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«173»
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I –Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Ação Criminal, que julgou Procedente, em parte, a
Denúncia e absolveu um dos Réus da imputação do Crime de Organização Criminosa, com base no artigo 386,
V, do Código de Processo Penal, e condenou outros Réus em face da prática dos Crimes de Inserção de Dados
Falsos em Sistema de Informações, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa (artigo 313-A do Código
Penal, artigo 1° da Lei nº 9.613/1998 e artigo 2°, § 4°, lI, da Lei n° 12.850/2013).
II - Os elementos de convicção indicados pelo Apelante configuram-se, tão-somente, em indícios circunstanciais
“
sem a densidade probatória necessária à formação de convicção de culpa acima de dúvida razoável.”(cf.
Parecer da douta Procuradoria Regional da República), no tocante à apontada participação do Réu em
Organização Criminosa voltada à concessão fraudulenta de Benefícios Previdenciários e Empréstimos
Consignados, no âmbito da chamada Operação FANES.
III - A Acusação não se desincumbiu do ônus da Prova concernente à Autoria do Delito, a teor do artigo 156 do
Código de Processo Penal, uma vez que a condenação Criminal não pode basear-se em indícios e/ou
presunções.
IV - Desprovimento da Apelação do Ministério Público Federal e decretação da Extinção da Punibilidade de um
dos Réus, em razão do Óbito (artigo 107, I, do Código Penal).

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são Partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar Provimento à Apelação do Ministério Público
Federal e decretar a Extinção da Punibilidade de um dos Réus, em razão do Óbito, nos termos do Relatório e do
Voto do Relator e Notas Taquigráficas constantes dos autos, integrantes do presente Julgado.
Recife, 12 de Dezembro de 2019 (Data do Julgamento).

Desembargador Federal ALEXANDRE LUNA FREIRE
Relator
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RELATÓRIO
O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire (Relator):
Trata-se de Apelação interposta à Sentença proferida nos autos da Ação Criminal nº 000140083.2015.4.05.8201, em curso na 6ª Vara Federal (PB), que julgou Procedente, em parte, a Denúncia e absolveu
o Réu, Glauber Elbert Lima Silva, da imputação do Crime de Organização Criminosa, com base no artigo 386,
V, do Código de Processo Penal, e condenou os Réus, Antônio José da Cunha Neto, Maria Goretii Soares da
Cunha e Chimênia Kelly Silva Souza, em face da prática dos Crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema
de Informações, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa (artigo 313-A do Código Penal, artigo 1° da Lei
nº
9.613/1998
e
artigo
2°,
§
4°,
inc.
lI,
da
Lei
n° 12.850/20131
), às seguintes Penas:
a) Antônio José da Cunha Neto: 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de Reclusão e 188 (cento e oitenta
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Código Penal
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.
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)
Lei nº 12.850/13
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização
criminosa.
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente
atos de execução.
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.
§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento
cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução
processual.
§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a
interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.
§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e
comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.
Código de Processo Penal
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal;
IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
V –não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
VI –existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal),
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
VII –não existir prova suficiente para a condenação.
Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:
I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;
II –ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;
III - aplicará medida de segurança, se cabível.
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e oito) Dias-Multa.
b) Maria Goretii Soares da Cunha: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e 60 (sessenta) DiasMulta, substituída a Pena Privativa de Liberdade por uma Pena Restritiva de Direitos e Multa no montante de
R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais).
c) Chimênia Kelly Silva Souza: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e 60 (sessenta) Dias-Multa,
substituída a Pena Privativa de Liberdade por uma Pena Restritiva de Direitos e Multa no montante de R$
4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais).
Consta da Denúncia:
“
1-APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA:
Os fatos apurados no presente feito foram fruto da denominada OPERAÇÃO FANES, na qual se elucidou
o esquema comandado pelo servidor do INSS ANDRÉ SOARES DA CUNHA, lotado na Agência de
Previdência Social do Dinamérica, com atuação verificada principalmente entre os anos de 2013 e 2015,
com o envolvimento de diversas pessoas, com divisão de tarefas bem definidas (em especial,
cooptadores e falsários), integrantes de uma verdadeira organização criminosa, voltada, em especial,
para a prática de obtenção de benefícios e empréstimos consignados fraudulentos.
Também se apurou que além dos integrantes da ORCRIM, familiares do servidor e algumas outras
pessoas davam algum tipo de suporte às atividades necessárias à execução do esquema, razão
pela qual além dos membros da organização criminosa, serão denunciadas, também, pessoas que
laboraram conscientemente para a execução de fraudes em benefícios previdenciários específicos,
sem envolvimento constante nas atividades da ORCRIM, e pessoas que colaboraram com seus
integrantes em situações determinadas.
Na tessitura dos fatos estão presentes, além do crime organizado, os delitos de inserção de dados falsos
nos sistemas informatizados do INSS, falsidade documental, lavagem de dinheiro, receptação qualificada
e estelionato contra entidades bancárias.
No decorrer da OPERAÇÃO FANES, a APEGR/MPS detectou um total de 265 (duzentos e sessenta
e cinco) benefícios previdenciários com indicativos de fraude, todos concedidos mediante
atuação do servidor do INSS ANDRÉ SOARES DA CUNHA.
Apurou-se que as irregularidades perpetradas pela ORCRIM giraram, em regra, em tomo da
concessão indevida de dois diferentes tipos de benefício: aposentadorias por idade rural e
pensões por morte. Os esforços investigativos foram concentrados no grupo de pensões por
morte -num total de 34 (trinta e quatro), que, concedidos com base em dados de empresas e
pessoas fictícias, serviram, especificamente, para locupletamento direto dos membros da
ORCRIM, de seus familiares (participantes ou não da organização criminosa, mas conscientes das
fraudes) e de pessoas que, por algum motivo, passaram a conhecer o esquema e obtiveram o
benefício para se manterem silentes. (...)
2 -SINOPSE FÁTICA DAS INVESTIGAÇÕES:
2.1 -Das apurações internas no INSS
A investigação teve início a partir de comunicação da Assessoria de Pesquisas Estratégicas e
Gerenciamento de Risco do INSS APEGR/lNSS à Polícia Federal, através dos Relatórios de
Informação nº 004/2015 e 006/2015 (fls. 05/14 e 16/22) e seus anexos, quanto à existência de
fundadas suspeitas, em face de apuração interna da autarquia, sobre desvio de conduta funcional
do servidor ANDRÉ SOARES DA CUNHA, lotado e em exercício na Agência de Previdência Social
APS Dinamérica, em Campina Grande/PB.
Conforme narrado no Relatório de Informação nº 004/2015, as apurações no INSS foram
deflagradas a partir das declarações (fls. 16 e 16-v, Apenso I, Vol I), colhidas em dezembro de 2014,
na APS de Queimadas/PB, de Maria de Lourdes Alexandrino Cavalcante (arrolada como
testemunha), no sentido de que nunca estivera numa agência do INSS e, ainda assim, foi
aposentada; que, embora jamais tenha contraído empréstimo consignado, constatou que estavam
sendo descontadas de seu benefício parcelas referentes a dois destes empréstimos; que tudo o
que fez foi entregar documentos para uma agente comunitária de saúde e a mãe desta, que se
ofereceram para aposentar a noticiante, tendo a mãe da agente comunitária de saúde, depois de
alguns meses, retomado dizendo que havia sido concedido um benefício previdenciário em nome
da noticiante.
Ao buscar analisar o que havia acontecido com a senhora Mana de Lourdes Alexandrino Cavalcante,
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verificou-se que seu benefício previdenciário, curiosamente, não fora concedido perante a agência do
INSS do município em que ela reside (Queimadas/pB), mas sim na Agência Dinamérica, em Campina
Grande/PB, pelo servidor ANDRÉ SOARES DA CUNHA. Na busca pelo processo concessório original
(que não fora devidamente arquivado), localizaram-se dezenas de processos em local não autorizado,
amontoadas próximo à mesa de trabalho do referido servidor.
Recolhidos e analisados os procedimentos num total de 132 (cento e trinta e dois), todos
habilitados e concedidos pelo acusado ANDRÉ SOARES DA CUNHA, foram percebidos fortes
indícios de irregularidades em todos eles, como sinais evidentes de montagem nos documentos e
repetição de dados nos diversos procedimentos. Além disso, observou-se que várias concessões
foram concluídas em tempo médio de cinco minutos (embora o procedimento de concessão do
benefício da espécie analisada, aposentadoria por idade rural compreenda várias etapas), fora do
horário de atendimento ao público e sem agendamento prévio atualmente obrigatório, segundo os
normativos internos aplicáveis.
Além desses 132 processos analisados inicialmente, cujas concessões foram realizadas no
período de novembro de 2013 a novembro de 2014, a gerência da APS Dinamérica chegou a
detectar outros 21 (vinte e um) procedimentos suspeitos, também de aposentadoria por idade
rural, apresentando as mesmas impropriedades observadas anteriormente, desta vez
compreendendo concessões realizadas nos dias 29 e 30 de janeiro de 2015 por ANDRÉ SOARES
DA CUNHA. Do total de benefícios que apresentaram evidências de fraude, constatou-se que à
imensa maioria foram vinculados empréstimos consignados, em montantes variando entre R$
4.000 (quatro mil reais) e R$ 8.000 (oito mil reais) (planilha de fls. 264/265).
Mais à frente, uma nova leva de benefícios irregularmente concedidos por ANDRÉ SOARES DA
CUNHA seria descoberta pelo INSS, desta vez da espécie Pensão por Morte, deferidos no período
de 31 de janeiro de 2015 a 17 de maio de 2015. De acordo com o Relatório de Informação nº
006/2015, durante o exame dos procedimentos irregulares, no total de 34 (trinta e guatro),
verificou-se a ausência de agendamento prévio, repetição de dados e indicativos contundentes de
falsidade documental, inclusive com a presunção, diante das circunstâncias, de que os
instituidores das pensões não existiam de fato, consoante será detalhado ao longo da denúncia.
Também nesse caso foram vinculados empréstimos consignados a parte dos benefícios, desta vez
em valores bem maiores que os observados nas aposentadorias por idade, alcançando o teto
permitido pela margem consignável dos benefícios, entre R$ 38.000 (trinta e oito mil reais) e R$
43.000 (quarenta e três mil reais) (planilha fls. 264/265).
Finalmente, com a deflagração da Operação FANES, foram detectados mais 80 (oitenta) benefícios
previdenciários concedidos pelo servidor ANDRÉ SOARES DA CUNHA, de diversas espécies,
igualmente com indicativos de fraude, constando estas últimas constatações no Relatório de
Informação nº 012/2015 (Apenso IV, VoI. I).
Assim, consolidada categoricamente, em relação ao servidor ANDRÉ SOARES DA CUNHA, a
suspeita de concessão fraudulenta dos diversos benefícios analisados pelo INSS, restava
descobrir como se dava a trajetória das fraudes, desde a obtenção dos documentos falsos e o
provável aliciamento de beneficiários, até a contratação dos empréstimos consignados e outros
desdobramentos; e quem eram as pessoas que colaboravam com o servidor para a consumação
das irregularidades, uma vez que, pela densidade das fraudes, era de se presumir que não atuasse
sozinho. (...)
Prosseguindo na ordem de importância dos integrantes do grupo, exercendo com destaque a função de
providenciar documentação falsa para a ORCRIM, conseguindo esquemas de obtenção dos documentos
através de seus contatos no Estado de Pernambuco e figurando como pessoa da confiança de ANDRÉ
SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS SANTOS, estava JACQUELINE GUEDES CARNEIRO,
que, por sua vez, obtinha documentação falsa para as fraudes através de DORGIVAL CAETANO DA
SILVA (vulgo DODGE) e recebia o auxílio do irmão MICHAEL GUEDES CARNEIRO.
Por fim, também integravam a organização criminosa familiares de ANDRÉ SOARES DA CUNHA que
colaboravam com a ocultação e lavagem dos ativos provenientes do crime e ocultação, obtenção de
documentos falsos: seu pai, ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, e seu tio, GIOVANNI CAETANO
SOARES DA SILVA. (...)
Além da ação concertada dos referidos indivíduos, verificou-se a atuação de pessoas que, mesmo sem
integrar a ORCRIM, laboraram conscientemente para a fraudação de benefícios específicos ou
cooperaram, ainda que pontualmente, com a organização criminosa. Neste grupo estão WILTON
PRAZERES CAMARÁ, CRISTIANO DA COSTA TERTO, ANA PAULA GALDINO LIMA, MARIA GORETTI
SOARES DA CUNHA, ALISSON SOARES DA CUNHA, GILMAR CAETANO SOARES DA SILVA,
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VERÔNICA GALDINO RIBEIRO, GEORGE CAETANO SOARES, familiares de ANDRÉ SOARES DA
CUNHA; e JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS, CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUSA, DIOGO RUBENS
SALES, SEVERINO BARRETO DA SILVA, RAMON PEREIRA DE SOUSA, IZAÍAS RAIMUNDO DOS
SANTOS e EDINEIA MARIA HIGINO. (...)
5.12. GLAUBER ELBERT LIMA SILVA
O acusado GLAUBER ELBERT LIMA SILVA colaborou de modo concertado na organização
criminosa, funcionando na facilitação de empréstimos consignados sobre benefícios
previdenciários fraudulentos, sob a supervisão e controle de EDVAN RAMOS DOS SANTOS, razão
pela qual praticou o delito previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013.
Conforme dito anteriormente, quando os empréstimos consignados eram vinculados a benefícios
fraudulentos, EDVAN RAMOS DOS SANTOS, apesar de ter uma empresa de crédito consignado,
procurava outros corretores para formalizar os contratos. Um desses corretores era GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA, que demonstrou agir com plena ciência das irregularidades, movido pela
intenção de colaborar com o lucro da organização criminosa e para seu próprio proveito, já que
auferia altas comissões com a realização de cada contrato. Durante as interceptações telefônicas,
ficou bastante claro que o acusado laborou para a formalização de, pelo menos, e em situações
distintas, dois empréstimos consignados para a ORCRIM, vinculados às pensões por morte
fraudulentas concedidas em nome de MOABE BATISTA VASCONCELOS e JEFFERSON RAMOS
DOS SANTOS. (...)
Durante o monitoramento dos acusados, houve uma discussão (índice 8220148, AC 03/2015, f. 287) a
respeito do percentual de comissão que seria cobrado sobre o contrato em nome de JEFFERSON
RAMOS DOS SANTOS, considerando que ANDRÉ SOARES DA CUNHA, a quem seria destinado o
montante final do empréstimo, não aceitara a fixação de uma generosa comissão de 30% sobre o valor
do contrato, que estava sendo cobrada por GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e a esposa Keerem Suelen
Bezerra Pessoa. O alto valor da comissão, inimaginável para simples correspondente bancário, revela a
ciência da fraude e o dolo do acusado em obter o maior percentual de lucro do esquema. (...)
Em outro diálogo fica especialmente clara a ciência de GLAUBER ELBERT UMA SILVA acerca da
organização criminosa, quando conversa com ANDRÉ SOARES e EDVAN RAMOS e resolvem
manter o contrato de empréstimo em nome de JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS, tendo
GLAUBER ELBERT afirmado expressamente que "0 comando" seria de EDVAN e ANDRÉ,
enquanto ele seria apenas uma"engrenagem na parada". (...)
Em interrogatório, reforçando a prova de que tinha conhecimento das irregularidades e
procurando diminuir sua responsabilidade, limitou-se a negar que conhecia ANDRÉ SOARES e
afirmou não se recordar do contrato feito em nome de JEFFERSON, não obstante os inúmeros
diálogos interceptados demonstrem exatamente o contrário (ff. 516/518). Assim, em todo o tempo
o acusado agiu conhecendo a organização criminosa, de modo estável e duradouro e, com suas
condutas, colaborou ativamente para o funcionamento do esquema de fraudes contra o INSS.
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DENÚNCIA
EXMO. SE. JUIZ DA 6ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA
(SUBSEÇÃO CAPINA GRANDE –PB)
OPERAÇÃO FANES
Denúncia nº 3952/2015 –MPF/PRM-CG/PB
Processo nº 0000685-41.2015.4.05.8201
Inquérito Policial nº 257/2015-DPF/CGE
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, notadamente as conferidas ex vi do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e do art. 24 c/c art. 41 do
Código de Processo Penal, vem, à presença de Vossa Excelência, oferecer a presente DENÚNCIA em face de: ANDRÉ SOARES DA
CUNHA (...), ALUSKA TAVARES DOS SANTOS (...), EDVAN RAMOS DOS SANTOS (...), JACQUELINE GUEDES CARNEIRO (...),
GIOVANNI CAETANO SOARES DA SILVA (...), ROMERO BATISTA TEÓFILO (...), DORGIVAL CAETANO DA SILVA (vulgo DODGE) (...),
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS (vulgo XANDY) (...), JOSÉ PEREIRA DA SILVA (...), WILTON PRAZERES CAMARÁ (...), ANTÔNIO
JOSÉ DA CUNHA NETO (...), GLAUBER ELBERT LIMA SILVA (...), ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS (conhecida por ROSE)
(...), MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA (...), CHIMÊNIA KELLY SILVA (...), MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA (vulgo NETA)
(...), JANDEILDA DUARTE DE MACEDO (vulgo JADA), EDIVALDO DO NASCIMENTO (vulgo GUEDES) (...), MARICÉLIA SILVA ARAÚJO
(vulgo CÉLIA) (...), MARIA DULCE MACIEL HIGINO (...), EDINÉIA MARIA HIGINO (...), MICHAEL GUEDES CARNEIRO (...), JEFFERSON
RAMOS DOS SANTOS (...), RAMON PEREIRA DE SOUSA (...), SEVERINO BARRETO DA SILVA (...), DIOGO RUBENS SALES (...),
IZAÍAS RAIMUNDO DOS SANTOS (...), ANA PAULA GALDINO (vulgo FLOR) (...), CRISTIANO DA COSTA TERTO (...), ALISSON SOARES
DA CUNHA (...), GEORGE CAETANO SOARES (...), VERÔNICA GALDINO RIBEIRO (...) e GILMAR SOARES. CAETANO SOARES DA
SILVA (...) pelos diversos fatos delituosos expostos a seguir:
1-APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA:
Os fatos apurados no presente feito foram fruto da denominada OPERAÇÃO FANES, na qual se elucidou o esquema comandado
pelo servidor do INSS ANDRÉ SOARES DA CUNHA, lotado na Agência de Previdência Social do Dinamérica, com atuação verificada
principalmente entre os anos de 2013 e 2015, com o envolvimento de diversas pessoas, com divisão de tarefas bem definidas (em
especial, cooptadores e falsários), integrantes de uma verdadeira organização criminosa, voltada, em especial, para a prática de
obtenção de benefícios e empréstimos consignados fraudulentos.
Também se apurou que além dos integrantes da ORCRIM, familiares do servidor e algumas outras pessoas davam algum tipo de
suporte às atividades necessárias à execução do esquema, razão pela qual além dos membros da organização criminosa, serão
denunciadas, também, pessoas que laboraram conscientemente para a execução de fraudes em benefícios previdenciários
específicos, sem envolvimento constante nas atividades da ORCRIM, e pessoas que colaboraram com seus integrantes em
situações determinadas.
Na tessitura dos fatos estão presentes, além do crime organizado, os delitos de inserção de dados falsos nos sistemas
informatizados do INSS, falsidade documental, lavagem de dinheiro, receptação qualificada e estelionato contra entidades
bancárias.
No decorrer da OPERAÇÃO FANES, a APEGR/MPS detectou um total de 265 (duzentos e sessenta e cinco) benefícios
previdenciários com indicativos de fraude, todos concedidos mediante atuação do servidor do INSS ANDRÉ SOARES DA CUNHA.
Apurou-se que as irregularidades perpetradas pela ORCRIM giraram, em regra, em tomo da concessão indevida de dois diferentes
tipos de benefício: aposentadorias por idade rural e pensões por morte. Os esforços investigativos foram concentrados no grupo de
pensões por morte -num total de 34 (trinta e quatro), que, concedidos com base em dados de empresas e pessoas fictícias, serviram,
especificamente, para locupletamento direto dos membros da ORCRIM, de seus familiares (participantes ou não da organização
criminosa, mas conscientes das fraudes) e de pessoas que, por algum motivo, passaram a conhecer o esquema e obtiveram o
benefício para se manterem silentes.
Seguindo a linha adotada durante as investigações, especialmente considerando as particularidades referentes às pensões por morte, esta
peça acusatória tratará deste conjunto de 34 pensões por morte". Além desses benefícios, que orientaram as medidas investigativas, serão
também abordados, pela importância na ordem e na contextualização dos fatos:
a) 02 (dois) benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição concedidos aos pais de ANDRÉ SOARES DA CUNHA;
b) 1 (uma) pensão por morte concedida a JOSÉ PEREIRA DA SILVA, membro da ORCRIM (descoberta em fase avançada da investigação);
c) 1 (uma) aposentadoria por idade rural concedida a MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA, membro da ORCRIM;
d) 1 (uma) aposentadoria por tempo de contribuição concedida a ROMERO BATISTA TÉOFILO, membro da ORCRIM;
e) 1 (uma) pensão rural concedida a Maria de Lourdes Alexandrino Cavalcante, cuja denúncia no INSS deflagrou as investigações, totalizando,
assim, 40 benefícios previdenciários indevidos, todos concedidos por ANDRÉ SOARES DA CUNHA.
Na primeira parte da denúncia, será apresentada uma visão geral das investigações e dos diversos elementos de prova colhidos ao longo do
Inquérito Policial nº 257/2015 e no âmbito das medidas de afastamento de sigilo implementadas por autorização desse Juízo.
Na segunda parte, será feito um apanhado geral sobre o funcionamento da ORCRIM, descortinando-se os múltiplos modus operandi, o
controle e a divisão de tarefas, com uma apresentação da atuação de seus integrantes. Por oportuno, também se fará menção às condutas de
pessoas que, ainda que sem integrar a organização criminosa, laboraram para a execução de fraudes específicas ou colaboraram
pontualmente com o esquema. Outrossim, se discorrerá sobre os benefícios fraudulentos objeto de denúncia e a relação dos acusados com
cada benefício.
Uma terceira parte será reservada à descrição pormenorizada das condutas dos acusados, com a indicação das principais evidências
probatórias, e a correspondente capitulação legal.
2 -SINOPSE FÁTICA DAS INVESTIGAÇÕES:
2.1 -Das apurações internas no INSS
A investigação teve início a partir de comunicação da Assessoria de Pesquisas Estratégicas e Gerenciamento de Risco do INSS
APEGR/lNSS à Polícia Federal, através dos Relatórios de Informação nº 004/2015 e 006/2015 (fls. 05/14 e 16/22) e seus anexos, quanto
à existência de fundadas suspeitas, em face de apuração interna da autarquia, sobre desvio de conduta funcional do servidor
ANDRÉ SOARES DA CUNHA, lotado e em exercício na Agência de Previdência Social APS Dinamérica, em Campina Grande/PB.
Conforme narrado no Relatório de Informação nº 004/2015, as apurações no INSS foram deflagradas a partir das declarações (fls. 16
e 16-v, Apenso I, VoL I), colhidas em dezembro de 2014, na APS de Queimadas/PB, de Maria de Lourdes Alexandrino Cavalcante
(arrolada como testemunha), no sentido de que nunca estivera numa agência do INSS e, ainda assim, foi aposentada; que, embora
jamais tenha contraído empréstimo consignado, constatou que estavam sendo descontadas de seu benefício parcelas referentes a
dois destes empréstimos; que tudo o que fez foi entregar documentos para uma agente comunitária de saúde e a mãe desta, que se
ofereceram para aposentar a noticiante, tendo a mãe da agente comunitária de saúde, depois de alguns meses, retomado dizendo
que havia sido concedido um benefício previdenciário em nome da noticiante.
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A Denúncia foi oferecida em 19.10.2015 e recebida em 22.10.2015.
A Sentença considerou, em resumo:
“
(...) II.2 - MATERIALIDADE, AUTORIA e ELEMENTO SUBJETIVO
a) Inserção de dados falsos em sistema de informações
26. A denúncia restringiu-se a narrar a concessão irregular de 40 (quarenta) benefícios
previdenciários formatados pelo servidor público ANDRÉ SOARES DA CUNHA, embora tenha o
parquet sustentado a existência de indícios de fraude sobre um total de 265 (duzentas e sessenta e
cinco) concessões.
27. No que importa ao julgamento desta lide quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistemas de
informações, devem ser analisadas as imputações ministeriais referentes a 05 (cinco) benefícios
previdenciários que se relacionam diretamente com os réus remanescentes nesta ação penal, quais
sejam, 02 (duas) aposentadorias por tempo de contribuição concedidas, respectivamente, a MARIA
GORETTI SOARES DA CUNHA e ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, 02 (duas) pensões por morte
concedidas a personagens fictícios, que supostamente beneficiaram ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO,
e mais 01 (uma) pensão por morte concedida em nome de CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA. (...)
- Aposentadorias por tempo de contribuição concedidas aos pais de ANDRÉ SOARES DA CUNHA
29. De início, é de relevo destacar que a materialidade da fraude perpetrada para a concessão dos
dois benefícios de aposentadoria ora examinados já restou reconhecida por este juízo nos autos
da Ação Penal nº 000685-41.2015.4.05.8201, com base em robustos elementos de prova carreados
pela acusação. (...)
36. A análise concatenada desses elementos, portanto, evidencia que os acusados mentiram
perante a Polícia Federal e, mais, que tinham plena ciência das irregularidades praticadas para a
concessão das aposentadorias em referência, tendo sustentado, perante as autoridades policiais,
versões inverídicas sobre suas vidas laborais, com o fim de emprestar aparência de legitimidade
aos benefícios. (...)
38. Destarte, com fincas nos elementos de convicção acima aduzidos, concluo que estão devidamente
comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo de obtenção das aposentadorias ilícitas por parte dos
acusados MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA e ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, mediante
inserção de dados falsos em sistema de informações da Previdência Social.
- Das pensões por morte
39. À semelhança dos benefícios analisados no tópico anterior, a fraude às pensões por morte
concedidas em nome de Antônio Teófilo Lisboa, Antônio Lira Barbosa e Chimênia Kelly Silva Sousa, já
restou reconhecida em sede judicial, por ocasião do julgamento da Ação Penal nº 000068541.2015.4.05.8201, oportunidade em que este Magistrado debruçou-se, detidamente, sobre o modus
operandi adotado pelos integrantes da organização criminosa capitaneada por ANDRÉ SOARES DA
CUNHA para lograr a concessão indevida. (...)
40. Consoante se depreende das razões acima aduzidas, os benefícios fraudulentos foram
concedidos a partir da criação de pessoas fictícias, que passaram a figurar como beneficiárias
e/ou instituidoras das pensões. Toda a documentação que dava aparência de legitimidade a tais
pessoas, a exemplo de Certidões de Casamento e de Óbito, além dos documentos de identidade,
não custa reafirmar, era obtida por ANDRÉ SOARES DA CUNHA junto a falsários no Estado de
Pernambuco.
41. De fato, foi esse o modus operandi posto em execução para a concessão das três pensões por
morte que interessam a este julgamento.
42. Primeiramente, em relação aos benefícios concedidos em nome de Antônio Teófilo Lisboa e Antônio
Lira Barbosa, os documentos pertencentes aos beneficiários foram confeccionados a partir de fotografias
e assinaturas do réu ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, com vistas a conferir maior aparência de
realidade a tais pessoas fictícias, sobretudo em se considerando que os documentos, para além de instruir
os processos de concessão de benefícios, deveriam ser utilizados pelo menos em mais uma etapa da
empreitada criminosa, qual seja, a abertura de contas bancárias para depósito das rendas mensais dos
benefícios. (...)
48. Não restam dúvidas, pois, quanto à materialidade dos delitos de inserção de dados falsos em
sistema de informações praticados pelo acusado ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, também no
que diz respeito às pensões por morte concedidas em nome de Antônio Teófilo Lisboa e Antônio
Lira Barbosa, tendo o acusado se valido, para tanto, do cargo público ocupado por seu filho junto
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ao INSS.
49. Do mesmo modo, tenho que restou comprovada a concorrência de CHIMÊNIA KELLY SILVA
SOUZA para obtenção do benefício de pensão por morte em seu próprio nome, conquanto
possam ser apontadas algumas distinções em relação aos dois benefícios supra referidos.
50. A pensão concedida em nome de CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA teve como personagem fictício o
instituidor Damião do Nascimento Silva, o qual foi criado pelo grupo criminoso a partir de documentos
falsos. O referido instituidor foi vinculado à acusada, por intermédio de uma Certidão de Casamento, e na
sequência teve sua morte simulada através de Certidão de Óbito, igualmente forjada por falsários do
Estado de Pernambuco.
51. Após a confecção de toda a documentação necessária, os dados de CHIMÊNIA KELLY SILVA
SOUZA e do seu esposo fictício foram lançados por ANDRÉ SOARES DA CUNHA nos sistemas de
informações da Previdência Social com vistas à concessão fraudulenta da pensão por morte.
Todas essas conclusões podem ser diretamente extraídas do processo administrativo de
concessão, coligido às fls. 725/741, Apenso IV, do IPL. (...)
60. Assim, em síntese de todo o exposto, concluo que restaram devidamente comprovadas a
autoria, a materialidade e o dolo de obtenção de vantagem ilícita por parte dos acusados
ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO (três vezes), MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA (uma vez) e
CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA (uma vez).
b) Do uso de documento falso
61. A peça acusatória imputa ao acusado ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO o uso de documentos
falsos, aduzindo que esse réu se utilizou das personalidades fictícias, criadas em princípio para a
obtenção de benefícios previdenciários, em outra finalidade, qual seja, a abertura de contas
bancárias.
62. Ocorre que, consoante restou largamente explicitado no tópico anterior, a abertura de contas,
por meio da utilização de documentos falsos, consistiu em uma das etapas para a consumação
das fraudes à Previdência Social, eis que as referidas contas se destinaram exatamente ao
depósito dos valores pagos pelo INSS a título de pensão por morte. Nesse cenário, tenho que o
uso dos documentos falsos configurou crime meio para a consumação do delito de inserção de
dados falsos em sistema de informações, devendo por este ser absorvido, com fundamento no
princípio da consunção. (...)
66. Com tais fundamentos, impõe-se a absolvição do acusado ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO
quanto à imputação do uso de documentos falsos.
c) Lavagem de dinheiro
67. Dentre os réus remanescentes neste feito, a denúncia imputa a ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO,
ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS e CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA a prática de "lavagem"
ou ocultação de bens e valores, notadamente em proveito dos dois principais articuladores do esquema
criminoso desbaratado através da Operação "FANES", a saber, ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN
RAMOS DOS SANTOS. (...)
70. De fato, a documentação coligida ao longo da persecução penal, a exemplo do Relatório
RENAJUD, constante à fl. 52 do Processo nº 0001066-49.2015.4.05.8201, e do Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), constante à fl. 70 do Processo nº 000145364.2015.4.05.8201, corrobora a tese ministerial no sentido de que o automóvel VW/GOLF 1.6
SPORTLINE, Placa OFF6727/PB, está registrado em nome de ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO.
(...)
76. Somam-se a tais indícios o fato de que ao tempo da aquisição do veículo, ocorrida no ano de
2012, já estava ativa a aposentadoria por tempo de contribuição concedida a ANTÔNIO JOSÉ DA
CUNHA NETO a partir de informações falsas inseridas em sistema da Previdência Social por
ANDRÉ SOARES DA CUNHA. É bem verdade que a prova dos autos caminha no sentido de que o
esquema articulado com vistas à concessão de pensões por morte fraudulentas aparentemente se
instaurou em momento posterior à aquisição do bem (entre os anos de 2013 e 2014). (...)
79. Todos esses elementos, portanto, estão a indicar que o acusado ANDRÉ SOARES DA CUNHA
já auferia vantagens financeiras ilícitas ao tempo da aquisição do veículo e, mais, que a simulação
engendrada para a conclusão do negócio jurídico, muito antes de ter sido animada por um espírito
altruísta do réu ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, destinou-se efetivamente à ocultação do
patrimônio ilicitamente arrecadado pelo servidor do INSS. (...)
81. Por outro lado, entendo que não merece prosperar a acusação no ponto em que imputa o
crime de lavagem de capitais a ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO em virtude de ser ele titular de
sete contas bancárias. Isso porque o sigilo das referidas contas foi afastado por ordem deste juízo
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por três vezes, nos autos dos processos nº 0000756-43.2015.4.05.8201, 0001066-49.2015.4.05.8201 e
0001024-97.2015.4.05.8201, não havendo resultado das diligências qualquer prova de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos do acusado. (...)
120. Assim, em arremate de tudo que foi exposto a respeito da imputação do crime de lavagem de
dinheiro, tenho que a instrução apenas validou a materialidade e a autoria do delito no ponto em que
imputa ao acusado ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO a ocultação de um automóvel adquirido com
proventos ilícitos por ANDRÉ SOARES DA CUNHA, devendo as demais acusadas ser absolvidas
quanto ao crime da Lei nº 9.613/98.
d) Organização criminosa
121. A última das imputações ministeriais refere-se a uma suposta participação dos acusados ANTÔNIO
JOSÉ DA CUNHA NETO, GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e ROSEANE DE ALBUQUERQUE
MALHEIROS na organização criminosa orquestrada para o cometimento de fraudes em detrimento da
Previdência Social. (...)
129. Todos esses elementos, portanto, estão a evidenciar que ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO
integrava a organização criminosa, com especial vinculação ao primeiro escalão do grupo. A
corroborar essa conclusão, está o multicitado diálogo telefônico registrado sob o índice nº 8507815 (AC
Final, Processo nº 0000687-11.2015.4.05.8201), no qual ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN
RAMOS DOS SANTOS combinam a entrega de valores ilícitos ao acusado, revelando, de modo
inequívoco, a colaboração deste réu para as práticas criminosas. (...)
133. A mesma conclusão, porém, não se estende às imputações ministeriais dirigidas aos corréus
ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS e GLAUBER ELBERT LIMA SILVA. (...)
141. Seguindo adiante, o Ministério Público Federal imputa o mesmo delito a GLAUBER ELBERT LIMA
SILVA, apegando-se, precisamente, a indícios decorrentes de interceptações telefônicas, nas quais
o acusado aparece negociando com os principais articuladores das fraudes, ANDRÉ SOARES DA
CUNHA e EDVAN RAMOS DOS SANTOS, percentuais de comissão a serem pagos pela contratação
de empréstimos consignados irregulares. (...)
144. Da interceptação é possível extrair a ocorrência de uma discussão entre EDVAN RAMOS DOS
SANTOS, ANDRÉ SOARES DA CUNHA e a esposa do acusado, de nome KEEREM (que também
trabalha na atividade de corretagem de empréstimos), acerca do percentual cobrado no contrato de
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS a título de comissão. Partindo desse diálogo, o parquet
realizada ilação no sentido de que GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e sua esposa detinham ciência
sobre as fraudes e, em decorrência disso, faziam exigência exorbitante aos corréus.
145. Ocorre que, não obstante os líderes da ORCRIM, de fato, estejam envolvidos na discussão,
percebe-se que ANDRÉ SOARES DA CUNHA se apresenta como sendo irmão de JEFFERSON
RAMOS DOS SANTOS, deixando evidente que não é conhecido da outra interlocutora. Aliás, nesta
mesma ligação telefônica ANDRÉ SOARES DA CUNHA chega a questionar KEEREM, de forma
exaltada, sobre a legalidade do procedimento, ameaçando "prestar queixa na polícia", atitude que
sabidamente não se compatibiliza com a postura de quem dialoga com um de seus comparsas sobre a
prática criminosa.
146. Por óbvio, ANDRÉ SOARES DA CUNHA não ameaçaria denunciar a operação se estivesse lidando
com um agente que reunisse plena ciência sobre a fraude. Diante disso, outra conclusão não alcanço, se
não a de que ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS SANTOS pretendiam "passar" o
contrato pela financeira de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA como se legal fosse, sem contar, pois, com
a ciência dos agentes financeiros acerca das fraudes.
147. Essa constatação, registre-se, é reforçada pelo segundo áudio ao qual o Ministério Público Federal
se apega para demonstrar um suposto envolvimento de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, de índice
nº 8348355 (AC 04/2015). Nesse diálogo, o acusado interage, desta feita pessoalmente, com EDVAN
RAMOS DOS SANTOS e ANDRÉ SOARES DA CUNHA sobre o mesmo contrato de empréstimo
vinculado ao benefício de JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS. (...)
149. Dita circunstância, pois, reforça a conclusão de que GLAUBER ELBERT LIMA SILVA
aparentemente não tinha ciência da fraude ao benefício previdenciário antecedente e muito menos
conhecia pessoalmente ANDRÉ SOARES DA CUNHA, considerando que este último réu procurou
encobrir a sua real identidade, como, aliás, era praxe em sua atuação criminosa quando se
relacionava com pessoas estranhas ao esquema, tendo muitas vezes se passado por um
advogado, de nome "Felipe", consoante evidenciaram as interceptações colhidas ao longo das
investigações.
150. Sobre o ponto, aliás, cumpre acrescentar que o próprio ANDRÉ SOARES DA CUNHA afirmou
em seu depoimento perante a Polícia Federal não conhecer pessoalmente GLAUBER ELBERT
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LIMA SILVA, apesar das discussões mantidas por telefone. (...)
155. Por derradeiro, em que pese a alegação do órgão acusatório no sentido de que GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA teria participado da concessão de outros empréstimos irregulares em
benefício do esquema criminoso, é de se ponderar que tal afirmação se funda unicamente em
diálogo telefônico, no qual EDVAN RAMOS DOS SANTOS informa que possui 40 (quarenta)
empréstimos a serem lançados no sistema, sem, todavia, fazer qualquer menção às fraudes
perpetradas pela organização criminosa (cf. Áudio nº 8215988).
156. Afora esse elemento, não foram reunidas quaisquer provas de que tais empréstimos chegaram a ser
formatados, de sorte que qualquer inferência de uma suposta prática criminosa extraída deste diálogo não
passaria de exercício especulativo, incompatível com o sistema jurídico penal em vigor.
157. Desse modo, em arremate de tudo o que foi exposto quanto ao crime da Lei nº 12.850/2013,
tenho que a materialidade e a autoria delitivas apenas restaram demonstradas em relação ao
acusado ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, impondo-se, quanto aos demais, a absolvição por não
estar suficientemente comprovada a concorrência para a infração penal. (...)
III - DISPOSITIVO
191. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na
denúncia, para condenar os acusados ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, MARIA GORETTI SOARES
DA CUNHA e CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA nos seguintes termos:
a) ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO - pela prática dos crimes de: (i) inserção de dados falsos em
sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, por 03 (três) vezes, sendo 01 (um) delito
no ano de 2011 e outros 02 (dois) no ano de 2015, estes últimos em continuidade delitiva (art. 71 do
Código Penal); (ii) lavagem de capitais, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98; e (iii) formação de
organização criminosa, nos moldes art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13;
b) MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA - pela prática do crime de inserção de dados falsos em
sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal; e
c) CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA - pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de
informações, previsto no art. 313-A do Código Penal.
192. Absolvo os acusados GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e ROSEANE DE ALBUQUERQUE
MALHEIROS, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
193. Absolvo, ainda, os acusados ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, quanto à imputação de uso de
documento falso (art. 304 do Código Penal), e CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA, quanto à imputação do
crime de lavagem de capitais (art. 1º, da Lei nº 9.613/98), com fundamento, respectivamente, no princípio
da consunção e no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)
Campina Grande, 16 de junho de 2016.
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
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SENTENÇA
SENTENÇA - TIPO "D"
I - RELATÓRIO
1. Cuida-se de Ação Penal resultante de desmembramento do processo nº 0000685-41.2015.4.05.8201, remanescendo no polo
passivo deste feito os acusados ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, ROSEANE DE ALBUQUERQUE
MALHEIROS, MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA e CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA, a quem o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
atribui a prática dos seguintes delitos:
a) ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO: art. 313-A, c/c art. 29 (três vezes, em concurso material) e art. 304, ambos do Código Penal, art.
2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998;
b) GLAUBER ELBERT LIMA SILVA: art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013;
c) ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS: art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998;
d) MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA: art. 313-A, c/c art. 29 (uma vez) do Código Penal; e
e) CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA: artigo 313-A, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98;
2. O alcance subjetivo desta lide está adstrito aos referidos réus, por força da Decisão de recebimento da inicial acusatória proferida
nos autos originários (fls. 222/237), a qual determinou o desmembramento do feito com fundamento no art. 80 do Código de
Processo Penal e, sobretudo, na necessidade de garantir-se a celeridade e a razoável duração do processo em benefício dos
próprios acusados. Diante disso, passo a sintetizar as alegações vertidas na denúncia, apenas no que pertine ao deslinde das
imputações dirigidas aos integrantes do polo passivo deste feito. Vejamos:
a) os fatos em apuração foram objeto da denominada "OPERAÇÃO FANES", através da qual se elucidou esquema comandado pelo servidor
do INSS, ANDRÉ SOARES DA CUNHA, com o envolvimento de diversas pessoas, que compunham verdadeira organização criminosa voltada
para a obtenção de benefícios previdenciários e empréstimos consignados fraudulentos, através da prática dos delitos de inserção de dados
falsos nos sistemas informatizados do INSS, falsidade documental, lavagem de dinheiro, receptação qualificada e estelionato contra entidades
bancárias;
b) a investigação teve início no âmbito da Assessoria de Pesquisas Estratégicas e Gerenciamento de Riscos do INSS (APEGR/INSS), em
virtude da suspeita de desvio de conduta funcional do servidor ANDRÉ SOARES DA CUNHA, surgida a partir de declarações de segurada
que afirmou ter sido aposentada sem nunca haver adentrado em uma agência do INSS;
c) as apurações em âmbito administrativo, consubstanciadas nos Relatórios nº 004/2015, 006/2015 e 012/2015, todos da lavra da
APEGR/INSS, revelaram que ANDRÉ SOARES DA CUNHA habilitou e concedeu um total de 265 (duzentos e sessenta e cinco) benefícios
previdenciários com fortes indícios de irregularidades, tais como montagem de documentos, repetições de dados em procedimentos distintos,
concessões concluídas em curto espaço de tempo, fora do horário de atendimento ao público e sem agendamento prévio. As fraudes giraram,
em regra, em torno da concessão indevida de benefícios de aposentadorias por idade rural e pensões por morte;
d) detectou-se, ainda, que à imensa maioria dos benefícios com evidências de fraude foram vinculados empréstimos consignados, muitos
deles em montantes que alcançavam o teto permitido pela margem consignável dos benefícios, circunstância que fez surgir a suspeita de que
ANDRÉ SOARES DA CUNHA não atuava sozinho;
e) as interceptações telefônicas deferidas nos autos do Pedido de Quebra nº 0000687-11.2015.4.05.8201, implementadas mediante ação
controlada, permitiram a descoberta de diversos elementos da atuação do grupo, além da identificação dos demais envolvidos, revelando o
funcionamento de uma autêntica organização criminosa, que operava de modo estruturado para a realização sistemática de crimes, com vistas
à obtenção das vantagens econômicas daí decorrentes;
f) paralelamente às interceptações telefônicas, implementaram-se outras medidas de investigação, tais como quebras de sigilo de
comunicações telemáticas (Processo nº 0000755-58.2015.4.05.8201), bancário e fiscal (Processos nº 0000686-26.2015.4.05.8201,
0000756-43.2015.4.05.8201, 0000807-54.2015.4.05.8201 e 0001024-97.2015.4.05.8201);
g) observou-se, ademais, que parte dos titulares das pensões simplesmente não existia, tendo os acusados fornecido suas próprias
assinaturas e fotografias para produção de documentos falsos necessários à criação de personalidades fictícias, a partir das quais era possível
conceder o benefício fraudulento. Além disso, verificou-se, pelas imagens gravadas durante os saques nas referidas contas, que alguns dos
acusados, a exemplo de ANDRÉ SOARES DA CUNHA e do seu pai, ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, sacavam diretamente os valores
das pensões concedidas em nome desses titulares inexistentes;
h) a partir dos elementos de prova angariados durante as investigações, foi possível observar a ação da organização criminosa (ORCRIM)
com dois modus operandi distintos: o primeiro compreendia a cooptação de pessoas interessadas em obter benefícios previdenciários,
especialmente aposentadorias por idade rural, mas que não faziam jus ao benefício ou não dispunham da documentação exigida para o seu
deferimento. A organização, então, providenciava os documentos falsos necessários à instrução do processo concessório. Em seguida, o
benefício era rapidamente concedido pelo servidor e líder da ORCRIM, ANDRÉ SOARES DA CUNHA, mediante a inserção de dados falsos
nos sistemas do INSS. Por fim, eram vinculados, em regra, dois empréstimos consignados ao benefício, no valor de quatro a oito mil reais,
revertidos à organização como "pagamento" pela concessão do benefício;
i) a segunda frente de obtenção de vantagens indevidas envolveu a concessão de pensões por morte para: (i) beneficiar diretamente os
membros da ORCRIM, que as recebiam em nome próprio, através de interpostas pessoas ou por meio da criação de pessoas inexistentes; (ii)
beneficiar parentes de ANDRÉ SOARES DA CUNHA, caso em que também eram concedidas em nome de pessoas fictícias; ou, ainda, (iii)
comprometer pessoas que tivessem conhecimento do esquema, evitando que delatassem os crimes. Também nesses casos eram
contratados empréstimos consignados, que revertiam aos membros da organização;
j) como uma fase derradeira do esquema criminoso, após a percepção das vantagens econômicas, alguns membros da organização criminosa
providenciavam a ocultação dos ativos obtidos com as práticas delituosas, seja se valendo de pessoas próximas - amigos ou parentes - para
simular a propriedade dos bens, seja procurando investir o dinheiro sujo em atividades empresariais;
k) os acusados ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO e MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA, pais de ANDRÉ SOARES DA CUNHA, foram
contemplados com aposentadorias por idade, concedidas ainda no ano de 2011, quando o servidor laborava na Agência da Previdência Social
em Princesa Isabel/PB. O primeiro réu foi beneficiado, ainda, com duas pensões por morte, concedidas em nome de personagens fictícios
criados a partir dos seus dados. Além disso, colaborou de modo concertado com as fraudes, guarnecendo, em sua residência, carimbos e
documentos falsos utilizados nas fraudes;
l) GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, por seu turno, colaborou com a organização criminosa, com plena ciência das irregularidades, facilitando a
contratação de empréstimos consignados sobre benefícios previdenciários fraudulentos, pelo que chegou a cobrar comissão de 30% (trinta por
cento) sobre o valor do contrato;
m) ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS colaborou de modo estável e duradouro com o esquema criminoso, contribuindo com a
obtenção de empréstimos consignados fraudulentos realizados nos benefícios concedidos irregularmente, além de ter emprestado seu nome
para ocultação da empresa de EDVAN RAMOS DOS SANTOS e se colocado à disposição para trabalhar no empreendimento (fábrica de
sabão) que seria completamente financiado com o proveito do crime, com vistas à ocultação dos bens do líder da ORCRIM;
n) Por fim, CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA, amiga de EDVAN RAMOS DOS SANTOS, aderiu ao esquema criminoso, contribuindo, ainda
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O Ministério Público Federal interpôs Apelação postulando a Reforma, em parte, da Sentença para
“
decretar-se a condenação de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA nas penas do art. 2º da Lei nº 12.850/13”
, em
resumo:
“(...) uma das fases do esquema criminoso em pauta compreendia a vinculação de empréstimos
consignados logo após a concessão ilícita dos benefícios previdenciários, garantindo uma rápida
e maior obtenção de lucro para os membros da organização -sobretudo para o líder, o servidor
ANDRÉ SOARES DA CUNHA, e para o acusado EDVAN RAMOS DOS SANTOS, que funcionava
como braço operacional do primeiro e figurava como um dos principais articuladores do esquema,
responsável por manter uma rede de contatos recrutados para colaborar com as fraudes
(incluindo cooptadores, falsários e corretores de empréstimos).
Restou apurado, inclusive, que quando os empréstimos consignados eram vinculados a benefícios
fraudulentos, EDVAN RAMOS DOS SANTOS, apesar de ter uma empresa de crédito consignado, a GR
Soluções Financeiras, geralmente procurava outros agentes para formalizar os contratos.
Uma dessas pessoas era justamente o acusado GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, que mantinha
contato mais próximo com EDVAN RAMOS DOS SANTOS, e “passava”contratos da organização
criminosa através de sua agência de crédito “Credfácil”. O depoimento prestado pelo próprio acusado
em sede policial, logo após ser preso, elimina quaisquer dúvidas sobre seu envolvimento com o grupo (ff.
516/518 do IPL; aprox. 07:50 da mídia com a gravação audiovisual do depoimento) (...)
Nesse ponto, portanto, era essencial a participação de corretores de empréstimo comprometidos
com a empreitada delituosa e sabedores da ilicitude dos contratos, que aderiam ao esquema para
lucrar com as comissões extraídas de cada empréstimo. (...)
Desse modo, depreende-se que havia inequívoco entrelaçamento dos negócios de GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA com os demais integrantes da organização criminosa, principalmente com
EDVAN RAMOS DOS SANTOS.
Confirmando fortemente essa conclusão, foram flagradas, em diversos diálogos interceptados
com autorização judicial, negociações entre GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, EDVAN RAMOS DOS
SANTOS e ANDRÉ SOARES DA CUNHA, envolvendo empréstimos em benefícios fraudulentos,
firmados no interesse do grupo criminoso através da empresa de GLAUBER e com sua ativa
intermediação. (...)
Em que pese o devido respeito à decisão, o raciocínio revela-se equivocado, porque do mero fato de que
ANDRÉ SOARES DA CUNHA aparentemente se faz passar por um credor do titular do empréstimo não
se pode, simplesmente, concluir que o interlocutor GLAUBER ELBERT LIMA SILVA não tinha
conhecimento da fraude -sobretudo quando tal conhecimento se infere de diversos outros elementos dos
autos, conforme será detalhado adiante.
Demais disso, ainda que o acusado GLAUBER ELBERT LIMA SILVA não conhecesse ANDRÉ
SOARES DA CUNHA pessoalmente, tal circunstância não afastaria, de per si, o delito de integrar
organização criminosa, pois para a configuração do tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850/13 não é
indispensável que os membros do grupo se conheçam, todos, mutuamente, bastando que adiram,
com certo grau de estabilidade, a um projeto criminoso comum, o que ocorreu na hipótese dos
autos. (...)
De qualquer forma, ainda aceitando a hipótese de que GLAUBER ELBERT LIMA SILVA não conhecesse
o líder da organização pessoalmente, é indiscutível que o acusado mantinha relação bastante próxima
com EDVAN RAMOS DOS SANTOS, conforme ele mesmo admitiu em depoimento na Polícia Federal
(antes transcrito) e em Juízo (aprox. 06:00, mídia f. 392).
Acrescente-se que os dois referidos réus mantiveram constante comunicação telefônica durante o
período de monitoramento, no mais das vezes tratando acerca de empréstimos consignados (ex.
diálogos 8203993, 8220197, 8220221, 8220233, 8222214). Esta circunstância reforça sobremaneira a
conclusão de que havia participação de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA na organização
criminosa, máxime porque ficou comprovado que as fraudes contra a Previdência, seguidas da
contratação ilícita de empréstimos consignados, passaram a ser o principal meio de vida de
EDVAN RAMOS DOS SANTOS. (...)
No caso concreto, os diálogos telefônicos, reforçados pelos depoimentos colhidos em sede
policial e em juízo, comprovam insofismavelmente que GLAUBER ELBERT LIMA SILVA juntou-se
à organização criminosa articulada por ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS
SANTOS, com a função específica de intermediar empréstimos consignados sobre benefícios
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previdenciários fraudados.”4
4

APELAÇÃO –MPF
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal apresentar as presentes
razões de APELAÇÃO em face da r. Sentença prolatada por esse Juízo (fls. 518/589), requerendo, após os trâmites legais, o devido
encaminhamento ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região para os fins de direito.
Campina Grande (PB), 01 de julho de 2016.
Acácia Soares Peixoto Suassuna
Procuradora da República
RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO
I –EXPOSIÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia contra ANDRÉ SOARES DA CUNHA, ALUSKA TAVARES DOS SANTOS, EDVAN
RAMOS DOS SANTOS, JACQUELINE GUEDES CARNEIRO, GIOVANNI CAETANO SOARES DA SILVA, ROMERO BATISTA TEÓFlLO,
DORGIVAL CAETANO DA SILVA, JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, GLAUBER ELBERT LIMA SILVA,
ROSEANE DE A. MALHEIROS, ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA, JANDEILDA DUARTE
DE MACEDO, MARICÉLIA SILVA ARAÚJO, EDIVALDO DO NASCIMENTO, MARIA DULCE MACIEL HIGINO, MICHAEL GUEDES
CARNEIRO, WILTON PRAZERES CAMARÁ, MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA, ANA PAULA GALDINO, CHIMÊNIA KELLY SILVA,
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS, RAMON PEREIRA DE SOUSA, SEVERINO BARRETO DA SILVA, DIOGO RUBENS SALES,
CRISTIANO DA COSTA TERTO, ALISSON SOARES DA CUNHA, GEORGE CAETANO SOARES, VERÔNICA GALDINO RIBEIRO,
GILMAR CAETANO SOARES DA SILVA, EDINEIA MARIA HIGINO e IZAÍAS RAIMUNDO DOS SANTOS, imputandolhes a prática dos crimes
previstos nos arts. 171, §3º (estelionato majorado), 180, §6º (receptação majorada), 304 (uso de documento falso) e 313-A (inserção de dados f
alsos em sistema de informações), todos do Código Penal, bem como no art. 2º, §§ 3º e 4º, It da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e n
o art. 1º, §2º, I, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
A inicial acusatória veio escoltada no IPL nº 257/2015, referente às investigações da denominada "Operação Fanes".
Em decisão de fls. 274/289, a denúncia foi recebida e determinou-se, com base no art. 80 do CPp, o desmembramento do feito, com a
formação de 5 (; (cinco) novos autos, e a distribuição dos acusados na forma descrita no item "b" da
aludida decisão.
Desse modo, no polo passivo do processo em epígrafe permaneceram os acusados ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NET01 GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA, ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS, MARIA GORETTI SOARES DA CUNHA e CHIMÊNIA KELLY
SILVA SOUSA.
Após o regular processamento do feito, em sede de Alegações Finais, o Parquet Federal requereu a condenação dos réus nos termos
postulados na inicial acusatória, salvo quanto ao crime do art. 304 do Código Penat imputado a ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, e ao
crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13, imputado a ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS, em relação aos quais pugnou pela absolvição
(fls. 395/459).
Na Sentença de fls. 518/589, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolve
ndo ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO quanto à imputação do crime do art. 304 do Código Penal, e CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUSA
quanto à imputação do delito do art. 1º da Lei nº 9.613/98, bem como GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e ROSEANE DE
ALBUQUERQUE MALHEIROS, estes dois últimos com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.
No presente apelo, insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a Sentença exarada, no tocante à absolvição do acusado
GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, a quem foi imputada a prática do delito previsto no art. 22, § 42, 11, da Lei nº 12.850/13, por
considerar que há provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, a justificar a prolação de um decreto condenatório.
11 -PRELIMINAR DO RECURSO
o presente recurso pretende cumprir os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade. Não há, portanto, preliminares a serem
analisadas, as quais se ligam essencialmente ao juízo de prelibação da Apelação.
III –MÉRITO
lII.l -Breve contextualização
A Operação Fanes descortinou um esquema criminoso de obtenção de benefícios previdenciários (em especial aposentadorias
rurais e pensões por morte) e empréstimos consignados fraudulentos, com atuação verificada principalmente entre os anos de 2013
e 2015, sob o comando do servidor do INSS ANDRÉ SOARES DA CUNHA, lotado na Agência de Previdência Social do Dinamérica,
em Campina Grande/PB.
As fraudes eram praticadas através da inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da Autarquia Previdenciária pelo servidor, que
contava com a colaboração de diversas pessoas funcionando como cooptadores, falsários, corretores de empréstimos consignados
irregulares e "laranjas" utilizados na ocultação de patrimônio ilícito, tudo mediante divisão de tarefas e dinâmica próprias de uma verdadeira
organização criminosa.
Entre os corretores envolvidos com o grupo figurava GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, que atuou de modo concertado na facilitação de
empréstimos consignados sobre benefícios fraudulentos, com plena ciência das irregularidades, colaborando, assim, com o sucesso da
empreitada ilícita e, efetivamente, integrando a organização criminosa. Em vista disso, o réu foi denunciado como incurso nas penas do art. 211
da Lei nº 12.850/13 e, considerando que a instrução processual corroborou os elementos informativos do Inquérito, o MPF postulou, em sede
de Alegações Finais, a condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia.
Entretanto, na Sentença ora impugnada, o Magistrado concluiu que não havia provas de que o réu concorreu para a infração penal,
absolvendo-o com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Ocorre que, com a devida venia, o exame da prova dos autos e dos fundamentos do próprio decreto absolutório revela a
necessidade de reforma da Sentença para exarar-se a devida condenação de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, na forma do art. 2º da
Lei nº 12.850/13, como será detalhado a seguir:
III.2 -Razões de Apelação
Nos termos da Lei nº 12.850/13, organização criminosa é toda associação de 4 (quatro) ou mais agentes, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza (não necessariamente econômica), mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional.
Como é sabido, a organização criminosa se diferencia do concurso eventual de pessoas justamente pela estabilidade da atuação em conjunto
dos agentes. Ademais, conforme visto, é necessário que haja divisão de tarefas entre os integrantes; porém, independentemente da posição
hierárquica na estrutura do grupo, todos serão autores da conduta típica, desde que pratiquem dolosamente algum dos verbos do tipo previsto
no art. 2º da Lei nº 12.850/13.
No caso concreto, a estrutura, a dinâmica de funcionamento e o modus operandi da organização criminosa descoberta na Operação
Fanes já restou reconhecida pelo Juízo de primeiro grau (...)
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Contrarrazões pela manutenção da Sentença.
O Diretor de Secretaria da 6ª Vara Federal (PB) apresentou Ofício informando o Óbito do Réu, Antônio
José da Cunha Neto.5
A Procuradoria Regional da República ofertou Parecer pelo Desprovimento da Apelação do Ministério
Público Federal e Extinção da Punibilidade do Réu, Antônio José da Cunha Neto, em razão do seu Óbito:
“
Entende-se, data máxima venia, que os elementos de convicção elencados pelo Órgão ministerial
em suas razões recursais configuram-se, tão somente, em indícios circunstanciais sem a
densidade probatória necessária à formação de convicção de culpa acima de dúvida razoável. O
simples fato de o Sr. GLAUBER ELBERT LIMA SILVA manter relacionamento comercial com o Sr.
Edvan Ramos não leva automaticamente à conclusão de que aquele tinha ciência das tratativas
ilícitas deste, ademais, o corretor não detém poderes para determinar a aprovação da transação
que deve ser analisada pela instituição financeira concedente. (...)
Tais informações são corroboradas pela transcrição de diálogo entre os Srs. André Soares da Cunha e
GLAUBER ELBERT em que este informa não ser possível garantir "100%" que o empréstimo seria
autorizado face a necessidade de análise que, por óbvio, não seria feita por ele.
Igualmente, o constante contato telefônico entre o Sr. GLAUBER ELBERT e o Sr. Edvan Ramos não é,
por si só, elemento robusto a permitir a inferência de que havia um conluio entre ambos pois, rememorese, a atuação profissional do Sr. GLAUBER ELBERT era a de corretagem, de modo que tratar de
empréstimos era o "pão de cada dia" do recorrido, não se constituindo em atividade suspeita por si só o
constante contato acerca de empréstimos consignados.
Por fim, o fato de o recorrido cobrar urna comissão vultosa, baseado na suposta dificuldade de
obter o empréstimo junto a outra entidade, decorre da mesma lógica que faz o Brasil praticar juros
tão acima da média mundial: o risco. Ora, se a operação apresenta maior risco, o corretor que a
valida avoca para si a responsabilidade por eventual inadimplência e, assim, precisa de um
incentivo para tanto, o que se reflete na taxa de comissão estipulada que, frise-se, pode ser
recusada pelo contratante, corno bem consignou o PARQUET FEDERAL quando transcreveu
excerto do Áudio 8220197, AC 04/2015 (fl. 623, voI. 03) (...)
Assim, concessa vênia, não se vislumbra a presença de material probatório suficiente à
comprovação da autoria dolosa do tipo do art. 2° da Lei 12.850/2013. (...)
Conclui-se, pois, pela improcedência das alegações recursais, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso em tela e pela extinção da punibilidade no que se refere ao Sr.
ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO em razão de seu falecimento. (...)
EM FACE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da representante infra-assinada
opina, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso; no mérito, desprovimento do apelo do MPF,
manifestando-se pela extinção da punibilidade quanto ao Apelante Sr. ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA
5

OFÍCIO nº OPE.0006.000265-6/2018
Senhor(a) Diretor(a),
De ordem do MM. Juiz Federal Titular da 6ª Vara, Dr. GUSTAVO DE PAIVA GADELHA, remeto, em anexo, cópia das peças de fls. 2017/2018,
extraídas do Pedido de Prisão Preventiva nº 0001061-27.2015.4.05.8201, relativas ao Óbito do acusado ANTONIO JOSÉ DA CUNHA NETO,
a fim de instruir a ACR 14297 –PB (proc. Originário nº 0001400-83.201S.4.0S.8201), em trâmite nessa Divisão de Processamento das Causas
de Competência da 1ª Turma.
Atenciosamente,
LÍVIA AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO
Diretor de Secretaria da 6ª Vara/PB
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NETO,
6

tendo

como

prejudicada

a

6
sua apelação.”

PARECER
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 610/633, voI. 03) contra sentença (fls. 518/589, voI
. 03), proferida pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba no âmbito da OPERAÇÃO FANES que, julgando
parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenou os acusados como segue:
ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO -i) inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), por três vezes, duas em
continuidade delitiva (art. 71 do CP); ii) lavagem de capitais (art. 1° da Lei nº 9.613/1998); e iii) formação de organização criminosa (art. 2°, § 4°, i
nc. lI, da Lei n° 12.850/2013), penas de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (art. 313-A do CP) e 05 (cinco) anos e 03 (três)
meses de reclusão 116 (cento e dezesseis) dias-multa (arts. 313-A c/c 71 do CP); 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 1° da
Lei nº 9.613/1998); e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão 12 (doze) dias-multa (art. 2°, § 4°, inc. lI, da Lei n° 12.850/2013). Nos
termos do art. 69 do CP, as penas consolidadas perfazem 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito)
dias-multa correspondentes a R$ 14.814,40 (catorze mil, oitocentos e catorze reais e quarenta centavos), regime inicial de cumprimento
fechado. Foi fixado valor mínimo para reparação de dados de R$ 132.192,77 (cento e trinta e dois mil, cento e noventa e dois reais e setenta e s
ete centavos).
MARIA GORETII SOARES DA CUNHA inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), pena de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa correspondentes a R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais), regime inicial
de cumprimento aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa no montante de R$ 4.728,00 (quatro mil,
setecentos e vinte e oito reais). Foi fixado valor mínimo para reparação de dados de R$ 93.420,44 (noventa e três mil, quatrocentos e vinte
reais e quarenta e quatro centavos).
CHIMÊNIA KELLY SILVA SOUZA inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), pena de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa correspondentes a R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais), regime inicial de
cumprimento aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa no montante de R$ 4.728,00 (quatro mil,
setecentos e vinte e oito reais). Foi fixado valor mínimo para reparação de dados de R$ 21.627,82 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete
reais e oitenta e dois centavos).
O Sr. GLAUBER ELBERT LIMA SILVA foi absolvido da imputação do art. 2° da Lei n° 12.85012013 (Organização Criminosa) (...)
Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pleiteia a condenação do Sr. GLAUBER ELBERT LIMA SILVA
aduzindo que "era essencial a participação de corretores de empréstimo comprometidos com a empreitada delituosa e sabedores da
ilicitude dos contratos, que aderiram ao esquema para lucrar com as comissões extraídas de cada empréstimo" sendo "uma dessas
pessoas (.. .) o acusado GLA UBER ELBERT LIMA SILVA, que mantinha contato mais próximo com EDVAN RAMOS DOS SANTOS, e
'passava' contratos da organização criminosa através de sua agência de crédito 'Credfácil' tendo, inclusive, prestado depoimento em
que admite ter repassado ou formalizado empréstimos consignados pagando ou recebendo comissões bem como manter relação
comercial com o Sr. Edvan Ramos.
Finda pugnando pelo provimento do apelo para condenar o Sr. GLAUBER ELBERT LIMA SILVA nas penas do art. 2° da Lei nº 12.850/2013.
O Sr. GLAUBER ELBERT LIMA SILVA ofereceu contrarrazões recursais (fls. 642/653, vol. 03) afirmando "a inexistência dos elementos que
configura (sic) a norma incriminadora 'organização criminosa'" não havendo comprovação "da participação do indiciado Glauber, nem qual seria
a sua função nessa organização". Requer o desprovimento do apelo ministerial.
O Sr. ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO recorreu nos termos do art. 600, § 4° do CP. Não foram apresentadas as razões recursais.
Consta nos autos cópia do Oficio n° PE.0006.000265-6/2018 (fl. 709), da lavra do Diretor de Secretaria da 6ª Vara-PB atuando de ordem do
MM. Juiz Federal Titular da respectiva Vara, em que remete documentação relativa ao óbito do Sr. ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO -fls.
710 (cópia da Certidão de Óbito) e 711 (cópia da Declaração de Óbito).
Através de Despacho de fls. 712/713, vol. 03, faz-se vista dos autos a esta Procuradoria Regional da República.
Vindos os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
PASSA-SE A OPINAR
PRELIMINARMENTE:
Dos REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:
Antes de se adentrar no meritum causae, tem-se que perquirir se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, condição
sine qua non ao conhecimento do recurso ora em apreço, por esse Egrégio Tribunal Regional Federal.
Como é sabido, a doutrina classifica os pressupostos recursais penais em objetivos e subjetivos.
Os pressupostos recursais objetivos consistem no cabimento do recurso, isto é, na existência de previsão legal do recurso para a decisão
recorrida, na adequação do recurso à decisão que se visa a impugnar, na tempestividade do mesmo, qual seja, sua interposição no prazo
legal, na sua regularidade procedimental e na inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.
Os pressupostos subjetivos limitam-se ao interesse de agir, quando presente a sucumbência, e à legitimidade para recorrer.
É de se ressaltar que no caso sub judice os recorrentes atenderam a todos os pressupostos necessários ao conhecimento das presentes
apelações, conforme se passa a analisar.
CABIMENTO E ADEQUAÇÃO:
Compulsando os autos, constata-se que a decisão que se busca impugnar é uma sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz Federal da 6ª
Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que absolveu o recorrido.
Transcreve-se o disposto no art. 593, inc. I, do Código de Processo Penal, verbis:
Art. 593. Caberá apelação, no prazo de cinco (05) dias: L das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz
singular.(grifado)
Assim, cotejando-se o conteúdo do artigo acima transcrito com a questão sub examine, conclui-se pelo perfeito enquadramento do recurso
interposto pelo MPF como a via adequada para a impugnação da decisão que se pretende modificar.
Portanto, entende-se que a apelação em foco observou os pressupostos processuais do cabimento e da adequação.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO:
Sabe-se que os atos processuais devem ser praticados pelas partes dentro de prazo determinado, sob pena de preclusão. Dessa forma,
impende analisar se o recurso em tela foi interposto em observância ao prazo legal.
Estabelece o caput do art. 593 do Código de Processo Penal que o prazo para a Apelação é de 5 (cinco) dias, sendo de 8 (oito) dias o prazo
para a apresentação das razões, na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.
Por oportuno, traz-se à colação o que preleciona o doutrinador Fernando Capez a respeito da intimação da sentença:
A intimação da sentença deverá ser feita ao réu pessoalmente, esteja solto ou preso, por adoção do princípio da ampla defesa, bem como a
seu defensor, fluindo o prazo recursal a partir da última intimação efetuada.
Sabe-se que, em processo penal, os prazos contam-se da data da efetiva intimação e não da juntada aos autos do mandado judicial ou da
carta precatória ou de ordem devidamente cumpridos.
Por oportuno, acerca da matéria, cumpre ressaltar a Súmula nº 710 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis:
Súmula n° 710/STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precat
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É o Relatório.

«176»
«177»
VOTO
O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire (Relator):
Destaco da Sentença os Fundamentos que ensejaram a Absolvição do Réu, Glaubert Elbert Lima Silva,
com os quais compartilho, verbis:
“
121. A última das imputações ministeriais refere-se a uma suposta participação dos acusados ANTÔNIO
JOSÉ DA CUNHA NETO, GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e ROSEANE DE ALBUQUERQUE
MALHEIROS na organização criminosa orquestrada para o cometimento de fraudes em detrimento da
Previdência Social.
122. À semelhança do que se consignou em relação ao delito de inserção de dados falsos em sistema
de informações, a existência de uma organização criminosa instaurada no Estado da Paraíba, com maior
concentração no Município de Campina Grande/PB, sob a liderança do servidor público do INSS, ANDRÉ
SOARES DA CUNHA, já restou devidamente reconhecida por este Magistrado no julgamento de mérito da
Ação Penal nº 0000685-41.2015.4.05.8201, de maneira que cumpre perquirir, por ora, sobre a prática de
atos pelos acusados que permita enquadrá-los na condição de integrantes da referida organização.
123. Inicialmente, quanto ao réu ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, narra o Ministério Público
Federal dois fatos que, no entendimento da acusação, seriam suficientes para revelar uma colaboração
deste acusado com o esquema criminoso, quais sejam, (i) o de que o acusado recebeu dinheiro oriundo
do crime para ocultar em sua residência e (ii) o de que o acusado guardava consigo documentos e
carimbos utilizados na concessão fraudulenta de benefícios.
124. De plano, afirmo que a prova dos autos valida a versão sustentada pela acusação.
125. Em princípio, é de se ressaltar que a colaboração do acusado para a ocultação do patrimônio do
seu filho, ANDRÉ SOARES DA CUNHA, enquanto líder da organização criminosa, já restou declinada no
tópico anterior, fato que constitui indício contundente da existência de uma ligação mais estreita do
acusado com o esquema criminoso.
126. Soma-se a essa evidência o fato de que, diferentemente do observado em relação a outros
denunciados na ação penal originária (a exemplo daqueles que passaram a integrar a Ação Penal nº
0001403-38.2015.4.05.8201, já julgada em primeira instância), ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO
admitiu em seu interrogatório judicial que ficava com a integralidade dos valores dos benefícios
concedidos em seu favor, descontando unicamente as quantias correspondentes aos empréstimos
consignados vinculados a tais benefícios, que eram repassadas a ANDRÉ SOARES DA CUNHA.
127. Dita circunstância robustece a tese de que o acusado detinha um envolvimento mais acentuado
com a organização criminosa, haja vista que apenas os principais membros do grupo usufruíam
pessoalmente de benefícios previdenciários, tal como se verificou em relação a EDVAN RAMOS DOS
SANTOS e JACQUELINE GUEDES CARNEIRO, cada um destes detentor de três pensões por morte
fraudulentas.
128. Diferentemente, as pessoas que prestavam colaboração esporádica, sem, no entanto, integrar o
esquema criminoso, eram agraciadas com pequenos valores, como forma de pagamento pela
colaboração, o que não se verifica em relação a ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO. Citem-se, à guisa
ilustrativa, os acusados VERÔNICA GALDINO RIBEIRO e GILMAR CAETANO SOARES DA SILVA.
129. Todos esses elementos, portanto, estão a evidenciar que ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO
integrava a organização criminosa, com especial vinculação ao primeiro escalão do grupo. A corroborar
essa conclusão, está o multicitado diálogo telefônico registrado sob o índice nº 8507815 (AC Final,
Processo nº 0000687-11.2015.4.05.8201), no qual ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS
SANTOS combinam a entrega de valores ilícitos ao acusado, revelando, de modo inequívoco, a
colaboração deste réu para as práticas criminosas.
130. Para além de todas essas evidências, serve como arremate para a conclusão até aqui
sustentada, o fato de que foram apreendidos em poder do acusado diversos extratos do Cadastro
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Nacional de Informações Sociais (CNIS) em nome de terceiros, além de documentos falsos, tais como
Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito, CPF's, RG's, comprovantes de residência e comprovantes
de rendimentos em nome de diversos familiares, referentes a várias empresas, dentre as quais a IPELSA
(usada para concessão fraudulenta de benefício previdenciário em favor do acusado). Foram encontrados
até mesmo carimbos das empresas IPELSA e MultSom Comércio de Autopeças, ambos utilizados nas
fraudes, consoante evidenciam os documentos de fls. 112/134, Apenso IV do IPL, e 331/359, Apenso V,
do IPL.
131. Registre-se que, inquirido em juízo sobre os fatos supra aduzidos, o réu não logrou fornecer
justificativa plausível, limitando-se a aduzir (sem a segurança que lhe foi peculiar no momento em que
admitiu a percepção fraudulenta de benefícios previdenciários), que o dinheiro mencionado por ANDRÉ
SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS SANTOS no diálogo nº 8507815 não chegou a ser
entregue, bem como que não sabia que os documentos armazenados em sua residência se destinavam a
fraudar a Previdência Social, muito embora dentre eles houvesse um carimbo da IPELSA, utilizada
justamente para a obtenção ilícita da sua aposentadoria por tempo de contribuição.
132. Não remanescem, portanto, quaisquer dúvidas quanto à efetiva participação do acusado
ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO na organização criminosa desmantelada pela Operação "FANES".
133. A mesma conclusão, porém, não se estende às imputações ministeriais dirigidas aos corréus
ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS e GLAUBER ELBERT LIMA SILVA.
134. Quanto à primeira acusada, cumpre registrar que o próprio Ministério Público Federal postulou
sua absolvição, ao argumento de que não restou comprovado o dolo de compor organização criminosa.
Confiram-se, a propósito, as razões vertidas pelo parquet:
"Consoante dito, embora houvesse, quando do oferecimento da Denúncia, indícios de que ROSEANE
MALHEIROS teria participado da organização criminosa, tendo em vista sua atuação junto aos acusados
EDVAN RAMOS e ANDRÉ SOARES, principalmente através da realização de empréstimos consignados,
encerrada a instrução processual, é forçoso concluir pela insuficiência de provas que sustentem a
condenação da acusada pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.
Assim, em razão de não ter restado cabalmente comprovada a vontade finalisticamente dirigida a
integrar a organização criminosa descortinada nas investigações na execução dos empréstimos
consignados, impõe-se a absolvição da acusada especificamente quanto a essa imputação".
135. De fato, como já assentado no tópico pertinente à ocultação patrimonial, os elementos indiciários
reunidos durante a instrução processual não possibilitam concluir, com o grau de certeza exigido pelo
Direito Penal, que a denunciada prestou, voluntária e conscientemente, colaboração para as fraudes
perpetradas pela organização criminosa.
136. A simples relação de proximidade entre a requerente e o corréu EDVAN RAMOS DOS SANTOS
e, mais, o fato de figurar a ré como titular da empresa que concedeu 04 (quatro) empréstimos
consignados vinculados a benefícios fraudulentos, não podem ser tidos como prova irrefutável do
comprometimento da acusada com o intuito fraudatório do grupo criminoso.
137. Em todas as ocasiões em que foi inquirida, seja perante a Polícia Federal, seja na audiência de
instrução processual, a requerente manteve-se segura e coerente em suas afirmações, sobretudo quanto
ao fato de não ter ciência das fraudes previdenciárias e, por conseguinte, da ilegitimidade dos documentos
utilizados para a contratação de empréstimos, ao argumento de que as propostas de empréstimo eram
integralmente formatadas por EDVAN RAMOS DOS SANTOS, tendo chegado às mãos da ré já
devidamente instruídas com cópia da documentação necessária, apenas para inclusão no sistema
bancário pertinente.
138. Tampouco fatos como "levar trabalho pra casa" ou "pagar contas da empresa" podem, sozinhos,
dar amparo a uma condenação, haja vista que revelam práticas corriqueiras de administração comercial.
Ademais, não restou demonstrado que a denunciada tivesse ciência da finalidade ilícita que seria
emprestada pelo grupo criminoso à fábrica de sabão em vias de ser instalada, de sorte que a
manifestação de anuência em trabalhar no futuro empreendimento também não se revela suficiente para
evidenciar a participação em organização criminosa.
139. Mencione-se, em reforço de fundamentação, que ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS
não foi agraciada com quaisquer benefícios previdenciários fraudulentos, postura que não condiz com a
praxe da organização criminosa em análise, haja vista que todos os componentes da ORCRIM, e até
mesmo os colaboradores esporádicos, invariavelmente ostentavam benefícios ilegítimos, como forma de
silenciar sobre as fraudes.
140. Essa circunstância, portanto, induz, a contrario sensu, à conclusão de que a acusada
efetivamente não tinha ciência acerca dos delitos executados pela ORCRIM, fortalecendo a versão
veementemente sustentada em todos os depoimentos colhidos durante a persecução criminal, aos quais
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empresto verossimilhança, utilizando-os como fundamento para decretar a absolvição da ré quanto ao
delito de participação em organização criminosa.
141. Seguindo adiante, o Ministério Público Federal imputa o mesmo delito a GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA, apegando-se, precisamente, a indícios decorrentes de interceptações
telefônicas, nas quais o acusado aparece negociando com os principais articuladores das fraudes,
ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS SANTOS, percentuais de comissão a serem
pagos pela contratação de empréstimos consignados irregulares.
142. Aduz o parquet, em síntese, que o acusado atuou de modo concertado na facilitação de
empréstimos consignados, agindo com plena ciência das irregularidades e movido pela intenção
de colaborar com o lucro da organização criminosa e para o seu próprio proveito, já que auferia
altas comissões pela realização de cada contrato irregular. Nesse contexto, GLAUBER ELBERT
LIMA SILVA teria atuado na formatação de pelo menos dois empréstimos vinculados a benefícios
fraudulentos, em nome de MOABE BATISTA VASCONCELOS e JEFFERSON RAMOS DOS
SANTOS.
143. Pois bem. O primeiro dos diálogos telefônicos a que faz alusão o Ministério Público Federal é o
de nº 8220148, cujo teor passo a transcrever:
Áudio 8220148, AC 03/2015 (f. 287/288):
Keerem: Oi, Edvan.
Edvan: Ei, não tem como tu cancelar agora não?
Keerem:Tem não, Edvan, porque eu já saí lá do escritório.
Edvan: Já foi averbado, ele?
Keerem:Já, Edvan, e aí eu tenho que ver como está o contrato, porque se já foi averbado, não tem como
cancelar.
Edvan: Mas tem que cancelar, porque o rapaz achou muito, muito alto.
Keerem: Mas ele não sabia?
(André, ao fundo: Sabia não, diga a ela que eu não sabia não. Deixa eu falar com ela)
André: Oi, aqui é o irmão dele, um amigo do rapaz lá, de Jefferson. É porque é o seguinte, ele não
informou ao rapaz que vocês iam tirar essa porcentagem em cima. Porque primeiramente o valor era pra
ser passado todo para o rapaz, entendeu? Aí isso não existe de tirar 30% em cima, porque vocês já
recebem a comissão de vocês. Aí o rapaz não aceitou isso aí não. Se tiver averbado, ele vai ter que ir na
delegacia prestar uma queixa, entendeu? Aí como é que vocês vão resolver isso aí?
Keerem:Pronto. Olhe, é como eu estou dizendo. Quando foi feito esse contrato, Edvan não passou nada
para vocês não?
André: Não. Que procedimento é esse de vocês tirarem 30% em cima? Esse procedimento é legal? Está
no contrato?
Keerem:Mas deixa eu dizer a você. Deixa eu falar. Quando você fez em outro canto não passava. Não foi
isso?
André: Não, mas aí ele disse que resolvia, não disse que era pra descontar 30% não. Esse procedimento
é legal? Descontar 30% é legal?
Keerem:Não, porque o que eu estava sabendo era que Edvan disse que era pra a gente... Ele sabia que
era pra passar esse valor, e era um dinheiro que você estava devendo a Edvan, ele ia perder esse valor
só pra você pagar.
André: Não, não está devendo nada a ninguém não. A questão é que foi passado por aí porque a gente
confia no rapaz. A gente sabe que ele trabalha com isso aí e nunca fez nada errado. Aí a questão é só
que ele ia botar do bolso dele.
Keerem:Jefferson não é irmão de Edvan?
André: É sim, mas ele não aceitou isso aí não.
Keerem:Ele não aceitou? Pronto, então faça o seguinte, quando for amanhã, eu não vou mais cancelar
hoje, até porque o rapaz não está trabalhando uma hora dessa, que ele só trabalha até 17:00 horas e já
vai dar 18:00 horas...
André: É, mas me responda só uma coisa: é legal esse procedimento de vocês descontarem 30% em
cima? Está no contrato?
Keerem:É sim. Não está, mas é verbalmente. Está entendendo?
André: Verbalmente? Não existe nada verbalmente não, senhora.
Keerem:Pronto, então faça o seguinte: eu não lhe conheço, não sei nem quem você é, esse negócio não
foi feito comigo, você veja aí com Edvan. Você veja aí diretamente com ele.
André: Pronto. Quanto foi o valor que foi feito? Do empréstimo.
Keerem:Foi 40 mil, se eu não me engano.
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André: Pronto. E porque não vai ser passado esse valor pro rapaz?
Keerem:Nisso não existe comissão. Ele já foi passado em outro canto, esse valor, e não...
André: Sim, mas o valor que foi averbado lá, ele vai amanhã consultar na agência, se estiver averbado,
ele vai numa agência do INSS amanhã, se estiver averbado, aí esse valor vai ter que ser depositado na
conta dele, senão ele vai prestar queixa na polícia.
Keerem:Está certo. Pois chame aí Edvan.
Edvan: Kelly, Kelly. Amanhã eu vejo isso com você. Cancele, por favor.
Keerem:Edvan, eu gosto de fazer coisa com homem de verdade, não é com cabra safado não, está
entendendo? Porque quando ele fez, ele sabia que tinha que fazer esse repasse.
(André ao fundo: ele não sabia não)
Keerem:Sabia! Ele sabia muito bem!
Edvan: Kelly, Kelly, mande cancelar e pronto. O resto eu resolvo, está certo?
Keerem:E se tiver averbado, Edvan? Aí é f... né? Pronto, faça o seguinte, converse com Glauber, porque
eu não quero nem me estressar com esse contrato. Porque quando foi feito, foi você com Glauber. Não fui
eu com você.
Edvan: Está certo.
Keerem:Fale com ele. Porque quando você passou pra mim você disse que ele estava devendo um
dinheiro a você, e você ia perder esse dinheiro, e tal, tal, tal e tal...
Edvan: Kelly, amanhã a gente conversa, viu?
Keerem: Ta, tá. Até amanhã.
144. Da interceptação é possível extrair a ocorrência de uma discussão entre EDVAN RAMOS DOS
SANTOS, ANDRÉ SOARES DA CUNHA e a esposa do acusado, de nome KEEREM (que também
trabalha na atividade de corretagem de empréstimos), acerca do percentual cobrado no contrato de
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS a título de comissão. Partindo desse diálogo, o parquet realizada
ilação no sentido de que GLAUBER ELBERT LIMA SILVA e sua esposa detinham ciência sobre as
fraudes e, em decorrência disso, faziam exigência exorbitante aos corréus.
145. Ocorre que, não obstante os líderes da ORCRIM, de fato, estejam envolvidos na discussão,
percebe-se que ANDRÉ SOARES DA CUNHA se apresenta como sendo irmão de JEFFERSON RAMOS
DOS SANTOS, deixando evidente que não é conhecido da outra interlocutora. Aliás, nesta mesma ligação
telefônica ANDRÉ SOARES DA CUNHA chega a questionar KEEREM, de forma exaltada, sobre a
legalidade do procedimento, ameaçando "prestar queixa na polícia", atitude que sabidamente não se
compatibiliza com a postura de quem dialoga com um de seus comparsas sobre a prática criminosa.
146. Por óbvio, ANDRÉ SOARES DA CUNHA não ameaçaria denunciar a operação se estivesse
lidando com um agente que reunisse plena ciência sobre a fraude. Diante disso, outra conclusão não
alcanço, se não a de que ANDRÉ SOARES DA CUNHA e EDVAN RAMOS DOS SANTOS pretendiam
"passar" o contrato pela financeira de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA como se legal fosse, sem contar,
pois, com a ciência dos agentes financeiros acerca das fraudes.
147. Essa constatação, registre-se, é reforçada pelo segundo áudio ao qual o Ministério Público
Federal se apega para demonstrar um suposto envolvimento de GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, de
índice nº 8348355 (AC 04/2015). Nesse diálogo, o acusado interage, desta feita pessoalmente, com
EDVAN RAMOS DOS SANTOS e ANDRÉ SOARES DA CUNHA sobre o mesmo contrato de empréstimo
vinculado ao benefício de JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS. Vejamos a transcrição:
Áudio 8348355, AC 04/2015 (f. 388/389):
Glauber: Oi, Edvan.
Edvan: Aquele outro, Jefferson, como é que está ele?
Glauber: Jefferson está em andamento, ele disse que paga em dois dias. Já falei com o suporte. Quinta
pra sexta está pagando Jefferson.
Edvan: Pronto. Tem um amigo meu aqui que quer conversar com você.
Glauber: Passa aí pra ele aí.
André: Alô.
Glauber: Oi. Diga aí comandante. O que é que manda?
André: E aí comandante? Escute, como é que ficou lá o negócio do rapaz. Porque ele disse pra mim
naquela sexta feira e tal, aí a gente ficou esperando...
Glauber: Sobre o quê?
André: O negócio de Jefferson lá, que ele tinha falado pra mim, porque ele ia repassar para mim. Ele está
me devendo, porque ele comprou o carro a mim, está me devendo, e ia passar esse negócio, sabe?
Glauber: Hum...
André: Aí eu fiquei aqui esperando uma resposta dele e tal, ele não tinha dito nada...
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Glauber: Certo. Porque o contrato dele é um pouco minucioso, pela idade dele, entendeu? Tem que ver
qual suporte paga esse contrato. Entendeu? Aí o rapaz me ligou, se não me engano foi sexta ou foi
ontem, e disse: 'Glauber, é o seguinte, eu consigo passar em outro banco esse contrato'. Aí tudo bem.
Liguei pra ele hoje, pro suporte lá que está pagando. Aí ele disse: 'Olhe, esse contrato paga daqui a no
máximo dois ou três dias. Da quinta pra sexta'. Aí sexta-feira o cara disse: 'Eu posso pagar esse contrato
lá pro Jeferson?' Eu disse: 'Pode pagar. Eu me responsabilizo'. Entendeu? Aí passei pra ele e está
aguardando.
André: Estou entendendo. O valor todo?
Glauber: É, o valor todo. Setenta e poucos mil, setenta e dois mil, os caras conseguem passar tudo.
Entendeu?
André: Hum... Entendi.
Glauber: Agora você sabe é um contrato minucioso, valor alto, ele é muito novo, ele está abaixo da idade
de financiamento. Se ele fosse financiar um carro agora ele não financiava, porque a idade é reduzida,
isso tudo é a plataforma do banco...
André: Porque foi justamente um carro que ele me comprou, sabe? Ele comprou o carro e eu fiquei na
dependência dele me passar isso aí. No aguardo, entendeu?
Glauber: Pronto. Veja o seguinte, eu estou analisando o contrato, e na hora que for liberado, amanhã,
quinta ou sexta, eu já ligo para Edvan, para Edvan informar a você. Agora, está na análise, na mesa lá,
analisando o contrato.
André: Ah, entendi. Mas você acha que vai passar? Porque foi trinta mil lá, o carro.
Glauber: Certo, certo, certo. É o seguinte, é 70% de chance de passar. É o que o cara me garantiu. Mas,
você sabe, às vezes, vai pra análise, o cara não pode garantir 100%, não é?
André: É porque eu já passei até o carro para ele, entendeu?
Glauber: Certo. Tudo bem. Mas a questão é a mesa lá, pra analisar. Está na análise. Vamos aguardar pra
ver.
André: De quinta pra sexta-feira?
Glauber: Ele me deu essa posição, de dois a três dias úteis.
André: Ele tinha dito que era só metade, mas no caso vai ser o valor todo?
Glauber: É, vai passar todo, o valor todo.
André: Está ok. Então beleza, valeu.
148. Da análise desse diálogo, infere-se que ANDRÉ SOARES DA CUNHA novamente se passa por
pessoa estranha à operação e ao outro interlocutor, aduzindo, nessa ocasião, que o seu interesse no
contrato existia por ser ele credor de JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS e que o valor do empréstimo
se destinaria exatamente ao pagamento dessa dívida.
149. Dita circunstância, pois, reforça a conclusão de que GLAUBER ELBERT LIMA SILVA
aparentemente não tinha ciência da fraude ao benefício previdenciário antecedente e muito menos
conhecia pessoalmente ANDRÉ SOARES DA CUNHA, considerando que este último réu procurou
encobrir a sua real identidade, como, aliás, era praxe em sua atuação criminosa quando se
relacionava com pessoas estranhas ao esquema, tendo muitas vezes se passado por um
advogado, de nome "Felipe", consoante evidenciaram as interceptações colhidas ao longo das
investigações.
150. Sobre o ponto, aliás, cumpre acrescentar que o próprio ANDRÉ SOARES DA CUNHA afirmou
em seu depoimento perante a Polícia Federal não conhecer pessoalmente GLAUBER ELBERT LIMA
SILVA, apesar das discussões mantidas por telefone. Veja-se, em reforço de fundamentação:
"(...) QUE não conhece pessoalmente GLAUBER ELBERT LIMA SILVA, mas teve uma discussão por
telefone com GLAUBER e sua esposa em razão deles estarem cobrando uma comissão muito alta para
intermediar um empréstimo que seria feito no benefício fraudulento do irmão de EDVAN; QUE acredita
que GLAUBER e sua esposa não sabiam que o benefício era fraudulento; (...)" (Depoimento de André
Soares da Cunha, fls. 351/362 do IPL)
151. No mesmo sentido foi a declaração de EDVAN RAMOS DOS SANTOS em sede policial, tendo
este réu afirmado que "QUE GLAUBER é proprietário da Loja CREDIFÁCIL e não tem relação com as
fraudes" (v. depoimento de fls. 398/405 do IPL).
152. Ainda sobre esses fatos, insta salientar que o depoimento judicial de GLAUBER ELBERT LIMA
SILVA afigurou-se condizente com a prova dos autos e, especialmente, com as conclusões acima
assentadas. O acusado, ao contrário do aduzido pelo órgão acusatório, prestou informações
aparentemente verossímeis sobre as taxas de corretagem praticadas no mercado financeiro e esclareceu
de modo seguro o ocorrido nos episódios relatados pelo Ministério Público Federal, sustentando versão
que se afina com as interceptações telefônicas (v. depoimento constante na mídia de fl. 392, Arquivo
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00.19.12.566000).
153. Destaque-se, a propósito, que a documentação de fls. 315/316 corrobora a versão do acusado
quanto ao percentual de comissão cobrado no contrato de MOABE BATISTA VASCONCELOS,
emprestando verossimilhança à tese defensiva.
154. Por outro lado, embora a justificativa apresentada para a cobrança de 30% (trinta por cento) no
contrato de JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS não tenha vindo acompanhada de outras provas, é
certo que as ilações ministeriais também não são suficientes para sustentar a conclusão de que o
acusado integrava a organização criminosa, máxime porque as afirmações feitas em juízo se revelaram
condizentes com os diálogos interceptados, não havendo elementos para concluir-se, de modo
satisfatório, que o elevado valor da comissão exigida pelo acusado decorreu de uma eventual ciência dos
delitos antecedentes.
155. Por derradeiro, em que pese a alegação do órgão acusatório no sentido de que GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA teria participado da concessão de outros empréstimos irregulares em benefício do
esquema criminoso, é de se ponderar que tal afirmação se funda unicamente em diálogo telefônico, no
qual EDVAN RAMOS DOS SANTOS informa que possui 40 (quarenta) empréstimos a serem lançados no
sistema, sem, todavia, fazer qualquer menção às fraudes perpetradas pela organização criminosa (cf.
Áudio nº 8215988).
156. Afora esse elemento, não foram reunidas quaisquer provas de que tais empréstimos chegaram a
ser formatados, de sorte que qualquer inferência de uma suposta prática criminosa extraída deste diálogo
não passaria de exercício especulativo, incompatível com o sistema jurídico penal em vigor.
157. Desse modo, em arremate de tudo o que foi exposto quanto ao crime da Lei nº 12.850/2013,
tenho que a materialidade e a autoria delitivas apenas restaram demonstradas em relação ao acusado
ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA NETO, impondo-se, quanto aos demais, a absolvição por não estar
suficientemente comprovada a concorrência para a infração penal.”(grifei)
Com efeito, os elementos de convicção indicados pelo Apelante configuram-se, tão-somente, em indícios
circunstanciais “
sem a densidade probatória necessária à formação de convicção de culpa acima de dúvida
razoável.”(cf. Parecer da douta Procuradoria Regional da República), no tocante à apontada participação do
Réu na Organização Criminosa voltada à concessão fraudulenta de Benefícios Previdenciários e Empréstimos
Consignados.
O fato de o Réu manter relacionamento comercial com Edvan Ramos dos Santos não enseja,
automaticamente, a conclusão de que aquele tinha ciência dos negócios ilícitos deste e, ademais, o Corretor
não detém poderes para determinar a aprovação da transação que deve ser analisada pelo Agente Financeiro
concedente.
Tais considerações são corroboradas pela transcrição de diálogo entre André Soares da Cunha e o Réu,
o qual informa não ser possível garantir cem por cento que o empréstimo seria autorizado, devido à
necessidade de análise que não seria feita por ele.
Da mesma forma, o contato telefônico entre o Réu e Edvan Ramos dos Santos não caracteriza, por si só,
elemento substancial a possibilitar a inferência de que havia um conluio entre ambos, uma vez que atuação
profissional do Réu era de Corretagem, razão pela qual tratar de empréstimos era o "pão de cada dia" do
Apelado, não se constituindo em atividade suspeita, meramente, o constante contato sobre Empréstimos
Consignados.
Por fim, o fato de o Réu cobrar urna comissão elevada, baseado na suposta dificuldade de obter o
empréstimo junto a outra Entidade, provém, ao que parece, do risco, de modo que, se a operação apresenta
maior risco, o Corretor que a valida chama para si a responsabilidade por eventual inadimplência e, assim,
necessita de um incentivo para tanto, o que se reflete na Taxa de Comissão estipulada que, ressalte-se, pode
ser recusada pelo Contratante, corno bem consignou o Ministério Público Federal.
Assim, o conjunto probatório produzido nos autos não se revela conclusivo quanto à Autoria do Tipo do
artigo 2° da Lei nº 12.850/2013, ou seja, a Acusação não se desincumbiu do ônus da Prova concernente à
Autoria do Delito, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação Criminal não
pode basear-se em indícios e/ou presunções.
ISTO POSTO:
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Decreto a Extinção da Punibilidade em face do Réu Antônio José da Cunha Neto (artigo 107,
1)
I, do Código Penal), restando prejudicada a Apelação por ele interposta;
2) Nego Provimento à Apelação do Ministério Público Federal.
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Apelante
Ministério
Federal

É o meu Voto

«178»
HCAT/CLS

Razões Recursais

Voto
Desprovimento da Apelação

Era fundamental a participação de Corretores
de empréstimo comprometidos com a
empreitada infracional e sabedores da
ilicitude dos Contratos, que aderiram ao
esquema para lucrar com as comissões
obtidas de cada empréstimo "sendo "uma
dessas pessoas (.. .) o acusado GLAUBER
ELBERT LIMA SILVA, que mantinha contato
mais próximo com EDVAN RAMOS DOS
SANTOS,
e 'passava' contratos da
organização criminosa através de sua
agência de crédito 'Credfácil' tendo, inclusive,
prestado depoimento em que admite ter
repassado ou formalizado empréstimos
consignados
pagando
ou
recebendo
comissões bem como manter relação
comercial com o Sr. Edvan Ramos.”

O conjunto probatório produzido
nos autos não se revela conclusivo
quanto à Autoria do Tipo do artigo
2° da Lei nº 12.850/2013

Público

