, um em
relação ao CPF n. 086.873.424-11 e três em relação ao CPF n.
098.001.994-03.
Utilizando-se do CPF falso n. 086.873.424-1, em nome de
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, teve deferido
inclusive registro de arma de fogo (fl. 1354 do IPL 7/2010), não
possuindo qualquer receio de apresentar documentação falsa ao
Departamento de Polícia Federal.
Conforme apurado nos Relatórios de Informação elaborados
pelo INSS, reproduzidos em parte nas fls. 19/20 da denúncia, os
documentos falsos elaborados pelo réu ABDIAS ensejaram a
concessão indevida de, pelo menos, seis benefícios previdenciários,
cujo beneficiário ou instituidor era um desses citados homônimos.
Isso posto, tem-se que cada falsificação importa a prática de
um crime pelo réu. Considerando que foram identificados cinco
CPFs e duas identidades falsas, está-se diante da prática de sete
crimes de falso em concurso material.
Todos os documentos constam da base de dados da Secretária
de Defesa Social do Estado de Pernambuco ou do Ministério da
Fazenda, sendo portanto, formalmente verdadeiros, mas
ideologicamente falsos, porque elaborados com base em dados
inverídicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, identidade (RG) e situação fiscal (CPF).
Todos os documentos falsificados são públicos, porque
consubstanciam escritos, revestidos de certa forma, emanados de
funcionário público com competência para tanto.
Sendo assim, por tais condutas praticou o crime previsto no
art. 299, caput, do CPB, cuja redação é a seguinte:
Art. 299 –Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante:
Pena –reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis
a cinco contos de réis, se o documento é particular.
A esse respeito, os sete documentos em questão foram
expedidos em momentos bastante diversos, utilizando-se dados de
filiação, nascimento e endereço diversos, não havendo, portanto,
como se concluir que pelas condições de tempo e de similitude de
ação os crimes posteriores possam ser havidos como continuação do
primeiro.
O réu ABDIAS, portanto, praticou sete crimes de falsidade
ideológica em concurso material.
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(...)

9) O apelante teria confessado a prática de três estelionatos (três benefícios), não
tendo a confissão, todavia, sido considerada em seu grau máximo.
Sobre a dosimetria – e eventuais alterações –, este julgado
tratará em tópico separado, nas derradeiras linhas do presente voto.
10) O apelante demonstrou a intenção de ressarcir o prejuízo causado ao Erário,
evento que deveria ser considerado como atenuante genérica ou causa de
diminuição de pena.
Sem maiores elucubrações, uma coisa é fato: não há provas de que
o apelante tenha ressarcido, nem mesmo minimamente, o prejuízo que causou ao Erário,
o qual, inclusive, fora milionário.
Bastaria essa constatação para afastar de pronto o pedido de
aplicação da atenuante genérica e/ou da causa de diminuição de pena correlatas.
Todavia, apenas por apego ao debate, é de se registrar:
sustentou, o apelante, que não ressarciu o Erário em virtude de o juízo não ter lhe dado a
oportunidade.
Ora, não era necessária a intervenção judicial para que o réu,
caso realmente desejasse, apurasse e pagasse, perante o INSS, o prejuízo causado.
Em suma, se assim não o fez, foi porque a declinada “
intenção”
não passou de mera técnica de retórica ou, nos ditos populares, simples falácia.
11) Os crimes de falsidade deveriam ser absorvidos pelo crime de estelionato em
face do princípio da consunção.
Como vastamente explicitado e demonstrado ao longo não
apenas do presente voto, mas dos diversos trechos da sentença negritados, muitos dos
documentos falseados –máxime RGs e CPFs –, não se exauriram na consumação dos
estelionatos previdenciários, muito ao contrário.
Viu-se, por exemplo, que muitos acusados utilizaram os
documentos falsos para abrirem empresas fantasmas, para forjarem pessoas físicas
fictícias, para a aquisição de veículos, embarcações, casas, postos de gasolina, tendo,

ACR Nº 14282

220

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

aliás, o próprio ABDIAS feito uso de identidade falsa para requerer autorização de
registro de arma de fogo perante a Polícia Federal.
Dessas constatações, chega-se a outra: restou evidenciado que as
falsidades não se exauriram no crime de estelionato, daí a aplicação do entendimento
sedimentado na Súmula 17 do STJ.
Aliás, apesar de já constar no voto, repise-se trecho da sentença
que tratou justamente de afastar o princípio da consunção, pelos motivos acima ditos:
(...)
No presente caso, ao atribuir aos réus ABDIAS, LÚCIA, DANIEL
e ÁLVARO a prática de vários crimes de estelionato contra a
Previdência Social, art. 171, §3º, do CPB, o MPF descreveu que a
fraude, cuja presença é necessária para a tipificação do delito, em
algumas oportunidades, foi perpetrada por meio de documentos
falsos.
No esquema criminoso apurado, a falsificação de documentos
públicos foi diversas vezes utilizada para a consecução da vantagem
econômica indevida em prejuízo do INSS. Todavia, o uso desses
documentos não servia apenas para fins previdenciários. A ré
LÚCIA DE FÁTIMA, por exemplo, chegou a abrir empresas
utilizando identidades falsas. Os réus ÁLVARO e DANIEL,
conforme se verá, utilizaram identidades falsas para figurarem no
contrato social dos postos de combustível pertencentes ao réu
ABDIAS.
O réu ABDIAS, ademais, com frieza, em mais uma
demonstração da falta de respeito com que trata as instituições
públicas, utilizou uma das identidades falsas para conseguir
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal.
Outras identidades falsas foram utilizadas para registrar bens
imóveis de sua propriedade. Esse último fato será tratado quando
da análise do crime de lavagem de dinheiro.
Antes de analisar as provas, contudo, cabe aprofundar
questão relacionada à configuração do crime de falso quando a
utilização do documento constitui meio para a prática de outro
crime, em particular, do estelionato.
Com a falsificação de um documento de identidade, o agente
formalmente cria uma nova pessoa, um novo indivíduo. Essa nova
pessoa poderá pedir a expedição de novos documentos como CPF,
CTPS, CNH e com esses poderá adquirir bens, abrir empresas e
contas bancárias. Por fim, utilizando o documento de identidade
falso, pode ter deferidos benefícios previdenciários.
Isso posto, não restam dúvidas de que a falsificação de
documento de identidade ou de um CPF não exaure seu potencial
lesivo com o simples deferimento de um benefício previdenciário,
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motivo pelo qual, nos termos da já citada súmula 17 do STJ, cabe a
responsabilização pela prática do crime meio, ou seja, do crime de
falso.
Considerando isso, a partir do momento em que o MPF, ao
narrar os fatos na denúncia, imputou aos réus abaixo nominados a
prática de estelionato mediante a falsificação de documentos
públicos, permitiu a este Juízo dar a adequada configuração penal
aos fatos narrados, conquanto o parquet não tenha requerido a
condenação do falso como crime autônomo.
Assim, passo a analisar a materialidade em conjunto com a
autoria.
Em relação ao réu ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS
JÚNIOR, ao ser ouvido em audiência de instrução (fls. 843/847 e
DVD à fl. 860 desta ação penal), confessou, num momento de
fraqueza, ter falsificado os documentos e obtido os benefícios que
possuem variações do seu nome, a exemplo de Abdias Marcolino
dos Santos Júnior, Abdias Marcelino Santos Júnior, Abdias
Marsolino Santos Júnior e Abdias Marcolino da Silva Júnior.
Além da confissão, os documentos de fls. 454/456 do IPL
07/2010 e a denúncia (fls. 22/24 desta ação penal) demonstram que
o seguinte documento de identidade possui a fotografia do réu
ABDIAS e similitude no nome do pai e da mãe: ABDIAS
MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de Maria Marinete
da Silva, RG n. 2442537, emitida em 02/09/2005). Além desse, na fl.
24 da ação penal consta documento de identidade quase idêntico,
ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria
MarLinete da Silva, RG n. 9754881), também utilizado pelo réu.
Às fls. 456/458 do IPL 07/2010, constam os números de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
realizados pelo réu ABDIAS, mediante a utilização de homônimos:
a. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marinete da Silva, CPF n. 057.116.834-54);
b. ABDIAS MARCOLINO DA SILVA JÚNIOR (filho de Maria
Luzinete da Silva, CPF n. 050.467.304-13);
c. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marlinete da Silva, CPF n. 086.873.424-11);
d. ABDIAS MARCELINO SANTOS JÚNIOR (filho de Maria
Marlinete da Silva, CPF n. 096.276.244-03);
e. ABDIAS MARSOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Mariete da Silva, CPF n. 098.001.994-03);
A exemplo da falsificação de documentos de identidade, a
falsificação de CPFs, mesmo que tenha por fim a concessão de
benefícios previdenciários fraudulentos, não tem exaurida a
potencialidade lesiva após o uso no estelionato contra o INSS.
Uma demonstração disso, no caso concreto, se dá às fls.
458/459, em que se verifica a utilização de CPFs falsos para o
registro de oito veículos, sendo três em relação ao CPF n.
057.116.834-54, um em relação ao CPF n. 050.467.304-13, um em
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relação ao CPF n. 086.873.424-11 e três em relação ao CPF n.
098.001.994-03.
Utilizando-se do CPF falso n. 086.873.424-1, em nome de
ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR, teve deferido
inclusive registro de arma de fogo (fl. 1354 do IPL 7/2010), não
possuindo qualquer receio de apresentar documentação falsa ao
Departamento de Polícia Federal.
Conforme apurado nos Relatórios de Informação elaborados
pelo INSS, reproduzidos em parte nas fls. 19/20 da denúncia, os
documentos falsos elaborados pelo réu ABDIAS ensejaram a
concessão indevida de, pelo menos, seis benefícios previdenciários,
cujo beneficiário ou instituidor era um desses citados homônimos.
Isso posto, tem-se que cada falsificação importa a prática de
um crime pelo réu. Considerando que foram identificados cinco
CPFs e duas identidades falsas, está-se diante da prática de sete
crimes de falso em concurso material.
Todos os documentos constam da base de dados da Secretária
de Defesa Social do Estado de Pernambuco ou do Ministério da
Fazenda, sendo portanto, formalmente verdadeiros, mas
ideologicamente falsos, porque elaborados com base em dados
inverídicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, identidade (RG) e situação fiscal (CPF).

(...)
12) Para cometer os crimes de estelionato, o apelante tivera que perpetrar
falsidades, motivo pelo qual estar-se-ia diante do chamado crime progressivo,
devendo ABDIAS ser condenado apelas pelo estelionato.
A tese já fora afastada no item anterior, que espancou qualquer
questão que vise afastar a autonomia dos crimes de falsidade atribuídos a ABDIAS.
13) O apelante deveria ser absolvido pelo crime de associação criminosa na medida
em que não estava “mancomunado”com ninguém, não existindo, inclusive, provas
dos elementos subjetivos e objetivos que configurariam tal delito.
Como se inferiu de todas as provas e do raciocínio devidamente
fundamentado pelo juízo originário, ABDIAS, ao contrário do que alega, era o
“
encabeçador” da organização criminosa, estando, pois, envolvido com servidores
públicos, “
empresários”
, “
laranjas”e todas as outras categorias de pessoa que lhe
serviram de instrumento para fazer “
girar”a engrenagem do esquema delituoso por si
orquestrado e posto em voga.
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Nesse sentido, basta voltar os olhos aos trechos já trazidos da
sentença, máxime àqueles que tornam explícito exatamente as ligações escusas entre os
demais integrantes do grupo, tendo sempre ABDIAS como o “
centro”
.
Ante o exposto, a tese de que não teria perpetrado o delito de
organização criminosa é absolutamente improcedente.
E mais: pelos mesmos fundamentos declinados na sentença –e
que emergem nos trechos negritados –, é de ver-se que a organização criminosa contou
sim com todos os elementos objetivos e subjetivos necessários à sua configuração, a
saber:
(...)
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos
fixados pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou
mais pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente; (iii) finalidade de obtenção de vantagem de
qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional.

(...)
A quantidade de agentes, como visto, superou –e muito –o
número mínimo de 04 pessoas.
No mesmo caminho, viu-se, por todo o exposto, que a estrutura
idealidade e orquestrada por ABDIAS funcionava de maneira ordenada, com divisão de
tarefas, tendo a sentença e o presente voto, inclusive, cuidado de apontar o “
posto”que
cada apelante ocupava nela.
Por fim, também restou evidente que a finalidade da associação
era obter vantagens mediante a prática de infrações diversas, cujas penas são sim
superiores a 04 anos, como é o caso, por exemplo, dos estelionatos previdenciários,
grande eixo da questão.
14) O apelante também não poderia ser condenado pelo crime de lavagem de
dinheiro, na medida em que a acusação fora genérica, não restando comprovado os
elementos inerentes ao aludido tipo penal.
Nos mesmos termos esculpidos nos itens que, a este, antecedem,
é de ver-se a existência de várias provas demonstrando que o réu perpetrou, com a
presença de todos os elementos que o configuram, o crime de lavagem de dinheiro.
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E mais: a acusação não fora, de forma alguma, genérica. Cuidou
de, pormenorizadamente, trazer todo o esquema articulado por ABDIAS com a
finalidade de branquear os valores, cujas origens eram tão ilícitas, quanto diversas.
E, no mesmo sentido, também fora minuciosa a sentença:
(...)
II.VII Da lavagem de dinheiro
Por derradeiro, em relação ao crime de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores, dispõe a Lei nº 9.613/98:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos
verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento
de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de
crimes previstos nesta Lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do
Código Penal.
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa.
De acordo com José Paulo Baltazar Junior, em sua obra
"Crimes Federais", da Ed. Livraria do Advogado, 6ª Ed., 2010, p.
597/598:
A lavagem de dinheiro tanto pode dar-se mediante utilização do
sistema financeiro, caso em que será mais facilitada quanto maior for
o grau de sigilo bancário permitido (Callegari, 2002:48) ou por
outros meios, como o mercado imobiliário, de jóias ou obras de arte,
ou, ainda jogos legais e ilegais.
(...)
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A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de
desvinculação ou afastamento do dinheiro da origem ilícita para que
possa ser aproveitado.
A criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca
proveito econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem
dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência
delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder
aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tais crimes
é justamente a acumulação material. O dinheiro em espécie é difícil
de ser guardado e manuseado, apresenta grande risco de furto ou
roubo (Callegari, 2002:48). Além de chamar a atenção em negócios
de alto valor, daí surgindo a necessidade de lavagem (Pitombo:42). É
característica da lavagem, então, que os crimes antecedentes
produzam lucros, tais como o tráfico ilícito de entorpecentes e a
corrupção.
Também marca a lavagem de dinheiro a interação entre economia
legal e ilegal, para onde se tenta levar o produto do crime, o que
também é próprio do crime organizado e traz dificuldades para sua
definição teórica e controle, na prática.
Importa registrar, nesse contexto, que "a fim de compreender
a lavagem de dinheiro e como se dá o fenômeno, imperioso o estudo
das etapas para concretização do delito. A doutrina majoritária e os
principais órgãos reguladores do tema destacam serem três as fases:
colocação ou ocultação, estratificação ou escurecimento e integração
ou lavagem propriamente dita. As fases são distintas e independentes,
e não necessariamente devem ocorrer simultânea ou sucessivamente
em cada caso, contudo o estudo em separado garante que as
autoridades possam investigar a fase mais vulnerável, geralmente a
de colocação. (...). Cumpre mencionar que a lavagem de dinheiro não
usa métodos em si ilegais: transferências bancárias, compra e venda
de objetos de luxo, depósitos fracionados, etc. Contudo, o que torna a
operação ilegal é o intuito desta, de ocultar e dissimular os frutos
diretos ou indiretos de um crime e, por isso, as operações passam a
ser condenáveis e objeto de persecução penal."18
Não se deixe de consignar, ainda, que "(...) a lavagem de
dinheiro é autônoma em relação aos crimes que obrigatoriamente a
antecedem (art. 2º, II). Dessa forma, ainda que ignorada a autoria
daqueles ou inimputáveis seus autores (art. 2º, §1º, segunda parte) ou
mesmo absolvido determinado acusado, existirá o delito. O
pressuposto objetivo mínimo de imputação, todavia, tratando-se de
crime acessório, engloba a razoável certeza da existência do crime
anterior do qual, quer imediata quer mediatamente, originou-se o
bem reciclado. (...)."19
Ademais, algumas considerações a respeito da pertinência
subjetiva dos delitos de lavagem de dinheiro merecem ser tecidas,
para analisar se os autores/partícipes dos crimes antecedentes podem
também ser autores/partícipes da lavagem.

ACR Nº 14282

226

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

A digressão se justifica porquanto, no Direito Comparado,
como na Itália e na França, não se pune a chamada "auto-lavagem",
contudo no Brasil o entendimento que prevaleceu foi o contrário,
pelos fundamentos muito bem lançados pela abalizada doutrina,
acima já invocada, de Rodolfo Tigre Maia, ora mais uma vez
invocado pela lucidez e clareza de suas lições:
No caso do preceptivo estudado, a nosso ver, inexistindo qualquer
restrição expressa no tipo penal, não há por que restringir-se a
autoria excluindo-se os autores dos crimes pressupostos.
De fato. Em primeiro lugar, por tratar-se, aqui, da realização de
ações tipicamente relevantes e socialmente danosas, que não se
confundem com as condutas constantes daqueles. Em segundo lugar,
pela diversidade das objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos
tipos envolvidos. Aqui não se trata de mero exaurimento do crime
antecedente, com a imediata disposição ou fruição do produto do
crime, como ocorre na receptação, mas de prática pelo criminoso de
novas condutas destinadas a obstaculizar a atuação das forças da
ordem para lograr a impunidade do crime primário e a fruição
tranquila dos ganhos assim obtidos, em detrimento da administração
da justiça e em prejuízo das vítimas daquele crime, colocando em
risco outros valores especialmente resguardados, tais como o sistema
financeiro e a ordem econômica. Em terceiro lugar porque as
atividades de 'lavagem' de dinheiro processam-se via de regra sob a
direção e o controle dos autores dos crimes antecedentes, que, nestes
casos, por não transferirem a titularidade dos produtos do crime e
possuírem o domínio do fato típico, configuram-se como autores.
Aliás, nesta hipótese, outro entendimento pode conduzir a uma
situação de existirem partícipes ou cúmplices (atuantes apenas na
reciclagem) de um crime sem autores. Em quarto lugar, como
apontado anteriormente (itens 11 a 14), a própria etiologia da
incriminação da 'lavagem de dinheiro', originada de sua intensa
lesividade quer à administração da justiça, quer à ordem econômica,
remete à ampliação dos limites da responsabilidade penal por sua
prática. Destarte, a 'lavagem' de dinheiro é crime comum, qualquer
pessoa pode cometê-lo, inclusive, e principalmente, os autores dos
crimes que a antecederam." (Realces não constantes no original).20
A jurisprudência majoritária também não dissente da
orientação doutrinária acima trazida à colação, como se confere dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (inclusive da Corte
Especial), a seguir ementados:
A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior,
sendo próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que
garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas
recebam punição autônoma. Conforme a opção do legislador
brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por lavagem
de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à
autonomia deste delito. (STJ - QUINTA TURMA. REsp 1234097/PR,
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Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 03/11/2011, DJe
17/11/2011).
Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime
antecedente responder por lavagem de dinheiro, dada à diversidade
dos bens jurídicos atingidos e à autonomia deste delito." (STJ CORTE ESPECIAL. APN 200100600307. AÇÃO PENAL - 458.
Relator(a) FERNANDO GONÇALVES. Fonte DJE DATA:18/12/2009
..DTPB).
Ressalte-se, portanto, que a participação na infração
antecedente não é condição sine qua non para ser sujeito ativo de
crime de lavagem de capitais, bem como não é imprescindível ter
conhecimento do delito anterior, bastando que se tenha ciência de
que o dinheiro por acobertado não proveio de negócio lícito.
Isso posto, passo a analisar a materialidade do crime de
lavagem de dinheiro em conjunto com a autoria.
II.VII.I ABDIAS MARCOLINO
Como bem destacou o MPF em sede de alegações finais, em
diversas ocasiões o réu ABDIAS logrou ocultar e dissimular a
origem do patrimônio auferido em decorrência das fraudes
previdenciárias, adquirindo diversos bens em nome de interpostas
pessoas, de pessoas fictícias ou mediante utilização de variações do
seu próprio nome, como costumava fazer, contando para tanto com
o auxílio de EVILÁZIO ANTONIO BEZERRA JUNIOR.
Conforme depoimento judicial de vários réus, inclusive da
mãe de ABDIAS, a ré MARIA MARLIETE, que afirmou trabalhar
alguns dias da semana na loja da AMAZÔNIA MIX do Polo
Comercial de Caruaru (FJ dos Santos Lanchonete ME, CNPJ
10600246000158), tal fundo de comércio pertence a ABDIAS.
Em cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls.
1239/1259 do IPL 7/2010) no referido estabelecimento comercial
administrado pelo réu ABDIAS, foram encontrados diversos
documentos que demonstram a lavagem de dinheiro decorrente da
concessão ilegal de benefícios previdenciários.
Considerando a quantidade e a diversidade de atos de
lavagem de dinheiro comprovadamente promovidos pelo réu, serão
analisadas as condutas delituosas cometidas por meio das três
formas de atuação mais utilizadas.
a. Postos de Combustíveis.
Apesar de não estarem registrados em seu nome, ABDIAS é
o real proprietário do POSTO SANTOS & SIMOES COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 11.410.536/0001-00,
(localizado em TORITAMA/PE), do JC AUTO POSTO
COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.757.693/0001-88 e do POSTO
ARACATI CNPJ: 12.993.332/0001-01, (esses últimos em
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Caruaru/PE), todos mencionados por ABDIAS nas conversas
gravadas sob códigos 1261135 e 1261666, de 12/07/2014 em
17/07/2014, respectivamente, que registra contato deste com
indivíduo
conhecido
como
Paulão
(arquivos
20140714164307098.wav21 e 20140717085550098.wav22 - mídia de
fl. 682 do IPL 7/2010).
As investigações apontaram a frequência de ABDIAS aos
postos sob sua responsabilidade, quais sejam: POSTO AVENIDA
(Rua Antonio Soares, 900 - BR 104, CENTRO, TORITAMA/PE);
POSTO REDE SANTOS (Av. Leão Dourado, nº 794, CaiucaCaruaru/PE); POSTO IDEAL( Av. Cicero Jose Dutra, 710, bairro
Petrópolis - CARUARU/PE; POSTO PROMOÇÃO da REDE
SANTOS (BR 232, KM 150, S/N, São Caetano/PE) e POSTO
ARACATI (Rua Aracati, 128, bairro Universitário - Caruaru/PE).
Ademais, funcionários de tais estabelecimentos, a exemplo
das testemunhas Juciano Alves Ferreira, Urânio José da Silva
Júnior e Johnatan de Souza Lima foram uníssonos ao afirmar que
ABDIAS seria o dono dos estabelecimentos, de modo que estes se
reportavam sempre àquele (mídia de fl. 860). Outra testemunha,
Rinaldo de Moura Maciel, afirmou que trabalhava para ABDIAS
nos 5 (cinco) postos que aquele possuía, além de já ter feito reparos
na casa daquele em Tamandaré/PE.
O mesmo foi corroborado pelos réus DANIEL,
UBERLÚCIO e ÁLVARO, que afirmaram ter "emprestado" o nome
para que ABDIAS registrasse os postos de combustível, mas que
nunca exerceram poderes de gerência sobre tais estabelecimentos,
tratando-se de meros "testas de ferro" do chefe da ORCRIM.
Além disso, na residência de ABDIAS, foi encontrada uma
folha de papel contendo o termo "declaração" assinada por ABDIAS
e EVILAZIO, datada de 28/03/2014, tratando de um acordo por meio
do qual passaram a ser sócios de diversos imóveis23.
No caso da REDE SANTOS DE COMBUSTÍVEL há
veículos registrados em nome de identidades já sabidamente fictícias
(fls. 642/643 do IPL 7/2010):
- FIAT/PALIOFIREFLEX, COR PRETA, ANO 2009, PLACAS KJV
4226-PE, esta vinculado ao BANCO FINASA BMC S/A(BRADESCO
FINANCIAMENTO), em nome de Judite Maria Bezerra,
IDENTIDADE FICTÍCIA.
- FIAT/PALIOFLEX, COR VERMELHA, ANO 2012, PLACAS OEW
4367-PB, esta vinculado a BV LEASING ARRENDAMENTO M S/A,
em nome de Wellington José Ferreira, IDENTIDADE FICTÍCIA.
- VW/24.250CNC6X2, CAMINHÃO, COR PRATA, ANO 2009,
PLACAS KHA 4304-PE, esta no nome de Abdias Marcolino dos
Santos Júnior, filho de Maria Marinete da Silva, IDENTIDADE
FICTÍCIA. Este possui as escritas: REDE DE POSTOS SANTOS,
CARUARU, TORITAMA E SÃO CAETANO.
Vê-se, portanto, que os postos serviam para o que a Polícia
Federal (fls. 631 e ss. Do IPL 7/2010) chamou de mescla.
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A mescla (ou commingling) é a ocultação de capital sujo em
meio a dinheiro com origem lícita, de modo a tornar mais difícil a
separação de um e de outro pelas autoridades de fiscalização e
repressão. Normalmente são utilizadas estruturas empresariais, de
maneira a misturar o capital. Para esta tipologia é muito comum a
utilização de ramos de negócio em que se costuma pagar em
dinheiro e cuja identificação dos clientes não existe ou é
praticamente impossível (por exemplo, restaurantes, lavanderias,
hotéis e pousadas, postos de gasolina, empresas de ônibus, etc)24.
Ademais, se não tivesse por objetivo esconder os ativos
ilícitos, ABDIAS não teria formalizado a propriedade dos postos em
nome de terceiros que lhe prestavam serviços e que eram
"premiados" com a concessão de benefícios previdenciários.
Assim, por meio da aquisição dos postos e o registro em nome
de terceiros, além do exercício de todas as atividades relacionadas
ao funcionamento, o réu ABDIAS dissimulava a origem, a
localização, a natureza e a propriedade dos valores decorrentes do
estelionato previdenciário.
É importante destacar o fato de que a acusação comprovou a
prática de estelionatos contra a o INSS por mais de uma década,
período em que o réu ABDIAS amealhou fortuna e tornou-se
proprietário de postos de gasolina, padaria e de loja de lanches,
além de adquirir imóveis em Caruaru/PE, Jaboatão dos
Guararapes/PE e Tamandaré/PE, sem falar nos diversos modelos de
automóveis de alto padrão com os quais foi observado durante as
investigações.
O réu, por sua vez, não apresentou qualquer explicação
concreta para possuir esse considerável patrimônio de forma lícita,
como, de fato, não poderia. Com efeito, a evolução patrimonial de
ABDIAS se deu na medida em que maior se tornava a sangria dos
cofres da Previdência por ele provocada.
Considerando que ainda explora os postos de gasolina e a
loja Amazônia Mix, não há dúvidas de que persiste na prática do
crime de lavagem de dinheiro, pois tais empreendimentos foram
iniciados e desenvolvidos com numerário de origem ilícita.
b. Benefícios previdenciários
Os benefícios previdenciários ilicitamente obtidos eram
depositados em contas bancárias. Esse numerário era utilizado para
as mais diversas finalidades, como a realização de pagamentos de
boletos bancários e aquisição de empréstimos, por exemplo,
demonstrando a utilização de valores provenientes de delito de
estelionato previdenciário na atividade econômica e financeira (art.
1º, §2º, I, da Lei n. 9.613/98).
Para tanto, destacam-se os seguintes documentos,
apreendidos na loja da Amazônia Mix, administrada por ABDIAS
(fls. 1253 e ss. do IPL 7/2010):
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a. Extrato bancário em nome de JANE VALÉRIA VITORINO (NB
1519943218), em que consta o pagamento de boletos de cobrança no
dia 03/01/2011 (fl. 1244 do IPL 7/2010). A pessoa em questão consta
do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
b. Extrato de CDC em nome de EDSON ROBERTO DOS SANTOS
(NB 1487490680), destinatário de benefício previdenciário ilegal. Na
conta em que este era depositado, foi contratado empréstimo
bancário firmado em 30/03/2010 (fl. 1246 do IPL 7/2010).
c. Comprovante de transferência bancária, datada de 16/07/2012, da
conta em que era realizado o depósito do benefício previdenciário de
LÚCIA VIEIRA SILVA DOS SANTOS (NB 1547969307), em favor de
FJ DOS SANTOS LANCHONETE (Amazônia Mix), no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) (fl. 1253 do IPL 7/2010).
d. Comprovante de transferência bancária, datada de 16/07/2012, da
conta em que era realizado o depósito do benefício previdenciário de
ANA MORAIS DA SILVA (NB 1533111984), em favor de JS DOS
SANTOS LANCHONETE, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) (fl. 1253 do IPL 7/2010).
e. Comprovante de transferência bancária, datada de 16/07/2012, da
conta em que era realizado o depósito do benefício previdenciário de
LUIZ EDUARDO COUTO (NB 1527510031), em favor de JS DOS
SANTOS LANCHONETE, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) (fl. 1253 do IPL 7/2010).
f. Extrato bancário em nome de GEORGE JOSÉ MORENO (NB
1527512093), em que consta o pagamento de boletos de cobrança e
transferências bancárias no dia 07/04/2012 (fl. 1253 do IPL 7/2010).
A pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais constantes da
denúncia.
g. Extrato bancário da FJ DOS SANTOS LANCHONETE (Amazônia
Mix), demonstrando depósitos realizados por LÚCIA APARECIDA F
DA SILVA (NB 1366470165) e JOSÉ BARBOSA DA SILVA (NB
1366472290), ambos no dia 07/02/2013 (fl. 1254 do IPL 7/2010). As
pessoas em questão constam do rol de benefícios ilegais constantes
da denúncia.
h. Extrato bancário em nome de JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES
(NB 1515079110), em que consta o pagamento de boleto de cobrança
no dia 03/07/2012 (fl. 1254 do IPL 7/2010). A pessoa em questão
consta do rol de benefícios ilegais constantes da denúncia.
i. Extrato bancário em nome de LUIZ EDUARDO COUTO (NB
1527512093), em que constam saques no dia 09/04/2012 e
transferências nessa data e no dia 07/05/2012 (fl. 1255 do IPL
7/2010). A pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais
constantes da denúncia.
j. Comprovante de pagamento de boleto bancário em nome de JS
DOS SANTOS LANCHONETE, efetuado no dia 11/03/2013 a partir
da conta em que era depositado o benefício previdenciário em nome
de EDSON ROBERTO DOS SANTOS (NB 1487490680) (fl. 1259 do
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IPL 7/2010). A pessoa em questão consta do rol de benefícios ilegais
constantes da denúncia.
É de se destacar, todos os benefícios previdenciários acima
citados tiveram sua concessão decorrente de fraude, constando do rol
indicado na denúncia.
Embora a apreensão tenha ficado restrita a esses
documentos, não há dúvidas de que cada conta bancária em que
eram depositados os benefícios ilegais sofria movimentação mensal,
seja com saques, pagamentos ou transferências, o que, por si só,
basta para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, haja
vista ser o numerário utilizado na atividade financeira desde o
momento em que é depositado em conta bancária. Prova disso são
as transações com as contas de EDSON ROBERTO DOS SANTOS,
efetuadas nos anos de 2010 e 2013 (letras b e j), e de LUIZ
EDUARDO COUTO no ano de 2012 (letras e e i).
c. transações com EVILÁZIO JÚNIOR
Além disso, o MPF aponta a existência de confusão
patrimonial entre ABDIAS e EVILÁZIO JÚNIOR.
Como comprovação das relações comerciais tendentes a
ocultar o patrimônio de ABDIAS, tem-se o pagamento de boleto
bancário em nome de EVILÁZIO JÚNIOR (fl. 1252 do IPL 7/2010).
Há também um documento de extrato/recibo consorciado do
Bradesco Consórcios em nome de EVILÁZIO ANTÔNIO BEZERRA
JÚNIOR, com data de vencimento em 10/05/2012 (fl. 1249 do IPL
7/2010). Ambos os documentos foram apreendidos na loja da
Amazônia Mix.
Conforme consta da denúncia, na residência de ABDIAS, por
exemplo, onde disse EVILÁZIO ser seu apartamento alugado a
ABDIAS, foi encontrada uma folha de papel contendo o termo
"declaração" assinada por ABDIAS e EVILAZIO, datada de
28/03/2014, tratando de um acordo por meio do qual passaram a ser
sócios de a) uma casa da Av. Transcontinental, 710, Nova Caruaru,
Caruaru/PE, b) um apartamento 2001, Edf. Orion, Av. Aspicueta
Navarro, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, c) um apartamento 303,
Edf. Orion, Av. Aspicueta Navarro, Maurício de Nassau,
Caruaru/PE, sendo esses três imóveis avaliados em torno de
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Em seu interrogatório policial, disse EVILAZIO JUNIOR
conhecer ABDIAS há mais de 10 (dez) anos, sendo seu amigo pessoal
e também pessoa com que negocia há vários anos. Acrescentou que o
fundo de comércio do posto de Toritama, que hoje pertence a
ABDIAS, foi antes do interrogado e o posto de Toritama gerava na
época em que o interrogado o administrava um lucro aproximado de
R$20.000,00 a R$30.000,00 após pagamento de todos os
funcionários e despesas inerentes a atividade do posto. Confirmou
que intermediava várias negociações para ABDIAS por ser o
interrogado muito conhecido em Caruaru/PE e ter crédito na cidade.
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A ligação entre os denunciados ABDIAS e EVILAZIO é
tamanha que até uma casa no bairro Nova Caruaru, avaliada em
R$350.000,00, foi passada de ABDIAS para o nome de DIEGO
FILIPE BEZERRA LOPES, filho de EVILAZIO (fls. 1360/1360v),
a evidenciar a nítida confusão patrimonial com o intuito de ocultar
e dissimular a origem ilícita dos valores utilizados para a aquisição
do bem.
Destaca-se, ainda, que tal casa é citada em documento
apreendido na casa de ABDIAS, quando do aparente levantamento de
bens que seriam dados em garantia para "embandeiramento" dos
postos de ABDIAS, demonstrando, assim, que, embora tenha sido tal
imóvel tirado de seu nome (ou de um de seus nomes), ainda pertencia
a seu patrimônio, estando ocultado em nome de terceiros (fl. 1361).
São vários os negócios que envolvem ABDIAS e EVILAZIO:
a) Alteração do Contrato Social do Posto de Toritama/PE com
inclusão de EVILAZIO no quadro societário, b) Contrato de
Compra e Venda do Posto IDEAL, onde EVILAZIO adquire o posto
de Júlio Amorim e Cláudio Amorim, em 2012, e consta como
testemunha ABDIAS, sendo que na verdade esse posto é de fato de
ABDIAS, c) Escritura Pública referente à compra e venda de um
apartamento em Piedade, Recife/PE, em que EVILAZIO transfere a
propriedade para o nome de DANIEL, que é o braço direito de
ABDIAS, revelando se tratar de mais uma tentativa do chefe da
organização criminosa, ABDIAS, de ocultar bens colocando-os em
nome de terceiros (fls. 1360/1362v).
O nome de EVILÁZIO, ademais, consta em GFIPs falsas
transmitidas por meio da organização criminosa, conforme análise
feita nos anexos 11 e 44 do RelInfo da APEGR/SE/MPS, tendo,
portanto, conhecimento dos negócios escusos de ABDIAS.
Sendo assim, tenho por comprovada a alegação do MPF de
que as diversas negociações travadas com ABDIAS, aliadas às
relações pessoais e patrimoniais muito estreitas, deixam claro que
EVILÁZIO recebeu, de forma livre e consciente, parte do
patrimônio ilícito angariado por ABDIAS com as fraudes
previdenciárias narradas.
Além disso, foram apreendidos em poder de ABDIAS vários
documentos que comprovam a propriedade de lote de terreno nº 09
da quadra única do Loteamento São Pedro, lote de terreno nº 03 da
quadra B do Loteamento Campos III, lote 01 da quadra B do
Loteamento Campos III e lote 02 da quadra B do Loteamento
Campos III, todos em Tamandaré/PE, inscritos em nome de ABDIAS
MARSOLINO, outra identidade utilizada por ABDIAS MARCOLINO
DOS SANTOS JUNIOR.
Não obstante tenha afirmado em audiência de que a mãe
recebeu uma herança e deu o dinheiro para que administrasse, o réu
ABDIAS não logrou demonstrar essa afirmação ou qualquer origem
lícita para seu patrimônio, o que poderia ser feito com a simples
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apresentação de uma declaração de imposto de renda ou de um
extrato bancário.
O fato de registrar imóveis em nome de pessoas fictícias,
criadas a partir de identidades falsas com variações de seu nome, e
de utilizar laranjas no contrato social dos postos de combustíveis
foram táticas flagrantemente utilizadas para esconder patrimônio
obtido de forma ilícita. Se assim não o fosse, não haveria motivo
para atribuir propriedades suas a terceiros. O fato do patrimônio
não estar em seu nome dificultou, inclusive, a localização dos bens.
Considerando que são três os fundos de comércio,
instrumentos por meio dos quais se ocultava e se dava aparência
lícita a valores decorrentes de ilícitos, considero todos os atos
praticados no âmbito dessa atividade como integrantes de uma
única atividade de lavagem de dinheiro. Da mesma maneira, não
obstante cada movimentação bancária poder se enquadrada como
um delito diferente, é de bom alvitre agrupar todas as empreendidas
sob a mesma sistemática como um único crime de lavagem, bem
como as transações efetivadas com o Sr. EVILÁZIO JÚNIOR,
porque, ao fim, todas essas atividades tinham por objetivo ocultar e
empregar os valores ilicitamente obtidos por meio dos estelionatos
previdenciários.
Por fim, o fato de terem sido cometidos no âmbito de
criminalidade organizada, incide a causa de aumento de pena
prevista no art.1º, §4º, da Lei n. 9.613/98.

15) Quanto ao crime de corrupção ativa, inexistiriam provas para sua condenação.
Novamente são ricos os trechos da sentença demonstrando o
inverso do que sustenta a defesa, máxime aqueles já transcritos quando da análise das
condutas imputadas a MANOEL e PAULO, que, aceitando propina de ABDIAS,
perpetraram corrupção ativa.
Em face do número avantajado de enxertos da sentença, reportome aos já trazidos.
16) Também no que toca ao crime de organização criminosa, não teriam restado
demonstrados os elementos indispensáveis da consumação do ilícito.
A tese já fora afastada nas linhas pregressas.
17) A decisão de sequestro dos bens deveria ser revogada, na medida em que foram
adquiridos com valores de origem lícita.
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Sem maiores delongas, por tudo o que fora comprovado e dito,
viu-se que os bens apreendidos foram adquiridos sim com valores obtidos de maneira
ilícita.
Assim sendo, o pedido de devolução padece de abrigo.
18) Teria se observado continuidade delitiva entre os crimes e não concurso
material.
Como se sabe, a continuidade delitiva, enquanto modalidade de
concurso de crimes, somente existe entre “
crimes da mesma espécie”
.
Aliás, sobre o tema “
concurso de crimes”
, válidos alguns
esclarecimentos teóricos.
Sobre os tipos de concurso de crimes, imperioso registrar os
dispositivos nos quais se encontram esculpidos, senão vejamos:
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
(...)
Concurso material
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de
detenção, executa-se primeiro aquela.
Concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais
grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas
aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é
dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos,
consoante o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível
pela regra do art. 69 deste Código.
Crime continuado
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Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-selhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do
art. 70 e do art. 75 deste Código.

Vistos e lidos os dispositivos, façamos um breve resumo sobre as
espécies de concursos de crimes.
CONCURSO MATERIAL

 Mais de uma ação/omissão.
 Prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não.
 Somatório das penas.

Sem maiores delongas, o concurso material é o mais comum e se
caracteriza justamente quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão pratica
mais de um crime, idêntico ou não, tendo por consequência o somatório das penas.
CONCURSO FORMAL

 Apenas uma ação/omissão.
 Prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não.
 Aplica-se a pena do crime mais grave, se diversos; ou a pena do crime, se
idênticos, aumentada de 1/6 a 1/2.

ACR Nº 14282

236

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

O concurso formal ocorre quando o agente – em regra, de
maneira não intencional –, mediante apenas uma ação/omissão, pratica mais de um
delito, idênticos ou não.
Imperioso ressaltar que, quanto à penalidade aplicada, o
legislador foi mais brando do que no concurso material, onde se opera a soma. É que, no
crime formal (próprio), o agente, de maneira não intencional, pratica apenas uma
conduta que, por força das circunstâncias, enseja a consumação de mais de um ilícito
penal.
Ao reverso, quando o agente age de maneira intencional (crime
formal impróprio), com desígnios autônomos, ou seja, como se diz coloquialmente,
desejando “
matar dois coelhos com uma cajadada só”
, opera-se a regra do concurso
material, qual seja, a soma das penalidades impostas.
CRIME CONTINUADO

 Mais de uma ação/omissão.
 Prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;
 Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
os demais delitos podem ser considerados como continuação do primeiro.
 Aplica-se a pena do crime mais grave, se diversos, ou a pena do crime, se
idênticos, com aumento, em ambos os casos, de 1/6 a 2/3.
Antes de tudo, registre-se que o crime continuado ou a
continuidade delitiva é uma “
ficção jurídica”criada pelo legislador para beneficiar o réu
que, apesar de cometer mais de um delito, atua de maneira semelhante e em curto espaço
de tempo, permitindo sinalar no sentido de que os crimes posteriores ao primeiro foram
continuidade deste e não delitos autônomos, o que ensejaria a soma das penas e,
consequentemente, a aplicação de reprimenda exacerbada.
Em suma, na realidade, o agente comete mais de uma
ação/omissão, gerando mais de um delito/resultado, mas, ainda assim, por questões de
política criminal, é, de certa forma, beneficiado
Feitas as merecidas distinções entre os tipos de concurso de
crimes e dando, doravante, enfoque ao crime continuado –objeto da presente discussão
–emerge, de pronto, a indagação: o que são “
crimes da mesma espécie”
?
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Na doutrina, há controvérsia: 1) uma parte entende que crimes
da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo tipo penal, por exemplo, homicídio
simples, qualificado, privilegiado, tentado, etc.; 2) outra, que são crimes que, apesar de
não previstos no mesmo tipo, possuem elementos objetivos e subjetivos semelhantes.
Na jurisprudência, o entendimento também não é pacífico.
O STJ, todavia, no Resp 1767902 RJ/20180246710-2 (na parte
que interessa), assim pontuou:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
ESTUPRO. ARTS. 217-A E 213, AMBOS C/C O 226, II, TODOS DO
CP. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DA MESMA
ESPÉCIE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. LAPSO
TEMPORAL. PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que,
para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o
preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições
de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de
desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art.
71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma
espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados
no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem
jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.
(...)
(REsp 1767902/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

De tal julgamento, inferem-se os requisitos para que a
continuidade delitiva possa ser considerada:
1) preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e
forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os
eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal.
2) Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário
que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o
mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.
Ora, vencida a parte teórica e voltando os olhos ao caso
concreto, resta cristalino que os crimes imputados a ABDIAS – falsificação
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documental (art. 297, §3º, III, do CPB), falsidade ideológica (art. 299 do CPB),
corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB), estelionato contra a Previdência
Social (art. 171, §3º, do CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da
Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98) –não são, de
forma alguma, da mesma espécie, logo, não há como se defender, nem mesmo por apego
à retórica, que foram perpetrados em continuidade delitiva.
Apesar disto, entre os delitos efetivamente da mesma espécie –
como foi o caso, por exemplo, dos diversos estelionatos qualificados e algumas
falsidades –, o magistrado considerou sim, e com acerto, a merecida continuidade
delitiva, observando, inclusive e com bastante atenção e precisão, o lapso temporal entre
cada conduta, como será visto ao tratarmos da dosimetria.
19) A dosimetria de todos os delitos havia sido exacerbada.
Quanto os eventuais acertos sobre a dosimetria, este julgado
tratará, como já declinado, nas linhas finais do presente julgado.
APELAÇÃO DE SUZANNY (fls. 2068/2078)
Conforme se infere da sentença, a apelante fora condenada pelos
seguintes delitos:
(...)
SUZANNY VERAS DE SANTA CRUZ, pelos delitos de
falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB), estelionato
contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB) e quadrilha (art.
288 do CPB, na redação anterior à dada pela Lei n. 12.850/2013),
em concurso material (art. 69 do CPB);

(...)
Suas condutas e respectivos crimes, aliás, foram bastante
semelhantes aos imputados à de LÚCIA, já devidamente tratados neste julgado.
1) Teria requerido que o juízo oficiasse à CAIXA para que esta informasse se a
apelante tinha “chave de acesso” que possibilitasse inserção de vínculos
trabalhistas nas GFIPs e subsequente envio de informações ao INSS, prova esta
indeferida pelo juízo, o que caracterizaria nulidade por cerceamento ao direito de
defesa; 2) a apelante teria negado, de forma veemente e segura, a autoria nos
crimes, motivo pelo qual deveria ser absolvida.
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Não houve mácula alguma por parte do juízo de piso.
Aliás, sobre as provas das condutas cominadas a SUZANA, bem
como sobre as razões do indeferimento diligência pretendida, com acerto, assim
fundamentou a magistrada, senão vejamos:
(...)
Comprovada a materialidade, passa-se à análise da autoria.
No início da fundamentação, destacou-se que, no Manual da
GFIP para SEFIP 8.4, disponibilizado no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil4, em sua página 32, o responsável pela
transmissão das informações, que pode ser um contador, uma
empresa de contabilidade, ou o próprio empregador/contribuinte,
deverá possuir a certificação digital e os dados do CNPJ/CEI do
cadastro do responsável devem ser iguais ao CNPJ/CEI do
certificado eletrônico utilizado para a transmissão.
Ou seja, para que conste no recibo eletrônico o nome do
responsável, obrigatoriamente a GFIP deverá ser transmitida por
meio de seu certificado digital.
Nos termos do Relatório de Informações n. 59/2014, em todas
as transmissões de GFIPs falsas houve a participação da empresa
LAF Silva Prestação de Serviço (Terceiriza Prestação de Serviço). A
responsável pela maioria das transmissões e também titular da
empresa era Lúcia Aparecida Ferreira Silva. Essa, porém, é uma das
várias identidades falsas utilizadas pela ré LÚCIA DE FÁTIMA DE
LIRA RIBEIRO, conforme perícia papiloscópica constante das fls.
609/623 do IPL 7/2010 em anexo.
No interrogatório em sede policial (fls. 804/807 do IPL
7/2010), a ré LÚCIA DE FÁTIMA confirmou ser a responsável pela
empresa LAF/Terceiriza e que essa empresa foi constituída
exclusivamente para informar vínculos empregatícios fictícios através
de GFIP eletrônica. Afirmou ainda que:
Por volta de 2002, conheceu ABDIAS quando ele a procurou
questionando se a interrogada saberia como inserir vínculos
empregatícios de dois empregados informais que ABDIAS possuía;
QUE na ocasião disse não saber como fazer tal inserção, mas
procurou saber diante da boa remuneração oferecida por ABDIAS;
QUE aprendeu a fazer a inserção do vínculo através de uma
funcionária de um escritório de contabilidade (...); QUE após dois ou
três meses do primeiro contato, ABDIAS procurou a interrogada e,
nesta ocasião, informou que havia aprendido como fazer as inserções
por ele desejadas; QUE, nesse primeiro momento, não imaginava que
tais inserções teriam como objetivo fraudar a Previdência Social,
através da simulação de vínculos empregatícios; (...); QUE confirma
ser a responsável pela empresa LÚCIA DE FÁTIMA LIRA-ME CNPJ 00.345.697/0001-32, constituída há mais de 20 anos; QUE tal
empresa não foi constituída com a finalidade de inclusão de vínculos
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empregatícios fictícios, porém chegou a ser utilizada para tal
finalidade; QUE recorda de algumas empresas citadas pela
autoridade policial que foram utilizadas para inclusão fictícia de
vínculos empregatícios; QUE na época em que operou o esquema
proposto por ABDIAS, era possível qualquer pessoa, que tivesse
conhecimento do sistema do INSS, de posse da chave de
conectividade social lançar vínculo com qualquer empresa; QUE
confirma a utilização de todos os documentos falsos apresentados
pela autoridade policial, tais como, JUDITE MARIA BEZERRA,
BETÂNIA MONTEIRO, FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA, LÚCIA
FARIAS FERREIRA, LÚCIANA SENA DE LIMA, ROSEANE LIMA
BARBOZA SILVA, MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA; (...);
QUE não recebia salário fixo de ABDIAS, que havia um acordo em
que para cada benefício deferido a interrogada receberia a quantia
de mil reais; QUE só tinha conhecimento do deferimento dos
benefícios através do próprio ABDIAS; QUE nunca chegou a receber
mais de dois mil reais por mês; QUE ABDIAS pagava queinhentos
reais quando a interrogada necessitava se dirigir a agência bancária
para atualizar senhas das contas beneficiárias; QUE confirma que a
conversa gravada no arquivo 20140515130637093.WAV ocorre entre
a interrogada e o seu filho RENAN; (...) QUE vem recebendo
benefício em nome de FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIDA há
aproximadamente uns quatro anos, pois desde então tem tido a posse
do cartão de benefício; QUE confirma ter recebido e sacado o valor
de aproximadamente quatro mil reais citado no arquivo de áudio
2014051510740093.WAV, além do valor do benefício que vinha
sendo pago até agosto do corrente ano; QUE atualmente não está
sendo a responsável pelas transmissões das GFIPs para ABDIAS;
(...); QUE não tinha contato com nenhum servidor do INSS, pois os
contatos eram feitos diretamente por ABDIAS; QUE as comissões de
tais servidores eram pagas em dinheiro através de envelopes
amarelos; QUE MANOEL e PAULO facilitavam a aceitação dos
lançamentos extemporâneos utilizando-se da simulação, via sistema,
da visita no local das respectivas; (...); QUE ÁLVARO SANTOS
administrador de um dos postos de combustíveis pertencentes a
ABDIAS, também auxiliava na confecção de documentos falsos para
instrução de processo junto ao INSS(...).
Em relação à ré SUZANNY VERAS, embora tenha
permanecido em silêncio no interrogatório policial e refutado a
prática do crime quando ouvida em juízo, não há como negar que
transmitiu dados falsos, relacionados a vínculos de emprego
fictícios com a empresa LAF/Terceiriza, por meio de GFIP, pelo
menos entre 02/2011 a 11/2011.
O anexo n. 27 dos Relatórios de Informação n. 01/2012 e
59/2014-APEGR/SE/MPS (mídia em fls. 400 e 441 do IPL 7/2010,
respectivamente), nas páginas 145/178, comprova que a ré
SUZANNY VERAS, CPF n. 682.060.114-04, foi a responsável pela
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transmissão de GFIPs contendo dados falsos referentes à empresa
de fachada LAF/Terceiriza. Tais informações se repetem nas fls.
1369/1370 do IPL 7/2010.
Tais dados falsos, ademais, contribuíram para a concessão
fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte
instituídos por Josias Bonfim Medeiros, Arlei Alves da Silva, Edvan
Soares Lima, Ivanice Maria Silva de Arruda e Rejane Maria de
Almeida, conforme a tabela "#benefícios" constante de anexo na
mídia que contém o Relatório de Informações n. 59/2014.
Sobre a insistência da defesa de SUZANNY em oficiar à
Caixa Econômica Federal, questionando se foi emitido certificado
digital em nome da ré, tal pleito não possui utilidade, por não ser
esse banco o único ente a fornecer esses certificados.
Além disso, não há contraprova apta a desconstituir o fato de
terem sido transmitidas GFIPs por meio do certificado digital da ré.
A esse respeito, no relatório de envio das GFIPs a ela atribuídas,
consta seu nome como responsável pela transmissão.
Conforme já se explicou, apenas aparece o nome do
responsável no extrato da GFIP enviada se ele possui a
conectividade digital e quando os dados desta são idênticos aos
mesmos informados por quem faz a transmissão.
Deve-se destacar, ademais, o fato de o réu UBERLÚCIO, em
sede policial, ter afirmado que a ré SUZANNY era a responsável pela
contabilidade de ABDIAS (fl. 775 do IPL 7/2010), informação
ratificada pela ré ANA RAFAELA (fl. 956 do IPL 7/2010).
Conforme destacado pelo MPF em alegações finais, a ré
SUZANNY afirmou em audiência de instrução que os réus DANIEL e
UBERLÚCIO entregavam documentos no escritório de contabilidade,
que a ré MARIA MARLIETE (mãe de ABDIAS) tratava de questões
trabalhistas e que ABDIAS era sócio da lanchonete Amazônia Mix.
DANIEL também levava para o escritório de contabilidade notas
fiscais da Amazônia Mix e carteiras e folhas de pagamento de outras
empresas.
Além disso, a testemunha de defesa Leandro Ramos Pereira
informou que, quando ABDIAS ia ao escritório de contabilidade,
procurava por SUZANNY.
Tem-se, portanto, também confirmada a AUTORIA dos
crimes capitulados no art. 297, 3º, III, por parte das rés LÚCIA DE
FÁTIMA e SUZANNY VERAS.
A consumação do delito em questão se dá com o envio dos
documentos com informações falsas, mesmo que eletronicamente, à
base de dados que alimentarão os registros da Previdência Social.
Sendo assim, a cada envio, consuma-se um novo delito.
Quando o sujeito ativo do delito, entretanto, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação
do primeiro. Sendo assim, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,
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se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços.
Desse modo, para que se aplique a disciplina do crime
continuado, inserta na norma acima transcrita, presente no art. 71 do
Código Penal, devem estar presentes todos os requisitos.
Em relação à ré SUZANNY VERAS, não há dúvidas.
Durante dez competências sucessivas (fevereiro a novembro de
2011), transmitiu GFIPs relacionadas à mesma empresa
(LAF/Terceiriza), utilizando-se dos mesmos dados para a
transmissão (um único perfil como responsável), praticando, assim,
crimes da mesma espécie. Desse modo, pelos fundamentos de
política criminal previstos no art. 71 do CPB, tenho que os oito
delitos que se seguiram ao primeiro são continuidade deste.

(...)
E também foram evidentes as provas de que a apelante perpetrou
o delito de formação de quadrilha:
(...)
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
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vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré ANA
RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis,
registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome de
laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
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aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
(...)
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
Quanto à ré SUZANNY, embora seu nome consta em GFIP
falsa transmitida em julho de 2014 (fl. 1370v do IPL 7/2010), sua
participação como membro da organização se dava mediante o
envio de GFIPs falsas. A esse respeito, a última transmissão por ela
feita data de 2011, anterior, portanto, à entrada em vigor da Lei n.
12.850/2013.
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

(...)
Nos mesmos moldes, também não restam dúvidas de que
SUZANNY perpetrou os delitos de estelionato previdenciário, conforme bem
fundamentado pelo juízo:
(...)
II.VI.III SUZANNY VERAS
Sobre a ré SUZANNY, transmitiu as GFIPs envolvendo os
empregados fictícios da LAF Silva Prestação de Serviço/Terceiriza
Prestação de Serviços (anexo 27 - fl. 156 do arquivo de mídia - do
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CD do Relinfo 059/2014, fl. 441 do IPL), que deram ensejo à
concessão indevida dos seguintes benefícios previdenciários:
NB
TITULAR
INSTITUIDOR
DER
DIB
MR
PREJUÍZO TOTAL
21
1547969307
LÚCIA VIEIRA SILVA DOS SANTOS
ALEX DE OLIVEIRA ROMAO
20/10/2011
06/10/2011
4.283,41
123.924,23
21
1560839454
ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
DAYSE PEREIRA PINTO
10/04/2012
01/03/2012
4.309,93
106.071,07
21
1589216307
ADILSON JOSE DOS SANTOS
IVANICE MARIA SILVA DE ARRUDA
21/12/2012
02/06/2012
4.270,52
63.966,25
21
1606816656
MARIA JOSE ALVES SILVA
JOSIAS BONFIM MEDEIROS
17/06/2013
23/05/2013
4.185,88
43.598,99
21
1581189904
CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
REJANE MARIA DE ALMEIDA
28/11/2012
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18/05/2012
4.248,14
70.597,32
Todos os benefícios previdenciários acima discriminados,
tomando por base uma única GFIP transmitida por SUZANNY,
foram concedidos pelo réu MANOEL FIRMINO PINHEIRO.
Analisando os vínculos que deram ensejo a tais benefícios, verificouse que, além da LAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, aparece ainda
outra empresa de fachada usada pela quadrilha: MARIA JOSE
FILHA CONFECÇÕES - ME (fl. 1369v do IPL).
SUZANNY, de modo livre e consciente, por meio de acordo
com o réu ABDIAS, informou à Previdência Social diversos
vínculos empregatícios fictícios13, com o intuito de possibilitar a
obtenção de benefícios previdenciários indevidos em favor da
organização criminosa. Quanto a isso, o envio pela ré SUZANNY de
uma única GFIP possibilitou a concessão dos cinco benefícios
constantes do quadro acima.
Como bem pontuou o MPF em suas alegações finais, as
transmissões de GFIPs mais recentes (a partir de 2011), envolvendo
a referida empresa, foram feitas pela ré SUZANNY VERAS DE
SANTA CRUZ, por intermédio de escritório de contabilidade de seu
pai, localizado na cidade de Bezerros/PE, tudo conforme
documentação que compõe o anexo 27 (CD do Relinfo 059/2014 - fl.
400 do IPL) referente às GFIPs do período entre 02/2011 e
11/201114.
Também assiste razão ao MPF quando, em sede de alegações
finais, demonstra o relacionamento da ré SUZANNY em realizar
serviços contábeis a outros membros da organização criminosa. A
própria ré afirmou que os réus DANIEL e UBERLÚCIO
entregavam documentos no escritório de contabilidade; que a ré
MARIA MARLIETE (mãe de ABDIAS) tratava de questões
trabalhistas e que o réu ABDIAS era sócio da lanchonete Amazônia
Mix. Além disso, a ré MARIA MARLIETE era sócia de empresa
utilizada por ABDIAS para registrar vínculos em carteiras de
trabalho, que eram entregues no escritório da ré SUZANNY por
intermédio dos réus DANIEL e UBERLÚCIO para registro (mídia à
fl. 441 do IPL). DANIEL também levava para o escritório de
contabilidade notas fiscais da loja Amazônia Mix, pertencente ao
réu ABDIAS, e carteiras e folhas de pagamento de outras empresas.
A testemunha de defesa Leandro Ramos Pereira informou que
quando ABDIAS ia ao escritório de contabilidade procurava por
SUZANNY.
No documento de fl. 1368-v do IPL, consta a transmissão de
uma GFIP realizada pela ré SUZANNY, mas quando inquirida em
Juízo sobre tal transmissão, ela não soube explicar.
Por fim, com o claro intuito de também ver deferido para si
benefício previdenciário irregular, a própria ré SUZANNY VERAS
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consta como empregada da empresa Maria José Filha confecções em
GFIP fraudulentamente transmitida (fl. 1370v do IPL 7/2010).
Tem-se, portanto, que a atuação da ré SUZANNY não se
referia apenas à prestação lícita de serviços ao réu ABDIAS. Foi ela
a responsável por assumir a gestão dos vínculos fraudulentos,
mediante o envio de GFPs falsas, por meio do qual foram
concedidos, pelo menos cinco benefícios previdenciários de maneira
ilícita.

(...)
Em suma, de modo semelhante a LÚCIA, SUZANNY cometeu
o crime de falsidade documental –em relação às GFPs que confeccionou de maneira
falseada –, os de estelionato qualificado –em relação aos benefícios fraudulentos que
viabilizou –, bem como o formação de quadrilha.
3) Não existiria provas de que a apelante tivesse recebido vantagem indevida, daí
porque deveria ser absolvida quanto ao crime de estelionato.
Sobre a presença de provas suficientes de que a apelante
perpetrou crime de estelionato previdenciário – com a presença de todos os seus
elementos subjetivos e objetivos, inclusive o recebimento de vantagem indevida –, já
foram tecidas as merecidas considerações.
Ademais, ainda que assim nem fosse e não restasse comprovado
que a SUZANNY recebeu vantagem indevida, uma coisa é certa: segundo nosso Código
Penal, todo aquele que participa de um delito responde pelas penas a este cominadas.
Logo, ainda que SUZANNY não tivesse, pessoalmente, recebido vantagem ilícita, ao
participar dos estelionatos, seria ela, também, considerada como autora ou partícipe do
crime, como dito.
Por fim, cumpre rememorar, apenas a título de rebate, que, para
a consumação do crime de estelionato, a vantagem indevida não precisa ser recebida pelo
autor do crime, podendo também ser percebida por terceiro.
4) O crime de uso de documento falso deveria ser absorvido pelo crime de
estelionato em face do princípio da consunção.
Sobre o não exaurimento dos documentos falsos após a
consumação dos crimes de estelionato – e, consequentemente, a aplicação do
entendimento previsto na Súmula n. 17 do STJ –, já foram traçadas as merecidas linhas
no presente julgado.
5) A pena deveria ser aplicada no mínimo legal.
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Sobre a dosimetria, está será tratada ao final e em relação a
todos os crimes e condenados.
APELAÇÃO DE PAULO (fls. 2111/2139)
A sentença condenou o apelante pelos seguintes tipos penais:
(...)
PAULO FRANCISCO SAMPAIO DE MELO, pelos delitos de
inserção de dados falsos em sistemas de informação (art. 313-A do
CPB), corrupção passiva (art. 317 do CPB), estelionato contra a
Previdência Social (art. 171, §3º, do Código Penal), organização
criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso
material (art. 69 do CPB);

(...)
Conforme já resumido, PAULO, na condição de servidor do
INSS, mediante pagamento de propina por parte de ABDIAS –daí o cometimento do
crime de corrupção passiva –, inseriu inúmeros dados falsos no sistema informatizado
da aludida autarquia, cometendo assim o delito previsto no art. 313-A do CPB.
Além disso, afora os benefícios cujos dados falsos inserira do
sistema –e, por isso, não se enquadraram no art. 171, § 3º, do CPB –, PAULO fora
ainda responsável pela concessão de inúmeros benefícios fraudulentos, facilitando e
fazendo vista grosa aos que lhe procuravam, todos identificados na sentença, daí ter
perpetrado também o crime de estelionato qualificado.
Por ocupar, de modo consciente e voluntário, papel de destaque
no esquema engendrado por perpetrara ainda o crime de organização criminosa.
1) Inexistiriam provas para sua condenação.
As provas são tão vastas quanto, contundentes e em relação a todos os
três delitos pelos quais PAULO fora condenado, senão vejamos:
Dos crimes de inserção de dados falsos no sistema de informações e da corrupção
(...)
II.V Da inserção de dados falsos em sistemas de informação e da
corrupção
O art. 313-A do Código Penal dispõe o seguinte:
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Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção
de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem ou para causar dano:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Tal delito integra o rol dos crimes praticados por funcionário
público contra a Administração em geral. Sendo assim, apenas o
indivíduo que possui vínculo funcional, mesmo que precário, com o
Poder Público pode ser autor do delito.
Não obstante o MPF tenha denunciado os réus ABDIAS,
LÚCIA e SUZANNY pela prática do crime em referência, devem ser
eles absolvidos nos termos tratados em tópico anterior, porque não
são funcionários públicos e as condutas a eles imputadas
configuram a prática de outro delito.
Analisando o tipo objetivo, tem-se o seguinte. Inserir é
introduzir, acrescentar, o que poderá ser feito, segundo José Paulo
Baltazar Júnior9, mediante digitação, remessa de dados por meio da
rede mundial de computadores ou introdução de informações e
arquivos em outras mídias como CD e DVD. Facilitar é tornar
possível a terceiro o acesso, físico ou virtual, ao sistema, de modo a
que sejam inseridos os dados falsos.
Alterar é modificar. Baltazar Júnior10 leciona que "nessa
modalidade, os dados são preexistentes, operando o agente sua
alteração, quanto a datas, identidade de pessoa, qualidades ou
quantidades de pessoas e coisas, de modo a possibilitar o alcance do
fim colimado pelo agente". As condutas de alterar e excluir apenas
serão típicas se ocorrerem indevidamente, ou seja, sem justificativa.
Além do dolo, a configuração do crime demanda a
comprovação do objetivo de obter vantagem indevida ou causar
prejuízo a terceiro. O delito, todavia, é formal, consumando-se com a
mera inserção de dados falsos, ou com a alteração/exclusão de dados
verdadeiros do sistema, independentemente da ocorrência do prejuízo
ou vantagem para terceiros.
Passo à análise do caso concreto.
As transmissões de GFIPs com dados falsos realizadas pelas
rés LÚCIA e SUZANNY alimentavam o Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS utilizado pelo INSS para fins de
concessão de benefícios previdenciários.
Quase a totalidade dessas GFIPs, entretanto, era transmitida
com dados extemporâneos, ou seja, fazendo menção a competências
anteriores, no que se refere ao pagamento de contribuições sociais.
Além disso, não era realizado o pagamento dessas contribuições.
Com o objetivo de inibir a prática de fraudes como a de que
ora se trata, o Regulamento da Previdência Social (Decreto n.
3048/99) em seu art. 19, §2º, bem como o art. 48, §4º, da Instrução
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Normativa n. 45/2010-INSS, vigente à época dos fatos, disciplinam o
seguinte:
Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS relativos a vínculos, remunerações e contribuições
valem como prova de filiação à previdência social, tempo de
contribuição e salários-de-contribuição. (...)
§2º Informações inseridas extemporaneamente no CNIS,
independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados
anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas
por documentos que comprovem a sua regularidade.
Art. 48. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a
inclusão, exclusão, validação ou retificação das informações
constantes do CNIS, com a apresentação de documentos
comprobatórios dos dados pendentes de validação ou divergentes,
independentemente de requerimento de benefício, de acordo com os
seguintes critérios: (...)
§4º Informações inseridas extemporaneamente no CNIS,
independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados
anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas
por documentos que comprovem a sua regularidade.
As normas acima, de cumprimento obrigatório por parte dos
servidores do INSS, impõem que a validação de vínculos inseridos
extemporaneamente no CNIS, como o foi quase a totalidade dos
contidos nas GFIPs transmitidas por LÚCIA e SUZANNY, seja
feita mediante a apresentação de documentos que comprovem a
idoneidade dos vínculos.
Dessa forma, considerando já estar comprovada a inserção
ilícita de vínculos inexistentes e extemporâneos no CNIS; que foram
concedidos benefícios com base nesses dados falsos, conforme será
tratado analiticamente em tópico seguinte; e que a concessão,
nesses casos, dependia da comprovação do vínculo inexistente
perante o servidor do INSS, tem-se por demonstrado que servidor
público autorizado facilitou a inserção de dados falsos nos sistemas
informatizados da Previdência Social.
Presente, portanto, a materialidade do delito do art. 313-A do
CPB. Passa-se a apurar a autoria.
Na situação que foi posta, poderia haver a alegação de que,
por desídia, negligência, falta de atenção, excesso de trabalho ou
falta de pessoal, a análise da documentação falsa que embasava os
vínculos empregatícios inexistentes, ou óbitos e casamentos fictícios,
pudesse ter ficado comprometida. Com isso, talvez a concessão dos
benefícios por parte dos servidores do INSS tivesse se dado por erro
ou por culpa, excluindo-se o dolo.
Todavia, isso não é o que se extrai do acervo probatório.

(...)
Quanto ao réu PAULO, tem-se o seguinte.
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O acusado era servidor público da APS Canhotinho no
período de 2004-2008, também atestava falsamente a regularidade
dos vínculos empregatícios fraudulentos, constantes das GFIPs
encaminhadas por LÚCIA e SUZANNY, com o intuito de
possibilitar a concessão dos benefícios previdenciários que sabia
indevidos. Prova dessa homologação é a GFIP autenticada por
PAULO constante da fl. 1180 do IPL 7/2010.
Para tanto, recebia propina paga diretamente por ABDIAS.
Sobre isso, a investigação demonstrou que PAULO concedeu
indevidamente benefício de auxílio-doença, posteriormente
convertido em aposentadoria por invalidez, em favor do réu
DANIEL (fl. 1386 do IPL 7/2010).
Na troca de mensagens de texto via telefone celular (fls.
1384v/1385 do IPL 7/2010) entre ABDIAS e PAULO nos dias
22/09/2014 e 24/09/2015, pode-se perceber a relação existente entre
os dois.
A ordem dos diálogos no processo está invertida,
demandando a leitura de cima para baixo. Não obstante, pode-se ver
que ABDIAS escreve para PAULO: "o que conseguir e timo p gente
que posso tirar o pedido do cliente ai divido a comisso com vc v o
que tu consegue fazer ai me da um retorno (...)". Na resposta, dois
dias depois, PAULO assim escreve: "Bom dia companheiro. Olha a
questão de Daniel é a seguinte. Não tem nada no sistema de
Canhotinho para Ca. Falei com Flavio ele pediu para Daniel passar
em Canhotinho com todos os documentos na segunda que ele
reativa na hora. Os cálculos ele faz. Se for preciso é que ele manda
para Garanhuns. O caso de Carlos ainda estou vendo. Beleza ver se
consegue atualizar os dados pois para no voltar pagamento e
marquei p sexta ir em garanhuns ver se recebo com ele ai te procuro
Obg amigo Abrao".
O benefício previdenciário em questão encontrava-se
suspenso e seu saldo acumulado era superior a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). No diálogo, mesmo com a linguagem truncada e cifrada,
vê-se a promessa de vantagem por parte de ABDIAS, ao falar de
dividir "comisso" (comissão), e a aceitação por parte de PAULO
quando afirma que vai em Garanhuns receber e depois procurar
ABDIAS.
A "segunda" tratada no diálogo é a segunda-feira,
29/10/2014. Já na sexta-feira, da mesma semana, dia 03/10/2014,
equipe de vigilância da Polícia Federal registrou por meio de
fotografia o encontro realizado entre ABDIAS e PAULO, realizado
em lugar ermo, afastado da cidade, às margens da rodovia BR-232,
dentro do carro de ABDIAS, onde conversam por vinte minutos (fl.
1353 do IPL 7/2010).
Em Juízo (fls. 843/847 e DVD à fl. 860 da ação penal
originária), PAULO afirmou que: MANOEL era seu chefe
imediato; conheceu ABDIAS na APS Canhotinho; se encontrou
com ABDIAS na estrada, em frente à loja Jacaúna, na BR-232, nas
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imediações de Caruaru/PE, para tratar de informações sobre
benefícios previdenciários; ABDIAS tinha o telefone pessoal de
PAULO e entrou em contato por esse telefone; tal encontro se deu
em 2014; nele PAULO teria informado como ele poderia reativar
um benefício; chegou inclusive a trocar mensagens com ABDIAS;
ABDIAS lhe oferecia presentes, mas ele não aceitava; já utilizou
um telefone de número 9103.1509, no qual recebeu oferta de dividir
o "comisso" com ABDIAS; ABDIAS tinha confiança em PAULO;
ABDIAS ia quinzenal ou mensalmente à APS Canhotinho.
O chefe da ORCRIM - ABDIAS - contava com a
participação do réu PAULO FRANCISCO SAMPAIO DE MELO
que, na qualidade de funcionário público do INSS, atuou na
concessão de diversos benefícios sabidamente fraudulentos.
Ao tratar da autoria delitiva, ficou claramente demonstrado
o papel dos réus MANOEL e PAULO em facilitarem a inclusão de
dados falsos nos sistemas do INSS. Mais do que isso, aliás, ficou
comprovado que eles aceitaram vantagem indevida oferecida por
ABDIAS e, por essa razão, praticaram, no exercício do cargo que
ocupavam no INSS, atos com infração do dever funcional.
Em razão da promessa de vantagem, que provavelmente foi
honrada, dado o teor dos diálogos e a normalidade com que se
tratavam, demonstrando um longo relacionamento pautado pela
troca de facilidades na concessão fraudulenta de benefícios
previdenciários, ademais, praticaram atos infringindo deveres
funcionais, facilitando a inserção de dados falsos nos sistemas do
INSS.
Em relação ao réu PAULO e ao teor das alegações finais
deste, deve-se frisar que sua responsabilização criminal não se
baseia na concessão de benefícios de forma equivocada, em
decorrência de erro ou dolo de terceiro.
Em seu interrogatório policial disse que conhecia ABDIAS "de
tomar umas cervejas". Mas, para o réu, quem era ABDIAS, ao ponto
de dar seu telefone pessoal para que ele o ligasse e resolvesse
questões relacionadas à concessão de benefícios? Que "comisso" é
essa que ABDIAS promete dividir com o réu e que ele, mesmo assim,
dias depois, responde as mensagens e se encontra com ABDIAS?
Nesse caso, a linha de tempo é relevante. Em 22/09/2014,
ABDIAS envia mensagem para tratar da resolução de uma questão
relativa a benefício previdenciário fraudulento e fala em dividir
"comisso". Em 24/09/2014, PAULO responde, explicando como
ABDIAS faz para desbloquear e receber o valor do benefício de
DANIEL, afirmando que marcou sexta para ir em Garanhuns ver se
recebe. Receber o quê?
Em resposta às duas últimas perguntas, a mesma palavra,
DINHEIRO.
Seria ingenuidade concluir que nada de ilícito haveria nas
tratativas entre um servidor do INSS e o chefe da organização
criminosa que, pessoalmente, trata da liberação de dinheiro em
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relação a benefício de que ele não é titular, no telefone pessoal do
servidor, prometendo-lhe divisão de comissão, ao que o servidor não
questiona que comissão é essa e responde-lhe, orientando-o como
proceder, afirmando que vai na sexta-feira ver se "recebe" e que vai
procurar ABDIAS. Na sexta-feira seguinte, de fato se encontram,
conforme registro da Polícia Federal (fl. 1353 do IPL 7/2010).
As condutas dos réus PAULO E MANOEL importam a
prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CPB.
Eis o texto da norma:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Incide, ademais, a causa do aumento de pena prevista no
parágrafo primeiro, porque a inserção de dados falsos no sistema
pelos réus MANOEL e PAULO importou a prática de ato com
infração de dever funcional. Todavia, considerando que se está
diante de concurso entre os crimes do art. 313-A e 317 do CPB, a
consideração dessa causa de aumento importaria bis in idem, o que
é vedado.
Em relação a ABDIAS, as mesmas provas analisadas quando
da autoria do crime de inserção de dados falsos importa a prática de
crime de corrupção ativa, porque efetivamente prometeu vantagem
econômica indevida aos servidores públicos para que praticassem ato
com infração do dever funcional. Eis o tipo penal.
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de
ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício,
ou o pratica infringindo dever funcional.
Em relação ao réu ABDIAS, por não incidir na prática do ato
de inserção de dados falsos nos sistemas de informação, não há
empecilho na aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo
único do art. 333 do CPB.
Em relação aos três réus, ABDIAS, MANOEL e PAULO,
considerando que, embora comprovadas a prática dos delitos, a
acusação não apontou a quantidade de vezes em que houve
reiteração, devem ser responsabilizados por apenas um crime de
corrupção, sendo os dois últimos também pela inserção de dados
falsos.
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(...)

Do crime de estelionato qualificado

II.VI Dos estelionatos praticados
O crime de estelionato contra a Previdência Social é o cerne
do presente processo criminal. Sua prática congrega a totalidade
dos réus e define a competência federal para o processamento desse
delito e de todos a ele conexos.
Toda a associação criminosa e os falsos praticados, a
corrupção e a posterior lavagem de dinheiro tinham como causa e
consequência a prática do estelionato.
Sobre o tipo penal, tem-se o seguinte:
Art. 171 - 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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
(...)
§3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
Sobre o sujeito ativo do delito, este pode ser o indivíduo que
atua na obtenção e/ou o beneficiário da vantagem ilícita.
No caso, conforme se falou, os réus se associaram em
organização criminosa para, mediante utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em
sistemas de informação e corrupção de servidores do INSS da APS
de Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e
obterem valores relativos a diversos benefícios previdenciários
indevidos. Após, alguns ocultaram a natureza e a origem das
vantagens ilicitamente obtidas mediante utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a conduta de cada um, passo a tratar.
(...)
II.VI.VII PAULO FRANCISCO
A exemplo do também servidor do INSS MANOEL
FIRMINO, o réu PAULO teve sua participação na fraude
previdenciária demonstrada quando se tratou da prática dos crimes
de corrupção passiva e inserção de dados falsos nos sistemas de
informação.
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A ré LÚCIA, em seu interrogatório policial, apontou o papel
desses servidores na concessão indevida dos benefícios. O trabalho
de inteligência da Polícia Federal demonstrou a troca de mensagens
do réu PAULO com ABDIAS, em que é prometida vantagem a esse
servidor. Poucos dias depois, após troca de mensagens de texto via
telefone celular, em que se tratado sobre pagamento de comissão ao
servidor público, ambos os réus são vistos em reunião furtiva no
carro de ABDIAS às margens da rodovia BR-232, fora da zona
urbana de Caruaru/PE.
A instrução processual, todavia, apenas demonstrou a
concessão de um benefício de forma indevida por parte do réu
PAULO, qual seja, a aposentadoria por invalidez em favor do réu
DANIEL SILVA (fl. 1386 do IPL 7/2010).
Sobre a concessão de benefício em favor do réu DANIEL,
ademais, os réus PAULO e ABDIAS trataram na referida
interceptação de mensagem de texto (fls. 1384v/1385 do IPL 7/2010).
Em face disso, reconheço a prática de um crime de
estelionato previdenciário por parte do réu PAULO.

(...)
Do crime de organização criminosa
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
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possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência
Social de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu,
local em que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse
relacionado às fraudes, inclusive por telefone, conforme
demonstram os vários diálogos encetados entre ABDIAS e esses
servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré ANA

ACR Nº 14282

257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis,
registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome de
laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
(...)
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
(...)
Quanto aos réus MANOEL FIRMINO e PAULO, há
conversas interceptadas deles com ABDIAS sobre a concessão de
benefícios previdenciários ainda nos meses de agosto e setembro de
2014 (fls. 1382/1385 do IPL 7/2010).
(...)
Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se
que todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

(...)
Diante do exposto, máxime dos trechos negritados, não restam
dúvidas de que as condenações foram devidas e fundamentadas em amplo arcabouço
probatório, havendo provas mais do que suficientes no sentido de que MANOEL
perpetrou os delitos de inserção de dados falsos no sistema do INSS, estelionato
previdenciário, corrupção passiva e organização criminosa.
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2) as acusações teriam sido genéricas.
Consoante já mencionado em tópicos anteriores, a condenação
não fora genérica, tampouco a sentença, ao contrário: ambas relataram, em pormenores
que perfeitamente viabilizaram o contraditório e a ampla defesa, todas as condutas
imputadas a PAULO.
3) Não constariam nos autos os documentos administrativos que teriam servido de
lastro para a condenação.
Sem maiores delongas, rememoremos o que já fora frisado no
começo: o presente feito conta com dezenas de autos, inclusive todo o acervo que
formou a investigação erguida na seara administrativa.
Aliás, a própria sentença cuidou de, um a um, esmiuçar os
processos administrativos que lhe serviram de pilares, não procedendo de forma alguma
a tese defensiva.
APELAÇÃO DE MARIA MARLIETE (fls. 2169/2179)
Segundo a sentença, a ré fora condenada pelos seguintes ilícitos:
(...)
MARIA MARLIETE DA SILVA, pelos delitos de estelionato contra
a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB) e organização
criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso
material (art. 69 do CPB);

(...)
É que, conforme já resumido, MARIA MARLIETE, que é,
inclusive, mãe de ABDIAS, teria participado de pelo menos um estelionato
previdenciário por este orquestrados, atuando, ainda, de maneira substancial, na
organização criminosa.
1) A prova não teria sido plena e segura, motivo pelo qual a apelante deveria ser
absolvida em face da máxima in dubio pro reo.
Na sentença, o juízo de piso fora por demais cauteloso ao
analisar e apontar as provas dos autos e mais: cuidou ainda de frisar que, muito embora
existissem vários indicativos de que MARIA MARLIETE houvesse participado mais de
um delito, condenaria tal apelante por apenas um estelionato qualificado. E assim agiu
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justamente por não haver provas suficientes quanto aos demais ilícitos, preservando –e
não maculando –assim a máxime do in dubio pro reo, senão vejamos.

Do crime de estelionato qualificado
II.VI Dos estelionatos praticados
O crime de estelionato contra a Previdência Social é o cerne
do presente processo criminal. Sua prática congrega a totalidade
dos réus e define a competência federal para o processamento desse
delito e de todos a ele conexos.
Toda a associação criminosa e os falsos praticados, a
corrupção e a posterior lavagem de dinheiro tinham como causa e
consequência a prática do estelionato.
Sobre o tipo penal, tem-se o seguinte:
Art. 171 - 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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
(...)
§3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
Sobre o sujeito ativo do delito, este pode ser o indivíduo que
atua na obtenção e/ou o beneficiário da vantagem ilícita.
No caso, conforme se falou, os réus se associaram em
organização criminosa para, mediante utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em
sistemas de informação e corrupção de servidores do INSS da APS
de Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e
obterem valores relativos a diversos benefícios previdenciários
indevidos. Após, alguns ocultaram a natureza e a origem das
vantagens ilicitamente obtidas mediante utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a conduta de cada um, passo a tratar.
(...)
II.VI.IX MARIA MARLIETE
Segundo a denúncia, a ré é mãe de ABDIAS e figura como
titular/instituidora dos seguintes benefícios previdenciários que sabe
haverem sido obtidos fraudulentamente, mediante uso de
documentos falsos (adulteração de nomes, RG e CPF falsos e
atestados médicos falsos):
Esp
NB
TITULAR
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INSTITUIDOR
DER
MR
PREJUÍZO 05/06/2014
32
1167201342
MARIA MARLIETE DA SILVA
22/11/2000
2.416,85
452.047,71
21
1230781975
MARIA MARLIETE DA SILVA
JOSE VENANCIO BATISTA
16/09/2002
724,00
75.238,10
21
1393777640
MARIA MARLIETE DA SILVA
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
28/06/2006
520,43
22.599,57
21
1441324809
HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA
MARIA MARLIETE DA SILVA
07/01/2008
4.303,25
274.855,53
Os benefícios envolvendo seu nome causaram prejuízo
superior a R$800.000,00 (oitocentos mil reais).
Conforme destacado na denúncia, foram encontrados na
residência de MARLIETE vários laudos médicos e atestados em
nome de ABDIAS, havendo também atestado expedido em nome da
própria MARLIETE, o que evidencia satisfatoriamente o dolo.
A ré MARLIETE confirmou que recebe benefício de
aposentadoria por invalidez; que nunca foi casada com
HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA, que nem sequer o conhece
nem sabia que a foto pertencia a ÁLVARO SANTOS; confirmou
que nasceu em 1945 e que sua mãe é MARIA ETELVINA DA
SILVA; que seu filho ABDIAS é dono da loja AMAZONIA MIX no
Polo Comercial em Caruaru/PE e que ela trabalha na loja tirando
as folgas dos funcionários ou quando um deles adoece, mesmo se
considerando esquizofrênica (fls. 967/969 do IPL 7/2010).
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Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão
na residência da ré (fls. 977/979 do IPL 7/2010), foi localizado
documento bancário referente ao benefício NB 1167201342, referido
no quadro acima. Tal benefício foi obtido junto à APS de
Canhotinho/PE, embora a ré more em Caruaru, e se baseou em
suposta esquizofrenia por ela apresentada.
Esse benefício (NB 1167201342) é exatamente a
aposentadoria por invalidez que a ré afirmou receber quando foi
interrogada na Polícia Federal e cujo cartão bancário para
movimentação da conta em que o INSS depositava os valores foi
apreendido em sua residência. Ocorre que essa concessão se baseou
em vínculos falsos com as empresas NIVANDÍLSON SENA DE LIRA
TRANSPORTES-ME. Entretanto, quando se fez a análise do anexo 34
do RelInfo no início da fundamentação, destacou-se que a pesquisa
externa realizada pelo INSS, constatou-se que a pessoa de Maria
Marliete da Silva (PIS 13538170451) e a LAF/Terceiriza não
prestaram serviço àquela empresa, diversamente do informado pela
própria Terceiriza por meio de GFIP.
A ré tem plena ciência de seu estado de saúde, tanto que
declarou em Juízo e em sede policial que trabalha vários dias por
semana na loja Amazônia Mix, de propriedade do filho, o réu
ABDIAS.
Estar ciente de que não trabalhou de carteira assinada e não
é incapaz para o trabalho, mas receber aposentadoria por invalidez,
demonstra o dolo da ré para o cometimento da fraude.
Seria natural, ademais, que o réu ABDIAS, que confessou
alguns dos delitos por ele praticados, também confessasse os delitos
atribuídos a sua genitora, caso esta não fosse a responsável pela
fraudes. Não é verossímil que um indivíduo envolva a mãe num
esquema criminoso e, havendo risco de esta ser encarcerada, não
declare, pelo menos, que ela apenas foi instrumento para a prática
do ilícito. Se não o faz, é porque anui com a acusação a ela feita.
Todavia, o réu ABDIAS demonstrou ser indivíduo que não está
submetido a qualquer convenção social ou legal. Por esse motivo, é
até plausível que esperasse ver a mãe responsabilizada por crimes
por ele praticados, caso isso o inocentasse.
Sendo assim, apenas em relação ao primeiro benefício da
tabela acima há comprovação da fraude praticada pela ré MARIA
MARLIETE, em proveito próprio, motivo pelo qual deverá ser
responsabilizada pela prática de um crime de estelionato
previdenciário.
Em relação aos demais, bem como em relação aos crimes de
falsificação de documentos e associação criminosa, a participação da
ré envolvia o uso ilícito de documentos por ela fornecidos a outros
membros da organização criminosa. Todavia, considerando que o
filho, ABDIAS, é o cabeça do grupo criminoso, não está comprovado
que a entrega de documentos pessoais ou o acesso a eles por ABDIAS
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se fizesse de forma dolosa por parte da ré, com o conhecimento
acerca dos crimes que seriam praticados.
Sendo assim, à exceção do crime relacionado à percepção
fraudulenta do benefício NB 1167201342, deve ser a ré absolvida em
relação aos outros delitos a ela atribuídos, por falta de provas
quanto à autoria.

(...)
Do crime de organização criminosa

(...)
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
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dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência Social
de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu, local em
que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse relacionado
às fraudes, inclusive por telefone, conforme demonstram os vários
diálogos encetados entre ABDIAS e esses servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré ANA
RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de laranjas
como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens imóveis,
registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome de
laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio do
qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se pleiteou
administrativamente o desbloqueio de numerário retido em favor de
DANIEL.
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Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque
de numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
(...)
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Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

(...)
Como se infere dos trechos e das provas carreadas, máxime da
fundamentação negritada, tornou-se evidente que, MARIA MARLIETE, de modo
consciente e voluntário, atuava na organização criminosa cedendo seus dados para que
benefícios fraudulentos fossem concedidos e pagos, de modo que a autoria em relação a
tal delito também restou incontroversa.
2) A pena deveria ter sido cominada no mínimo legal.
As questões atinentes à dosimetria serão examinadas ao final.
APELAÇÃO DE ÁLVARO (fls. 2180/2215)
Como visto, o juízo condenou o apelante pelos seguintes ilícitos:
(...)
ÁLVARO SANTOS, pelos delitos de falsidade ideológica (art. 299 do
CPB), estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do
CPB), organização criminosa (art. 2º, caput e §4º, da Lei n.
12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n.º 9.613/98), em
concurso material (art. 69 do CPB);
(...)
É que as provas demonstraram que ÁLVARO, de modo consciente e
voluntário, auxiliou na confecção de RGs e CPFs falsos que foram utilizados de maneiras
diversas para além da prática dos estelionatos, o que configuraria o crime de falsidade ideológica.
Além disso, também recebeu benefícios previdenciários fraudulentos, perpetrando assim o crime
de estelionato qualificado. No mais, atuou de forma relevante na organização criminosa, inclusive
lavando o dinheiro ilícito por esta recebido.

1) Não teria participado das atividades criminosas descritas, sendo mero
sócio/funcionário de ABDIAS.
Diversamente do aduzido, o juízo de piso fora por demais
contundente ao apontar as provas e fundamentar a condenação de ÁLVARO por todos
os delitos a si cominados, senão vejamos:
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Dos crimes de falsidade ideológica
(...)
II.IV Das outras falsidades cometidas
No tópico acima, tratou-se de forma sintética do instituto da
emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP.
Esse dispositivo dispõe o seguinte:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
Para possibilitar o efetivo exercício das garantias
processuais, o fato imputado ao réu na denúncia deve guardar
perfeita correspondência com aquele reconhecido pelo juiz na
sentença.
Para tanto, deve-se diferenciar o fato da vida, concretamente
ocorrido, da hipótese prevista no tipo penal. Isso porque o réu se
defende dos fatos a ele imputados, cabendo ao magistrado dar a eles
o enquadramento jurídico adequado, independentemente da
subsunção realizada pelo Ministério Público na denúncia.
No presente caso, ao atribuir aos réus ABDIAS, LÚCIA,
DANIEL e ÁLVARO a prática de vários crimes de estelionato
contra a Previdência Social, art. 171, §3º, do CPB, o MPF
descreveu que a fraude, cuja presença é necessária para a
tipificação do delito, em algumas oportunidades, foi perpetrada por
meio de documentos falsos.
No esquema criminoso apurado, a falsificação de documentos
públicos foi diversas vezes utilizada para a consecução da vantagem
econômica indevida em prejuízo do INSS. Todavia, o uso desses
documentos não servia apenas para fins previdenciários. A ré
LÚCIA DE FÁTIMA, por exemplo, chegou a abrir empresas
utilizando identidades falsas. Os réus ÁLVARO e DANIEL,
conforme se verá, utilizaram identidades falsas para figurarem no
contrato social dos postos de combustível pertencentes ao réu
ABDIAS.
O réu ABDIAS, ademais, com frieza, em mais uma
demonstração da falta de respeito com que trata as instituições
públicas, utilizou uma das identidades falsas para conseguir
autorização de registro de arma de fogo perante a Polícia Federal.
Outras identidades falsas foram utilizadas para registrar bens
imóveis de sua propriedade. Esse último fato será tratado quando
da análise do crime de lavagem de dinheiro.
Antes de analisar as provas, contudo, cabe aprofundar
questão relacionada à configuração do crime de falso quando a
utilização do documento constitui meio para a prática de outro
crime, em particular, do estelionato.
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Com a falsificação de um documento de identidade, o agente
formalmente cria uma nova pessoa, um novo indivíduo. Essa nova
pessoa poderá pedir a expedição de novos documentos como CPF,
CTPS, CNH e com esses poderá adquirir bens, abrir empresas e
contas bancárias. Por fim, utilizando o documento de identidade
falso, pode ter deferidos benefícios previdenciários.
Isso posto, não restam dúvidas de que a falsificação de
documento de identidade ou de um CPF não exaure seu potencial
lesivo com o simples deferimento de um benefício previdenciário,
motivo pelo qual, nos termos da já citada súmula 17 do STJ, cabe a
responsabilização pela prática do crime meio, ou seja, do crime de
falso.
Considerando isso, a partir do momento em que o MPF, ao
narrar os fatos na denúncia, imputou aos réus abaixo nominados a
prática de estelionato mediante a falsificação de documentos
públicos, permitiu a este Juízo dar a adequada configuração penal
aos fatos narrados, conquanto o parquet não tenha requerido a
condenação do falso como crime autônomo.
Assim, passo a analisar a materialidade em conjunto com a
autoria.
(...)
Quanto ao réu ÁLVARO SANTOS, perícias realizadas pela
Polícia Federal (fls. 341/346 do IPL n. 7/2010 e 1046/1055)
concluíram que há identidade nas impressões digitais do acusado
em relação a outros três documentos de identidade, referentes às
pessoas de:
a. HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA (filho de Marluce
Maria de Oliveira, RG n. 8453952, emitido em 14/01/2008);
b. ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR (filho de
Maria Marlinete da Silva, RG n. 8196778, emitido em 07/12/2006);
c. ÁLVARO DOS SANTOS (filho de Cleide Vasconcelos Santos
Silva, RG n. 8192953, emitido em 25/09/2013);
Todos os documentos em referência constam da base de dados
da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco e foram
elaborados com a utilização de fotografias pertencentes a esse réu
sendo, portanto, formalmente verdadeiros, mas ideologicamente
falsos, porque elaborados com base em dados inverídicos, com o fim
de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja,
identidade.
Todos os documentos falsificados são públicos, porque
consubstanciam escritos, revestidos de certa forma, emanados de
funcionário público com competência para tanto. Sendo assim, por
tais condutas praticou o crime previsto no art. 299, caput, do CPB.
Conforme já se tratou, conquanto a falsificação de um
documento de identidade possa ser utilizada na prática de estelionato
contra a Previdência Social, não há como se defender que a
potencialidade lesiva do falso se exaure na prática da fraude.
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Isso porque um sem número de outros usos para o
documento falso podem ser feitos, o que aconteceu de fato.
Utilizando-se das identidades falsas de ÁLVARO DOS
SANTOS e ABDIAS MARCOLINO DOS SANTOS JÚNIOR
registrou-se no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, respectivamente, sob os números 087.344.724-79 e
086.873.424-11 (fl. 537 do IPL 7/2010).
Já com a identidade falsa de ÁLVARO DOS SANTOS
figurou como sócio "laranja" do réu ABDIAS em quatro postos de
gasolina (fls. 538/539 do IPL 7/2010).
Cada falsificação importa a prática de um crime pelo réu
ÁLVARO. Considerando que foram identificadas três identidades
falsas, está-se diante da prática de três crimes de falso em concurso
material.
A esse respeito, os três documentos de identidade falsos
constam como expedidos nos anos de 2006, 2008 e 2013, não
havendo, portanto, como se concluir que pelas condições de tempo
os crimes posteriores possam ser havidos como continuação do
primeiro. Entre o primeiro e o último, por exemplo, decorreram sete
anos.

(...)
Do crime de estelionato qualificado

(...)
II.VI Dos estelionatos praticados
O crime de estelionato contra a Previdência Social é o cerne
do presente processo criminal. Sua prática congrega a totalidade
dos réus e define a competência federal para o processamento desse
delito e de todos a ele conexos.
Toda a associação criminosa e os falsos praticados, a
corrupção e a posterior lavagem de dinheiro tinham como causa e
consequência a prática do estelionato.
Sobre o tipo penal, tem-se o seguinte:
Art. 171 - 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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
(...)
§3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
Sobre o sujeito ativo do delito, este pode ser o indivíduo que
atua na obtenção e/ou o beneficiário da vantagem ilícita.
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No caso, conforme se falou, os réus se associaram em
organização criminosa para, mediante utilização de documentos
material e ideologicamente falsos, inserção de dados falsos em
sistemas de informação e corrupção de servidores do INSS da APS
de Canhotinho/PE, induzirem em erro a Previdência Social e
obterem valores relativos a diversos benefícios previdenciários
indevidos. Após, alguns ocultaram a natureza e a origem das
vantagens ilicitamente obtidas mediante utilização de nomes
fictícios e interpostas pessoas físicas e jurídicas.
Sobre a conduta de cada um, passo a tratar.

(...)
II.VI.V ÁLVARO SANTOS
Conforme alegado pelo MPF na denúncia, o réu ÁLVARO é
titular de vários benefícios previdenciários fraudulentos obtidos
pela organização criminosa15, com o mesmo modus operandi16:
Esp
NB
TITULAR
INSTITUIDOR
DER
DIB
PREJUÍZO 05/09/2014
32
1551139984
ÁLVARO SANTOS
PERÍCIA MÉDICA
11/04/2013
01/01/2011
72.759,27
31
5213843006
ÁLVARO SANTOS
PERÍCIA MÉDICA
31/07/2007
31/07/2007
128.573,46
31
5414390297
ÁLVARO SANTOS
PERÍCIA MÉDICA
21/06/2010
21/06/2010
26.891,10
Além desses três benefícios, que já somam prejuízo superior
a R$ 200.000,00, foi identificado o benefício NB 1459630359 (DIP
em 17/08/2001), cujo titular é ÁLVARO DOS SANTOS, uma das
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identidades falsas do réu, com renda mensal de quase R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Verificou-se acima, ademais, que o réu ÁLVARO falsificou a
identidade referente à pessoa de HENRIQUE RAMOS DE
OLIVEIRA. Dentre os benefícios comprovadamente irregulares (fls.
15/16 da denúncia), consta, exatamente esse indivíduo fictício como
beneficiário.
NB 1441324809
HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA
DIP 02/01/2008
ATIVO
RM 4.303,25
Destaco haver dúvida sobre o real beneficiário do NB
1359869619, titular WELLINGTON DE PAULA ALVES, que já
causou prejuízo de R$ 71.264,00 (setenta e um mil, duzentos e
sessenta e quatro reais) ao INSS, haja vista a Polícia Federal não ter
logrado êxito em atribuir a identidade falsa ao réu ÁLVARO, embora
a foto constante no referido documento fosse similar à do acusado.
Um dos benefícios de ÁLVARO foi obtido judicialmente nesta
23ª Vara Federal, estando o processo n. 0000791-21.2011.4.05.8305
em fase de cumprimento de sentença, já tendo sido determinada a
suspensão de qualquer pagamento pelos indícios de fraude, já que os
cálculos dos valores atrasados eram cerca de R$ 132.000,00.
Quanto a esse benefício, é relevante destacar a afirmação do
réu em sede policial de que "desconhece qualquer processo na
Justiça em relação a benefício em seu nome" (fl. 756 do IPL 7/2010).
Não está provado, portanto, que concorreu para a concessão
do benefício instituído judicialmente.
Por esse motivo, cabe responsabilizar o réu ÁLVARO pela
prática de cinco crimes de estelionato previdenciário em concurso
material.
Não cabe, ademais, o reconhecimento da continuidade
delitiva em razão do lapso temporal decorrido entre a prática dos
delitos.

(...)
Do crime de organização criminosa

(...)
II.VIII. Do delito de associação criminosa e de crime organizado
De seu turno, comete o crime de organização criminosa,
conforme preceitua o artigo 2º, da lei nº 12.850/2013, quem
promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa, sendo punido, na
hipótese, com reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
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prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Interessante sublinhar, pois, que são três os requisitos fixados
pelo art.1º, §1º, da citada lei: (i) associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas (com estabilidade ou permanência); (ii) estrutura ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
(iii) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Cuida-se de crime comum, que não exige qualidade ou
condição especial do agente; plurissubjetivo ou de concurso
necessário; e formal, que se configura com a simples associação,
independentemente se o agente venha a cometer crimes ou não. Logo,
aquele que figura como integrante de um grupo criminoso já pratica
o delito.
Ademais, trata-se de crime permanente, ou seja, cuja
consumação perdura no tempo, de acordo com a vontade do agente
(que detém o domínio do fato, da conduta e do resultado), o que
possibilita a adoção de lei penal mais gravosa enquanto não cessada
a continuidade ou permanência, conforme a súmula n. 711 do STF.
Quanto a isso, deve-se destacar que fazer parte de
organização criminosa apenas passou a ser crime com a entrada em
vigor da lei n. 12.850/2013. Antes, todavia, poderia ser
criminalizado aquele que tomasse parte em quadrilha, desde que
atendidos os requisitos legais.
Sendo assim e considerando que os requisitos acima
descritos para a configuração da criminalidade organizada
englobam o antigo tipo penal de quadrilha, atual associação
criminosa, previsto no art. 288 do CPB, mas ao qual a lei especial
dá tratamento mais gravoso que aquele descrito no CPB, tem-se o
seguinte: (a) o indivíduo que fazia parte de uma organização
criminosa e que não se retirou da associação, quando da entrada
em vigor da nova lei, responde apenas pelo delito previsto na lei n.
12.850/2013; (b) aquele que deixou de tomar parte na organização
criminosa antes da entrada em vigor da nova lei, responde apenas
pelo delito do art. 288 do CPB.
A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 18 de setembro de
2013.
Pois bem.
O objetivo de se dividir a fundamentação desta sentença por
tópicos, relacionados aos crimes cometidos, fazendo referência à
conduta de cada réu segundo o delito específico, teve o objetivo de
deixar clara a organização montada, com divisão de tarefas, visando
à prática criminosa.
As provas analisadas nos tópicos anteriores demonstraram
que ABDIAS coordenava toda a empreitava criminosa, desde a
falsificação de documentos28, o contato com as rés LÚCIA e
SUZANNY, que faziam o envio das GFIPs ideologicamente falsas.
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Para tanto, providenciaram-se documentos falsos, pelo menos, para
os réus ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL, DENÍLSON e
MARIA MARLIETE.
Todos esses seis réus foram contemplados com o pagamento
de benefícios previdenciários concedidos por meio de fraude, como
também o foi a ré ANA RAFAELA, ex-mulher de ABDIAS.
Para a consecução dessa fraude, todavia, era necessária a
participação de servidores do INSS. Também ABDIAS, por meio de
atos de corrupção, incluiu na organização os réus PAULO e
MANOEL FIRMINO, que fizeram da Agência da Previdência
Social de Canhotinho/PE uma extensão dos negócios daquele réu,
local em que ele tinha livre trânsito e resolvia tudo quanto fosse
relacionado às fraudes, inclusive por telefone, conforme
demonstram os vários diálogos encetados entre ABDIAS e esses
servidores.
Com a concessão de, pelo menos, oitenta e quatro benefícios
indevidos, ABDIAS abriu e diversificou seus negócios. Chegou a ter
uma padaria, que ficava em nome de sua ex-mulher e também ré
ANA RAFAELA, postos de combustíveis, que colocou em nome de
laranjas como ÁLVARO, DANIEL e UBERLÚCIO. Comprou bens
imóveis, registrando-os em uma de suas identidades falsas, ABDIAS
MARSOLINO. Adquiriu veículos, também os registrando em nome
de laranjas e em identidades falsas. Com os valores dos benefícios,
aliás, pagava despesas pessoais e de suas empresas, as quais
continua administrando até hoje.
Se fosse necessária a presença de advogado para facilitar o
recebimento dos benefícios, havia o réu JOSÉ JOSUEL, por meio
do qual foram propostas pelo menos duas ações judiciais e se
pleiteou administrativamente o desbloqueio de numerário retido em
favor de DANIEL.
Vê-se, portanto, que cada um tinha seu papel dentro da
organização, mesmo que o papel fosse o de receber benefícios
ilícitos, repassando um percentual para ABDIAS.
Como acontece com as grandes organizações criminosas,
todos protegiam o capo, que, por sua vez, fazia questão de garantir
alguma facilidade aos membros em troca de proteção. Disso
decorreu o fato de nenhum dos réus em audiência ter delatado o réu
ABDIAS.
A ré LÚCIA e o réu DANIEL, em sede de alegações finais,
ainda imputam a prática criminosa a ABDIAS, provavelmente por ela
estar rompida com este desde a época em que ela foi substituída por
SUZANNY no envio das GFIPs falsas.
De todas as provas constantes do processo, a mais ilustrativa
sobre a personalidade de ABDIAS e a forma como comandava
organização é a interceptação da conversa telefônica entre ele e a ré
ANA RAFAELA (mídia de fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL
7/2010).
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Durante esse diálogo, ABDIAS estava preso, mas falava ao
celular. Perguntava se ANA RAFAELA precisava de algo; dizia que
ia continuar a ajudá-la; afirmava que foi o único a não "abrir a
boca" na Polícia; criticava o marido da ré porque "estava falando
bobagem para o advogado". Dizia que o cárcere, para ele, estava
sendo um curso e que ele sairia de lá mais "ligeiro". Por fim, disse
para ela não se preocupar porque pagaria, ao final do processo, se
muito, "umas cestas básicas" e o que precisasse gastar para ajudá-la,
ele gastaria.
Dentre várias outros fatos, cuja análise ainda será feita abaixo,
pode-se inferir do diálogo que o silêncio dos demais integrantes é
muito caro a ABDIAS. Caro, por ser querido, valioso. Caro, por ser
vultoso, dispendioso.
A organização criminosa, por sua vez, não acabou no dia da
deflagração da Operação Omni pela Polícia Federal. Mesmo preso,
ABDIAS continuou a coordenar as ações de sua companheira
SHEILA e de outro indivíduo de nome JUCIANO, acerca do saque
de numerário. A comprar o silêncio de ANA RAFAELA e do
companheiro desta, a combinar com a ré MARIA MARLIETE para
utilizar dinheiro da "reserva" para mandar para a loja do centro
comercial. Tudo isso consta de interceptações telefônicas (mídia de
fl. 1465, análise na fl. 1462 do IPL 7/2010).
Voltando à conduta dos réus, comprovada a participação de
todos os eles, cada um com seu papel e seu proveito, resta analisar se
algum deles ultimou a participação em data anterior a 18 de
setembro de 2013.
Isso posto, tem-se que, até maio de 2014, segundo tabela
constante das fls. 15/16 da denúncia, benefícios recebidos por
ABDIAS, LÚCIA, ÁLVARO, DANIEL e MARIA MARLIETE
ainda eram pagos.
(...)
Por fim, o réu JOSÉ JOSUEL, pelo menos até fevereiro de
2014 peticionou no processo n. 0000791-21.2011.4.05.8305, em que
fraudulentamente se conseguiu a concessão de benefício
previdenciário em favor de ÁLVARO. Além disso, no interrogatório
de FLÁVIO, em sede policial, realizado em 30/10/2014 (fls.
1021/1022 do IPL 7/2010), este confirma que, recentemente havia
analisado o processo de concessão de benefício de DANIEL, em que
havia um saldo a ser desbloqueado, e que o réu JOSÉ JOSUEL, por
duas vezes, havia ido à APS/Canhotinho para pleitear a reativação,
que não foi feita por suspeita de fraude.
A participação do réu JOSUEL se torna mais clara se levarmos
em consideração que tanto ele quanto as pessoas para as quais
propôs ações previdenciárias junto à Justiça Federal de Garanhuns
moram em Caruaru. Da mesma forma, atuou administrativamente no
INSS de Canhotinho, também em favor de pessoas residentes em
Caruaru.
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Sendo assim, à exceção da ré SUZANNY, cuja conduta deve
ser enquadrada na redação anterior do art. 288 do CPB, tem-se que
todos os réus faziam parte da organização criminosa quando da
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, devendo ser
responsabilizados segundo as normas desse diploma.

(...)
Do crime de lavagem de dinheiro
(...)
II.VII Da lavagem de dinheiro
Por derradeiro, em relação ao crime de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores, dispõe a Lei nº 9.613/98:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos
verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento
de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de
crimes previstos nesta Lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do
Código Penal.
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa.
De acordo com José Paulo Baltazar Junior, em sua obra
"Crimes Federais", da Ed. Livraria do Advogado, 6ª Ed., 2010, p.
597/598:
A lavagem de dinheiro tanto pode dar-se mediante utilização do
sistema financeiro, caso em que será mais facilitada quanto maior for
o grau de sigilo bancário permitido (Callegari, 2002:48) ou por
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outros meios, como o mercado imobiliário, de jóias ou obras de arte,
ou, ainda jogos legais e ilegais.
(...)
A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de
desvinculação ou afastamento do dinheiro da origem ilícita para que
possa ser aproveitado.
A criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca
proveito econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem
dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência
delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder
aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tais crimes
é justamente a acumulação material. O dinheiro em espécie é difícil
de ser guardado e manuseado, apresenta grande risco de furto ou
roubo (Callegari, 2002:48). Além de chamar a atenção em negócios
de alto valor, daí surgindo a necessidade de lavagem (Pitombo:42). É
característica da lavagem, então, que os crimes antecedentes
produzam lucros, tais como o tráfico ilícito de entorpecentes e a
corrupção.
Também marca a lavagem de dinheiro a interação entre economia
legal e ilegal, para onde se tenta levar o produto do crime, o que
também é próprio do crime organizado e traz dificuldades para sua
definição teórica e controle, na prática.
Importa registrar, nesse contexto, que "a fim de compreender
a lavagem de dinheiro e como se dá o fenômeno, imperioso o estudo
das etapas para concretização do delito. A doutrina majoritária e os
principais órgãos reguladores do tema destacam serem três as fases:
colocação ou ocultação, estratificação ou escurecimento e integração
ou lavagem propriamente dita. As fases são distintas e independentes,
e não necessariamente devem ocorrer simultânea ou sucessivamente
em cada caso, contudo o estudo em separado garante que as
autoridades possam investigar a fase mais vulnerável, geralmente a
de colocação. (...). Cumpre mencionar que a lavagem de dinheiro não
usa métodos em si ilegais: transferências bancárias, compra e venda
de objetos de luxo, depósitos fracionados, etc. Contudo, o que torna a
operação ilegal é o intuito desta, de ocultar e dissimular os frutos
diretos ou indiretos de um crime e, por isso, as operações passam a
ser condenáveis e objeto de persecução penal."18
Não se deixe de consignar, ainda, que "(...) a lavagem de
dinheiro é autônoma em relação aos crimes que obrigatoriamente a
antecedem (art. 2º, II). Dessa forma, ainda que ignorada a autoria
daqueles ou inimputáveis seus autores (art. 2º, §1º, segunda parte) ou
mesmo absolvido determinado acusado, existirá o delito. O
pressuposto objetivo mínimo de imputação, todavia, tratando-se de
crime acessório, engloba a razoável certeza da existência do crime
anterior do qual, quer imediata quer mediatamente, originou-se o
bem reciclado. (...)."19
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Ademais, algumas considerações a respeito da pertinência
subjetiva dos delitos de lavagem de dinheiro merecem ser tecidas,
para analisar se os autores/partícipes dos crimes antecedentes podem
também ser autores/partícipes da lavagem.
A digressão se justifica porquanto, no Direito Comparado,
como na Itália e na França, não se pune a chamada "auto-lavagem",
contudo no Brasil o entendimento que prevaleceu foi o contrário,
pelos fundamentos muito bem lançados pela abalizada doutrina,
acima já invocada, de Rodolfo Tigre Maia, ora mais uma vez
invocado pela lucidez e clareza de suas lições:
No caso do preceptivo estudado, a nosso ver, inexistindo qualquer
restrição expressa no tipo penal, não há por que restringir-se a
autoria excluindo-se os autores dos crimes pressupostos.
De fato. Em primeiro lugar, por tratar-se, aqui, da realização de
ações tipicamente relevantes e socialmente danosas, que não se
confundem com as condutas constantes daqueles. Em segundo lugar,
pela diversidade das objetividades jurídicas e sujeitos passivos dos
tipos envolvidos. Aqui não se trata de mero exaurimento do crime
antecedente, com a imediata disposição ou fruição do produto do
crime, como ocorre na receptação, mas de prática pelo criminoso de
novas condutas destinadas a obstaculizar a atuação das forças da
ordem para lograr a impunidade do crime primário e a fruição
tranquila dos ganhos assim obtidos, em detrimento da administração
da justiça e em prejuízo das vítimas daquele crime, colocando em
risco outros valores especialmente resguardados, tais como o sistema
financeiro e a ordem econômica. Em terceiro lugar porque as
atividades de 'lavagem' de dinheiro processam-se via de regra sob a
direção e o controle dos autores dos crimes antecedentes, que, nestes
casos, por não transferirem a titularidade dos produtos do crime e
possuírem o domínio do fato típico, configuram-se como autores.
Aliás, nesta hipótese, outro entendimento pode conduzir a uma
situação de existirem partícipes ou cúmplices (atuantes apenas na
reciclagem) de um crime sem autores. Em quarto lugar, como
apontado anteriormente (itens 11 a 14), a própria etiologia da
incriminação da 'lavagem de dinheiro', originada de sua intensa
lesividade quer à administração da justiça, quer à ordem econômica,
remete à ampliação dos limites da responsabilidade penal por sua
prática. Destarte, a 'lavagem' de dinheiro é crime comum, qualquer
pessoa pode cometê-lo, inclusive, e principalmente, os autores dos
crimes que a antecederam." (Realces não constantes no original).20
A jurisprudência majoritária também não dissente da
orientação doutrinária acima trazida à colação, como se confere dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (inclusive da Corte
Especial), a seguir ementados:
A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior,
sendo próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que
garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas
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recebam punição autônoma. Conforme a opção do legislador
brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder por lavagem
de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à
autonomia deste delito. (STJ - QUINTA TURMA. REsp 1234097/PR,
Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 03/11/2011, DJe
17/11/2011).
Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime
antecedente responder por lavagem de dinheiro, dada à diversidade
dos bens jurídicos atingidos e à autonomia deste delito." (STJ CORTE ESPECIAL. APN 200100600307. AÇÃO PENAL - 458.
Relator(a) FERNANDO GONÇALVES. Fonte DJE DATA:18/12/2009
..DTPB).
Ressalte-se, portanto, que a participação na infração
antecedente não é condição sine qua non para ser sujeito ativo de
crime de lavagem de capitais, bem como não é imprescindível ter
conhecimento do delito anterior, bastando que se tenha ciência de
que o dinheiro por acobertado não proveio de negócio lícito.
Isso posto, passo a analisar a materialidade do crime de
lavagem de dinheiro em conjunto com a autoria.
II.VII.III ÁLVARO SANTOS
A exemplo de DANIEL, ficou comprovado que é titular de
diversas identidades e benefícios previdenciários fraudulentos,
sendo também pessoa que figura como sócio de fachada ("laranja")
de vários postos de gasolina em verdade administrados por ABDIAS
(Posto AVENIDA, ARACATI e REDE SANTOS).
Embora não possua rendimentos compatíveis, é sócio de
fachada ("laranja") dos seguintes postos pertencentes a ABDIAS:
Posto Ideal (CNPJ: 11.757.693/0001-88), Posto Avenida (CNPJ:
11.410.536/0001-00), Posto Aracati (CNPJ : 12.993.332/0001-01),
Posto Rede Santos (CNPJ: 12.083.026/0001-20). Livre e
conscientemente contribuiu para a ocultação patrimonial de
ABDIAS, concordando em colocar bens em seu próprio nome para
camuflar a origem criminosa do patrimônio de ABDIAS, conforme
afirmou em seu depoimento em Juízo (fls. 843/847 e DVD à fl. 860
da ação penal).
Quanto ao Posto Ideal, o ingresso de ÁLVARO no contrato
social da empresa foi uma das etapas de "branqueamento" dos
capitais investidos na operação.
Além disso, utilizou o RG falso de nº 8192953, em nome de
ÁLVARO DOS SANTOS, para figurar como sócio do posto BH
COMBUSTÍVEIS, onde trabalhava como gerente.
Sua atuação nos postos de gasolina é confirmada pela
testemunha Juciano Alves Ferreira, além dos Réus DANIEL e
UBERLÚCIO terem afirmado que ÁLVARO trabalhava para
ABDIAS nos postos.
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Finalmente, forneceu seu nome e documentos pessoais a
ABDIAS, ciente de que seriam utilizados para adulteração de dados e
criação de pessoas fictícias, como de fato o foram.
Isso posto, tem-se por comprovado que o réu concorreu com
ABDIAS para utilizar os valores decorrentes dos estelionatos
previdenciários em atividades econômicas com o fim de dar caráter
lícito ao numerário, ocultando sua origem e natureza. Assim, é
devida a responsabilização do réu pelo crime de lavagem de
dinheiro previsto no art. 1º, §2º, I, da Lei n. 9.613/98.

(...)
2) As falsidades deveriam ser absorvidas pelos crimes de estelionato.
Repita-se: sobre o não exaurimento dos documentos falsos após
a consumação dos crimes de estelionato – e, consequentemente, a aplicação do
entendimento previsto na Súmula n. 17 do STJ –, já foram traçadas as merecidas linhas
no presente julgado.
3) A pena deveria ser aplicada no mínimo legal.
As questões atinentes à dosimetria serão examinadas ao final.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 1726/1730-v)
1) ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY deveriam ser condenados pelo crime previsto no
art. 313-A e não absolvidos, na medida em que ABDIAS pagava a funcionários
públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem dados falsos no sistema, enquanto
LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e da condição de funcionários
públicos ostentados por MANOEL e PAULO.
Sobre o tema, este ato jurisdicional já tratou com exaustão, tanto em vários tópicos
erguidos nos apelos das defesas, quanto nos trechos da sentença que fundamentam
exatamente o porquê de ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY não responderem pelo crime
previsto no art. 313-A do CPB, apesar de terem contado com a participação de
funcionários públicos para executar parte das fraudes.
Assim sendo, para não incidir em enfadonha repetição, limitamo-nos a nos reportar aos
enxertos já trazidos que, em suma, declinam que:
 Em primeiro passo, os três acusados não possuem a qualidade de funcionários
públicos, elementar do tipo penal previsto no art. 313-A do CPB;
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 Ademais, ainda que se cogitasse da possibilidade de responderem pelo aludido
tipo, já que tinham conhecimento de todo o esquema articulado e da condução
de servidores ostentada por MANOEL e PAULO, o fato é que a conduta dos
três melhor se amoldou ao delito de estelionato qualificado, consoante tudo o
que fora fundamentado.
 Assim sendo, pelo princípio da melhor justeza, há de prevalecer a tipificação das
condutas de ABDIAS, SUZANNY e LÚCIA no tipo penal que não exige
elasticidade, qual seja, o de estelionato qualificado.
2) As penas cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA, SUZANNY,
ÁLVARO, DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA RAFAELA deveriam
ser aumentadas.
Sobre a dosimetria, este julgado tratará ao final.
3) A pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer
aumento.
Sobre a dosimetria, este julgado tratará ao final.
4) O percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido majorado
de acordo com a qualidade de estelionatos cometidos.
Sobre a dosimetria, este julgado tratará ao final.
5) A causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
também deveria ser aumentada.
Sobre a dosimetria, este julgado tratará doravante.
DAS PERTINENTES ALTERAÇÕES NO ESTEIO DA DOSIMETRIA
De fato, compulsando a dosimetria, é de ver-se que o juízo de
piso cometeu alguns equívocos que merecem reparo, máxime no que diz respeito à
incidência de bis in idem e ao considerar como circunstancias judiciais negativas
elementos que, em verdade, faziam parte do tipo penal, consoante será visto.
Ocorre que, antes de partir para a reparação, cumpre fazer um
destaque.
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Como já declinado no início do presente julgado, o feito é
complexo, longo, repleto de réus, condutas, provas, fatos e também de tipos penais,
agravantes, atenuantes, causas de aumento de pena, de diminuição, dentre outras
nuanças, o que redundaria numa análise longa e truncada, caso, doravante, fóssemos
analisar cada uma das fases percorridas pela magistrada em relação a cada réu e a cada
tipo penal violado para, na cadência, sanear um por um dos equívocos encontrados.
Partindo dessa certeza e de nosso compromisso inaugural, qual
seja, o de ser, o máximo possível, didáticos, optamos por refazer inteiramente a
dosimetria, corrigindo, neste ato, os eventuais equívocos, excessos, bis in idens, dentre
outros detalhes que tornaram as penas dignas de reparos, mas nem sempre pareando
com o que fora feito na sentença original.
Em outras palavras, as penas serão reanalizadas, reaplicadas, fase
por fase, levando em conta as condutas, tipificações basilares e provas já fartamente
demonstradas.
DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A ABDIAS

Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de GFIPs
adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria mãe
nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar fraudes
previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.

ACR Nº 14282

281

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem atenuantes.
Agravante prevista no art. 62, I, do CPB, já que o réu era o líder do núcleo que
perpetrava as falsificações, o que considero para aumentar a pena em 06 meses.
3ª FASE
Sem causas de aumento e/ou diminuição de pena.
Pena privativa de liberdade final: 03 anos e 06 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 90. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.

Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o réu falseou vários documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciários. Todavia, conforme explicado, fora condenado por falsidade ideológica
em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e que, por isto, não
foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação especificamente às
falsidades ideológicas em demanda, máxime levando em conta que ABDIAS usou uma
das identidades falsas para requerer porte de arma de fogo perante o DPF, entendo que a
culpabilidade foi intensa.
Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria mãe
nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar do tipo.
Consequências: inerentes ao tipo.
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Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 02 anos de reclusão.

2 ª FASE
Sem agravantes.
Atenuante da confissão, que fixo em 01 ano.
3ª FASE
Sem causas de aumento e/ou diminuição de pena.
Pena privativa de liberdade: 01 ano de reclusão. Todavia, levando em conta que o
réu perpetrou 07 delitos em concurso material, a pena finda em 07 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
Penas finais (concurso material): tendo em vista que o réu cometeu 07 delitos em
concurso material, as penas finais são de 07 anos de reclusão e 560 dias-multa.
Corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: como visto, o réu corrompeu dois funcionários públicos para que estes
atuassem na empreitada ilícita por si engendrada, causando desfalque ao INSS. Apesar
disto, entendo, diversamente do magistrado de piso, que todo crime de corrupção
termina causando mácula à Administração Pública. Logo, não considero como causas
que intensifiquem a culpabilidade o número de servidores corrompidos –até porque
foram dois e não dezenas –, tampouco prejuízo causado, por serem inerentes ao tipo.
Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria mãe
nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.

ACR Nº 14282

283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: fazer com que os servidores públicos agissem em desconformidade com o
dever e a Administração Pública, o que inerente ao tipo penal.
Consequências: os servidores efetivamente agiram consoante a vontade do acusado,
infringindo dever funcional, consequência, todavia, que será considerada na segunda
fase, tendo em conta que se trata de causa de aumento de pena prevista no parágrafo
único do aludido dispositivo.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 12 anos de reclusão e multa): 03 anos e 04 meses de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no parágrafo segundo do art. 333 do
CPB, que utilizo para a aumentar a pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: como visto, o réu perpetrou pelo menos 11 crimes de estelionato, na
medida em que viabilizou a concessão e recebimento indevido de 11 benefícios
previdenciários. Rememore-se, todavia, que a quantidade de crimes será levada em
conta para fins de concurso de crimes (continuidade delitiva e concurso material),
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motivo pelo qual não pode ser aqui abraçada para elevar a culpabilidade, sob pena de bis
in idem. Quanto aos documentos falsificados, atos de corrupção e demais
“artifícios”utilizados pelo réu para manter o esquema delituoso, relembre-se também
que tais condutas foram tipificadas isoladamente, não podendo agora ser utilizadas como
intensificadoras da culpabilidade sob pena de incidir em bis in idem novamente. Bem por
isto, nesse aspecto também merece reforma a sentença de piso. Em suma, estamos
tratando aqui apenas dos benefícios previdenciários fraudulentos e não dos documentos
falsos que foram utilizados para além das concessões, tampouco dos atos de corrupção,
condutas pelas quais o réu já fora condenado individualmente.
Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria mãe
nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 11
perpetrados por ABDIAS. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso considerou como
agravante o fato de o réu ser o líder do grupo (art. 62, I, do CPB). Tal nuança, todavia,
tem relação com os crimes de falsidade documental, organização criminosa e
lavagem de dinheiro, mas não com o presente estelionato, já que, sendo os 11
perpetrados por si, não poderia ABDIAS ser líder de si mesmo.
ABDIAS confessou 03 estelionatos (em relação aos benefícios previdenciários que
tinham variações de seu nome). Por tal motivo, aplico a atenuante em 01 ano em relação
a tal conjunto, consoante será visto.
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3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Verifico ainda que, dentre os 11 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 03 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
Pena privativa de liberdade: 02 anos (01 ano e 06 meses + 1/3 do § 3º) em relação
aos 08 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01 anos e 04
meses (01 ano e 06 meses + 1/3 do § 3º + 1/6 do art. 71 do CPB –1 ano da confissão)
em relação aos que foram cometidos em continuidade delitiva.
Concurso material: como visto, foram perpetrados 08 delitos (com penas individuais de
02 anos) em concurso material, além de 03 delitos em continuidade delitiva (com pena
total de 01 ano e 04 meses), findando, pois, após a soma, a pena privativa de liberdade
em 17 anos e 04 meses (16 anos + 1 ano e 04 meses) de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80 para os estelionatos perpetrados individuais e 60
para os 03 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se
que a pena de multa total será de 640 (80 x 08 estelionatos perpetrados em concurso
material) + 60 (três estelionatos perpetrados em continuidade delitiva), findando, pois,
em 700 dias-multa.
Já tendo em conta a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 03
salários mínimos.
Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade intensa em virtude de o réu ter se utilizado de organização
criminosa para cometer vários delitos. Ora, a existência de organização criminosa com a
finalidade de cometer ilícitos são elementos inerentes ao tipo, motivo pelo qual, ao assim
pontuar, incidiu o juízo de piso em bis in idem.
Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria mãe
nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
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Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si engendrados, motivo pelo qual valoro
tal circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
Como agravante, verifico a prevista no § 3º da aludida lei (ABDIAS era o líder), motivo
pelo qual elevo a pena em 06 meses.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 05 anos e 10 meses de reclusão.
Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 120. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
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1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade intensa em virtude de o réu ter se utilizado de vários
expedientes escusos para perpetrar o delito, tais como operações financeiras diversas,
pessoas interpostas, abertura de contas bancárias, etc. Ocorre que a utilização de
artifícios diversificados faz parte justamente do “
mecanismo”utilizado para que o crime
de lavagem de dinheiro se consume. Por tal motivo, considero a culpabilidade inerente
ao delito, sob pena de incidir em bis in idem.
Personalidade: o réu fazia do crime meio de vida, chegando a envolver a própria mãe
nas empreitadas ilícitas, devendo tal circunstância ser sopesada em seu desfavor.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores.
Consequências: Inerentes ao crime.
Circunstâncias: Inerentes ao crime.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos e 08 meses de reclusão.
2 ª FASE
Como agravante, verifico que a presente no art. 62, I, do CPB, na medida em que
ABDIAS liderava a lavagem de dinheiro, motivo pelo qual elevo a pena em 06 meses.
Sem atenuantes.

3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em que o
crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para elevar
a pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.
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Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 140. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 03 salários mínimos.
Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
Falsidade documental: 03 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa.
Falsidade ideológica: 07 anos de reclusão e 560 dias-multa.
Corrupção ativa: 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 100 dias-multa.
Estelionato qualificado: 17 anos e 04 meses de reclusão e 700 dias-multa.
Organização criminosa: 05 anos e 10 meses de reclusão e 120 dias-multa.
Lavagem de dinheiro: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 140 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 43 anos e 08 meses de reclusão, a serem cumpridos
inicialmente em regime fechado.
Pena de multa: 1710 dias multa, no valor individual de 3 salários-mínimos.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A LÚCIA

Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de GFIPs
adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
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Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar fraudes
previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
Ao reverso do sustentado pelo magistrado, embora a ré somente tenha confessado em
sede policial suas ações, o fato é que suas declarações foram consideradas para proferir a
sentença, motivo pelo qual a atenuante da confissão deve ser abarcada (Súmula 545 do
STJ), o que faço para reduzir a pena em 06 meses.
Sem agravantes.
3ª FASE
Sem causas de diminuição de pena.
Como causa de aumento de pena, verifico que a ré falseou dezenas de GFIPs, motivo
pelo qual acresço à penalidade 2/3.
Pena privativa de liberdade final: 03 anos e 04 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica da acusada,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/30 do
valor do salário-mínimo.

Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
1º FASE
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Culpabilidade: a ré falseou vários documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciários. Todavia, conforme explicado, fora condenada por falsidade ideológica
em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e que, por isto, não
foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação especificamente às
falsidades ideológicas em demanda, entendo que a culpabilidade não ultrapassou a
normalidade.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar do tipo.
Consequências: inerentes ao tipo.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 ano de reclusão.

2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Como visto, a ré perpetrou 05 crimes de falsidade, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 02 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
Pena privativa de liberdade: 01 anos em relação às 03 falsidades que foram
perpetradas em concurso material entre si e 01 anos e 02 meses em relação às 02 que
foram perpetradas em continuidade delitiva (01 ano + 1/6 do art. 71 do CPB).
Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas individuais de
01 ano) em concurso material, além de 02 delitos em continuidade delitiva (com pena
total de 01 ano e 02 meses), findando, pois, após a soma, a pena privativa de liberdade
em 04 anos e 02 meses (03 anos + 1 ano e 02 meses) de reclusão.
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Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para as falsidades perpetradas individuais e 40
para as 02 perpetradas em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se que a pena de
multa total será de 180 (60 x 03 falsidades perpetradas em concurso material) + 40 (02
falsidades perpetradas em continuidade delitiva), findando, pois, em 220 dias-multa.
Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme já fundamentado, fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: como visto, a ré perpetrou vários estelionatos, na medida em que
viabilizou a concessão e recebimento indevido de vários benefícios previdenciários
fraudulentos. Rememore-se, todavia, que a quantidade de crimes será levada em conta
para fins de concurso de crimes (continuidade delitiva), motivo pelo qual não pode ser
aqui abraçada para elevar a culpabilidade, sob pena de bis in idem. Quanto aos
documentos falsificados e demais “artifícios” utilizados para manter o esquema
delituoso, relembre-se também que tais condutas foram tipificadas isoladamente, não
podendo agora ser utilizadas como intensificadoras da culpabilidade sob pena de incidir
em bis in idem novamente. Bem por isto, nesse aspecto também merece reforma a
sentença de piso. Em suma, estamos tratando aqui apenas dos benefícios previdenciários
fraudulentos e não dos documentos falsos que foram utilizados para além das
concessões, conduta pelas qual a ré já fora condenada individualmente.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
perpetrados pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
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Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Há atenuante da confissão em relação apenas ao benefício previdenciário fraudulento
recebido em nome de FÁTIMA DE ANDRADE ALMEIRA. Apesar disto, deixo de
considerar a confissão em virtude de a pena já ter sido fixada no mínimo legal.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Verifico ainda que, dentre os 05 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 02 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em relação aos
03 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01 anos, 06
meses e 20 dias (01 ano + 1/3 do § 3º do art. 171 do CPB + 1/6 do art. 71 do CPB) em
relação aos 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva.
Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas individuais de
01 ano e 04 meses) em concurso material, além de 02 delitos em continuidade delitiva
(com pena total de 01 ano, 06 meses e 20 dias), findando, pois, após a soma, a pena
privativa de liberdade em 05 anos, 06 meses e 20 dias (04 anos + 1 ano, 06 meses e 20
dias) de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para os estelionatos perpetrados individuais e 40
para os 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se
que a pena de multa total será de 180 (60 x 03 estelionatos perpetrados em concurso
material) + 40 (02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva), findando, pois, em
220 dias-multa.
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Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade intensa em virtude de a ré ter atuado em várias fases da
organização criminosa. Ora, a existência de organização criminosa com a finalidade de
cometer ilícitos e com divisão de tarefas são elementos inerentes ao tipo, motivo pelo
qual, ao assim pontuar, incidiu o juízo de piso em bis in idem.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade da ré.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
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Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
Falsidade documental: 03 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa.
Falsidade ideológica: 04 anos e 02 meses de reclusão e 220 dias-multa.
Estelionato qualificado: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 220 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 17 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
Pena de multa: 620 dias multa, no valor individual de 1/30 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A SUZANNY

Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de GFIPs
adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado. Nesse
diapasão, verifico que o juízo se utilizou do argumento de que a ré, profissional de
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contabilidade, teria utilizado seus conhecimentos para auxiliar em organização criminosa,
cometendo fraudes. Ocorre que, como se depreende, por ora está em voga a análise
apenas dos delitos de falsificação, não podendo, em virtude disto, elementos associados
a outro delito, tampouco a formação profissional da ré, serem sopesadas negativamente
por falta de correlação com o crime presente.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar fraudes
previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
Sem atenuantes.
Sem agravantes.
3ª FASE
Sem causas de diminuição de pena.
Como causa de aumento de pena, verifico que a ré falseou pelo menos 08 GFIPs, motivo
pelo qual acresço à penalidade 2/3.
Pena privativa de liberdade final: 03 anos e 04 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica da acusada,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/30 do
valor do salário-mínimo.
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Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: novamente o juízo de piso considerou, para sopesar como intensa a
culpabilidade, o grau de escolaridade da ré e a utilização de seus conhecimentos para
auxiliar organização criminosa. Aqui, valem os mesmos argumentos tecidos no item
acima: como se depreende, por ora está em voga a análise apenas dos delitos de
estelionato qualificado, não podendo, em virtude disto, elementos associados a outro
delito, tampouco a formação profissional da ré, serem sopesadas negativamente por falta
de correlação com o crime presente.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
perpetrados pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa –no caso de SUZANNY, formação de quadrilha –será sopesado quando da
análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
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Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 40.

Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Crime de quadrilha (art. 288 do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. Nesse diapasão, rememoro que o juízo de piso
considerou a culpabilidade média em virtude de a ré ter conhecimento de toda a
repercussão que sua conduta causaria, o que, evidentemente, confunde-se com o dolo,
sem o qual sequer haveria crime.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade da ré.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa –quadrilha –através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo
qual valoro tal circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a quadrilha, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 03 anos de reclusão): 01 ano e 03 meses reclusão.
2 ª FASE
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Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Sem causa de aumento de pena.
Pena privativa de liberdade: 01 anos e 03 meses de reclusão.
Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
Falsidade documental: 03 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias-multa.
Estelionato qualificado: 01 ano e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
Formação de quadrilha: 01 anos e 03 meses de reclusão.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 05 anos e 11 meses, a serem cumpridos inicialmente em
regime semiaberto.
Pena de multa: 120 dias multa, no valor individual de 1/30 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A ÁLVARO

Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o réu falseou 03 documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciário e lavagem de dinheiro. Todavia, conforme explicado, fora condenado por
falsidade ideológica em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e
que, por isto, não foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação
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especificamente às falsidades ideológicas em demanda, entendo que a culpabilidade não
ultrapassou a normalidade.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar do tipo.
Consequências: inerentes ao tipo.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 ano de reclusão.

2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causas de diminuição de pena.
Sem causas de aumento de pena.
Pena privativa de liberdade: como visto, o réu perpetrou 03 delitos de falsidade
ideológica em espaço de tempo que não permitiram o reconhecimento da continuidade
delitiva (art. 71 do CPB), impondo, isto sim, o somatório em face do concurso material
(art. 69 do CPB).

Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas individuais de
01 ano) em concurso material, de modo que a pena privativa de liberdade final é de 03
anos de reclusão.
Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
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quantidade de dias-multa em 60 para cada falsidade. Assim sendo, tem-se que a pena
de multa total será de 180 (60 x 03 falsidades perpetradas em concurso material).

Já tendo em conta a situação econômica do acusado, que não restou suficientemente
esclarecida, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 do saláriomínimo.
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: novamente o juízo de piso considerou, para sopesar como intensa a
culpabilidade, o fato de o estelionato previdenciário ter sido cometido em âmbito de
organização criminosa. Ocorre que, por organização criminosa, este réu já fora
condenado, não podendo, por ora, ter um crime (organização criminosa) como
“
elemento”que agrava a culpabilidade de outro (estelionato qualificado), sob pena de
incidir em bis in idem. Portanto, ao nosso ver, a culpabilidade não se destacou do normal
à espécie.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos perpetrados causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui
tratando de todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
02 perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
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Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 40.

Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
1º FASE
Culpabilidade: Normal à espécie, como também considerou o juízo de piso.
Personalidade: Sem dados que sinalizem negativamente para a personalidade do réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores. Quanto
ao argumento do juízo de piso no sentido de que os motivos eram negativos em face de
afetarem patrimônio público, entendo que o dano ao erário será sopesado como
consequências negativas no esteio do crime de organização criminosa e não no de
lavagem de dinheiro que, em verdade, tem como motivo genérico o de ocultar e/ou
dissimular a origem ilícita de valores, independente do crime antecedente (logo, do dano
ao erário).
Consequências: inerentes ao crime.
Circunstâncias: inerentes ao crime.
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Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em que o
crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para elevar
a pena em 1/3.

Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 110. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie, como também fundamentou o juízo originário.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
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Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):
Falsidade ideológica: 03 anos de reclusão e 180 dias-multa.
Estelionato qualificado: 01 ano e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
Lavagem de dinheiro: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
Formação de quadrilha: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
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TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 12 anos e 04 meses, a serem cumpridos inicialmente em
regime fechado.
Pena de multa: 440 dias multa, no valor individual de 1/30 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A DANIEL

Falsificação documental (art. 297, §3º, III, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o crime em espeque consistiu da confecção e transmissão de GFIPs
adulteradas, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal violado.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: intenção de forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar
fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de documento
público.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
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Sem agravante.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causas de diminuição de pena.
Sem causa de aumento de pena.
Pena privativa de liberdade final: 02 anos e 06 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/30 do
valor do salário-mínimo.

Falsidade ideológica (art. 299 do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o réu falseou 04 documentos para fins de cometer estelionatos
previdenciários e lavagem de dinheiro. Todavia, conforme explicado, fora condenado por
falsidade ideológica em relação aos documentos que utilizou para além dos estelionatos e
que, por isto, não foram considerados absorvidos por tal delito. Assim, em relação
especificamente às falsidades ideológicas em demanda, entendo que a culpabilidade não
ultrapassou a normalidade.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que é elementar do tipo.
Consequências: inerentes ao tipo.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
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Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 ano de reclusão.

2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de aumento de pena.
Sem causa de diminuição de pena.
Concurso material: tendo em vista que o réu cometeu 04 delitos em espaço de tempo
que não permite a configuração da continuidade delitiva, imperiosa a soma das
penalidades, de modo que a pena privativa de liberdade total será de 04 anos de
reclusão.

Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 40. Ocorre que, diante do concurso material, a pena será
de 160 dias-multa (pois foram 04 delitos).
Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme já fundamentado, fixo o
valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie, conforme considerado pelo próprio juízo de piso.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
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Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 05
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Verifico ainda que, dentre os 05 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 02 foram cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em relação aos
03 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01 anos, 06
meses e 20 dias (01 ano + 1/3 do § 3º do art. 171 do CPB + 1/6 do art. 71 do CPB) em
relação aos 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva.
Concurso material: como visto, foram perpetrados 03 delitos (com penas individuais de
01 ano e 04 meses) em concurso material, além de 02 delitos em continuidade
delitiva (com pena total de 01 ano, 06 meses e 20 dias), findando, pois, após a soma, a
pena privativa de liberdade em 05 anos, 06 meses e 20 dias (04 anos + 1 ano, 06 meses
e 20 dias) de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
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quantidade de dias-multa em 60 para os estelionatos perpetrados individuais e 40
para os 02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se
que a pena de multa total será de 180 (60 x 03 estelionatos perpetrados em concurso
material) + 40 (02 estelionatos perpetrados em continuidade delitiva), findando, pois, em
220 dias-multa.

Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie, como também considerou o juízo de piso.
Personalidade: sem dados que sinalizem negativamente para a personalidade do réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores. Quanto
ao argumento do juízo de piso no sentido de que os motivos eram negativos em face de
afetarem patrimônio público, entendo que o dano ao erário será sopesado como
consequências negativas no esteio do crime de organização criminosa e não no de
lavagem de dinheiro que, em verdade, tem como motivo genérico o de ocultar e/ou
dissimular a origem ilícita de valores, independente do crime antecedente (logo, do dano
ao erário).
Consequências: inerentes ao crime.
Circunstâncias: inerentes ao crime.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
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3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em que o
crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para elevar
a pena em 1/3.

Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 110. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie, como também fundamentou o juízo originário.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
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2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Falsidade ideológica: 02 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa.
Falsidade documental: 04 anos de reclusão e 160 dias-multa.
Estelionato qualificado: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 220 dias-multa.
Lavagem de dinheiro: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.

TOTAL:
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Pena privativa de liberdade: 19 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
Pena de multa: 650 dias multa, no valor individual de 1/30 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A UBERLÚCIO

Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie, como também fundamentou o juízo originário.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
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3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.

Lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/98):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie, como também considerou o juízo de piso.
Personalidade: sem dados que sinalizem negativamente para a personalidade do réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, ocultar a origem ilícita dos valores.
Consequências: Inerentes ao crime.
Circunstâncias: Inerentes ao crime.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 10 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
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Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, verifico a prevista no § 4º da aludida lei, na medida em que o
crime fora cometido por intermédio de organização criminosa, o que sopeso para elevar
a pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 110. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.

Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
Lavagem de dinheiro: 04 anos de reclusão e 110 dias-multa.

TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 08 anos e 04 meses de reclusão, a serem cumpridos
inicialmente em regime fechado.
Pena de multa: 220 dias multa, no valor individual de 1/30 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A MANOEL

Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CPB):
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1º FASE
Culpabilidade: o crime em espeque consistiu na inserção de dados falsos no sistema
informatizado do INSS, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal
violado.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: intenção de forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar
fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de dados no sistema
informatizado do INSS.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravante.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causas de diminuição de pena.
Sem causa de aumento de pena.
Pena privativa de liberdade final: 02 anos e 06 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/2 do
valor do salário-mínimo.
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Corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: como visto, o réu, na condição de funcionário público, foi efetivamente
corrompido por ABDIAS para que atuasse na empreitada ilícita engendrada, causando
desfalque ao INSS. Apesar disto, entendo, diversamente do magistrado de piso, que
todo crime de corrupção termina causando mácula à Administração Pública e,
evidentemente, prejuízos a outros bens juridicamente tutelados. Logo, não considero
como causas que intensifiquem a culpabilidade o prejuízo causado com o crime em
questão, por ser inerente ao tipo.
Personalidade: sem dados que possibilitem análise negativa.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: normais à espécie.
Consequências: o réu efetivamente perpetrou ato contrário a seu ofício, evento a ser
sopesado negativamente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Quanto ao
argumento do juízo de piso no sentido de que seriam negativas na medida em que foram
perpetradas no âmbito da criminalidade organizada, rememoro que o réu já fora
condenado por tal ilícito, não podendo um crime ser considerado para aumentar a penabase de outro.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 12 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento.
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Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. O fato de o réu ser funcionário público já fora
utilizado para enquadrá-lo como agente no crime de corrupção passiva.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 06
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse esteio,
repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa não
pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que o réu fora condenado
justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in idem.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
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3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Verifico ainda que, dentre os 06 estelionatos, conforme fundamentado ao longo da
sentença e do presente julgado, 01 fora cometido em continuidade delitiva (art. 71 do
CPB), motivo pelo qual aumento a pena deste em 1/6.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em relação aos
05 estelionatos que foram perpetrados em concurso material entre si e 01 anos, 06
meses e 20 dias (01 ano + 1/3 do § 3º do art. 171 do CPB + 1/6 do art. 71 do CPB) em
relação ao 01 estelionato perpetrado em continuidade delitiva.
Concurso material: como visto, foram perpetrados 05 delitos (com penas individuais de
01 ano e 04 meses) em concurso material, além de 01 delito em continuidade delitiva
(com pena total de 01 ano, 06 meses e 20 dias), findando, pois, após a soma, a pena
privativa de liberdade em 08 anos, 02 meses e 20 dias (06 anos e 08 meses + 1 ano, 06
meses e 20 dias) de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para os estelionatos perpetrados individuais e 40
para 01 estelionato perpetrado em continuidade delitiva. Assim sendo, tem-se que a
pena de multa total será de 300 dias-multa (60 x 05 estelionatos perpetrados em
concurso material) + 40 (01 estelionatos perpetrado em continuidade delitiva), findando,
pois, em 340 dias-multa.

Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.

Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. O fato de trabalhar no INSS e atuar como tal já foi
considerado para condenar o réu por corrupção, motivo pelo qual o juízo de piso não
poderia considerar tal circunstância para aumentar a pena-base.
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Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
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Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Inserção de dados falsos em sistema de informações: 02 anos e 06 meses de reclusão
e 60 dias-multa.
Corrupção passiva: 04 anos de reclusão e 80 dias-multa.
Estelionato qualificado: 08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 340 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 19 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, a serem
cumpridos inicialmente em regime fechado.
Pena de multa: 580 dias multa, no valor individual de 1/2 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A PAULO
Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: o crime em espeque consistiu na inserção de dados falsos no sistema
informatizado do INSS, não tendo a culpabilidade se evidenciado além do tipo penal
violado.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: intenção de forjar vínculos empregatícios falsos com a finalidade de consumar
fraudes previdenciárias, o que deve ser sopesado negativamente.
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Consequências: inerentes ao tipo, qual seja, a efetiva adulteração de dados no sistema
informatizado do INSS.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 06 anos de reclusão e multa): 02 anos e 06 meses de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravante.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causas de diminuição de pena.
Sem causa de aumento de pena.
Pena privativa de liberdade final: 02 anos e 06 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
que não restou esclarecida de maneira suficiente, fixo-a no mínimo, ou seja, em 1/2 do
valor do salário-mínimo.

Corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: como visto, o réu, na condição de funcionário público, foi efetivamente
corrompido por ABDIAS para que atuasse na empreitada ilícita engendrada, causando
desfalque ao INSS. Apesar disto, entendo, diversamente do magistrado de piso, que
todo crime de corrupção termina causando mácula à Administração Pública e,
evidentemente, prejuízos a outros bens juridicamente tutelados. Logo, não considero
como causas que intensifiquem a culpabilidade o prejuízo causado com o crime em
questão, por ser inerente ao tipo.
Personalidade: sem dados que possibilitem análise negativa.
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Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: normais à espécie.
Consequências: o réu efetivamente perpetrou ato contrário a seu ofício, evento a ser
sopesado negativamente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Quanto ao
argumento do juízo de piso no sentido de que seriam negativas na medida em que foram
perpetradas no âmbito da criminalidade organizada, rememoro que o réu já fora
condenado por tal ilícito, não podendo um crime ser considerado para aumentar a penabase de outro.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 02 a 12 anos de reclusão e multa): 03 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento.
Pena privativa de liberdade: 04 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 80. Já tendo em conta a situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. O fato de o réu ser funcionário público já fora
utilizado para enquadrá-lo como agente no crime de corrupção passiva.
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Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse esteio,
repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa não
pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que o réu fora condenado
justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in idem.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses de reclusão.
Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60.
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Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.

Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. O fato de trabalhar no INSS e atuar como tal já foi
considerado para condenar o réu por corrupção, motivo pelo qual o juízo de piso não
poderia considerar tal circunstância para aumentar a pena-base.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
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Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica do
acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.

Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Inserção de dados falsos em sistema de informações: 02 anos e 06 meses de reclusão
e 60 dias-multa.
Corrupção passiva: 04 anos de reclusão e 80 dias-multa.
Estelionato qualificado: 01 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 10 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em
regime fechado.
Pena de multa: 240 dias multa, no valor individual de 1/2 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A MARIA MARLIETE
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
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Culpabilidade: normal à espécie.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão do perpetrado
pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização criminosa será
sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse esteio,
repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa não
pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que a ré fora condenada
justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in idem.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses de reclusão.
Pena de multa: Considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60.
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Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.
Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade da ré.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
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tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/2 do salário-mínimo.

Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Estelionato qualificado: 01 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 06 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em
regime semiaberto.
Pena de multa: 160 dias multa, no valor individual de 1/2 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A DENÍLSON
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie. O fato de o réu continuar a sacar os benefícios
previdenciários mesmo após a deflagração da Operação Omni –evento considerado pelo
juízo de piso para intensificar a culpabilidade –não autoriza a conclusão de que ele tinha
conhecimento de tal fato, demonstrando astúcia.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.

ACR Nº 14282

328

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO

Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão dos 03
perpetrados pelo réu. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização
criminosa será sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse esteio,
repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa não
pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que o réu fora condenado
justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in idem.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Verifico ainda que o réu cometeu 03 crimes de estelionato qualificado em períodos de
tempo que não permitem considerar a continuidade delitiva, senão o concurso material.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses (01 ano + 1/3 do § 3º) em relação a
cada um dos 03 delitos, de moto que a pena final é de 04 anos de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60 para cada um dos 03 estelionatos perpetrados.
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Assim sendo, tem-se que a pena de multa total será de 180 dias-multa (60 x 03
estelionatos perpetrados em concurso material).
Já tendo em conta a situação econômica do acusado, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.
Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
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que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.

Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Estelionato qualificado: 04 anos de reclusão e 180 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 08 anos e 08 meses de reclusão, a serem cumpridos
inicialmente em regime fechado.
Pena de multa: 280 dias multa, no valor individual de 1/10 do salário-mínimo.

DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A ANA RAFAELA
Estelionato contra a Previdência Social (art. 171, §3º, do CPB):
1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie.
Personalidade: não há dados que permitam sinalizar negativamente a personalidade.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
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Motivos: inerentes ao tipo penal.
Consequências: também inerentes ao tipo penal. Nesse diapasão, rememoro que o juízo
de piso considerou tal circunstância como desfavorável ao argumento de que os
estelionatos causaram grande lesão ao erário. Ocorre que não se está aqui tratando de
todos os estelionatos consumados graças à organização criminosa, senão do perpetrado
pela ré. Em outras palavras, o prejuízo vultoso causado pela organização criminosa será
sopesado quando da análise de tal crime e não do presente.
Circunstâncias: não se afastaram das esperadas para seu cometimento. Nesse esteio,
repito: o fato de o crime ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa não
pode ser considerado para agravar a pena-base, na medida em que a ré fora condenada
justamente por participar de organização criminosa, o que configura bis in idem.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 01 a 05 anos de reclusão e multa): 01 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuante.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 3º do art. 171 do CPB, que eleva a
pena em 1/3.
Pena privativa de liberdade: 01 ano e 04 meses de reclusão.
Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 60.
Já tendo em conta a situação econômica da acusada, conforme sinalado, fixo o valor do
dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.

Organização criminosa (art. 2º, caput e §§3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013):
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1º FASE
Culpabilidade: normal à espécie.
Personalidade: não há dados que permitam valorar negativamente a personalidade do
réu.
Antecedentes criminais: sem antecedentes.
Conduta Social: sem elementos para averiguar.
Motivos: inerentes ao tipo penal, qual seja, cometer crimes.
Consequências: aqui sim é possível considerar o prejuízo vultoso causado pela
organização criminosa através dos delitos por si viabilizados, motivo pelo qual valoro tal
circunstância negativamente.
Circunstâncias: negativas, levando em conta a substancial quantidade de pessoas (bem
acima do mínimo, que é 04) que compunham a organização, a diversidade dos crimes
perpetrados, bem como o fato de atuarem por mais de uma década.
Comportamento da vítima: neutro.
Pena-base (de 03 a 08 anos de reclusão e multa): 04 anos de reclusão.
2 ª FASE
Sem agravantes.
Sem atenuantes.
3ª FASE
Sem causa de diminuição de pena.
Como causa de aumento, vislumbro a prevista no § 4º, II, da mencionada lei (houve
participação de funcionário público), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, por entender
que a quantidade de funcionários públicos envolvidos foi reduzida (apenas dois), sendo
tal fração adequada, justa e suficiente, ao reverso do que sustentou o MPF em sede de
apelação.
Pena privativa de liberdade: 04 anos e 08 meses de reclusão.
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Pena de multa: considerando as ponderações tecidas nas três fases, bem como os
montantes e “
distância”entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fixo a
quantidade de dias-multa em 100. Já tendo em conta a situação econômica da
acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do salário-mínimo.

Concurso material TOTAL (art. 69 do CPB):

Estelionato qualificado: 01 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa.
Organização criminosa: 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa.
TOTAL:

Pena privativa de liberdade: 06 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em
regime semiaberto.
Pena de multa: 160 dias multa, no valor individual de 1/10 do salário-mínimo.

Realizada nova dosimetria, fixadas novas penalidades, apontados nossos fundamentos
para cada uma das penas aplicadas, refutados os fundamentos iniciais declinados pelo
juízo que foram entendidos como equivocados –a exemplo das situações de bis in idem,
bem como das hipóteses em que circunstâncias judiciais inerentes aos tipos penais foram
utilizadas para sopesarem a pena-base do mesmo ilícito –, passemos, doravante, a
analisar os argumentos do apelo do MPF que ainda se encontram pendentes.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 1726/1730-v)
1) ABDIAS, LÚCIA e SUZANNY deveriam ser condenados pelo crime previsto no
art. 313-A e não absolvidos, na medida em que ABDIAS pagava a funcionários
públicos (MANOEL e PAULO) para inserirem dados falsos no sistema, enquanto
LÚCIA e SUZANNY tinha conhecimento de tal fato e da condição de funcionários
públicos ostentados por MANOEL e PAULO.
Tema já tratado.
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2) As penas cominadas pelo crime de estelionato qualificado a LÚCIA, SUZANNY,
ÁLVARO, DANIEL, PAULO, MARIA MARLIETE e ANA RAFAELA deveriam
ser aumentadas.
Sobre a dosimetria, especificamente em relação aos crimes de
estelionato qualificado imputados a cada um dos réus, este julgado já traçou a merecida
análise ao refazer a dosimetria em sua integralidade.
3) A pena aplicada a SUZANNY pelo art. 288 do CPB também deveria sofrer
aumento.
Sobre o tema, este julgado já traçou a merecida análise ao
refazer a dosimetria em sua integralidade.
4) O percentual atinente ao crime continuado também deveria ter sido majorado
de acordo com a qualidade de estelionatos cometidos.
Sobre o tema, este julgado já traçou a merecida análise ao
refazer a dosimetria em sua integralidade.
5) A causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
também deveria ser aumentada.
Sobre o tema, este julgado já traçou a merecida análise ao
refazer a dosimetria em sua integralidade.
Ante todo o exposto, dou provimento ao apelo de JOSÉ
JOSUEL e parcialmente provimento aos demais apelos.
É como voto.
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