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S E N T E N Ç A (TIPO D)  

Aos TRINTA de OUTUBRO de 2018 , às 13h00min , na cidade 

de São Paulo, no Fórum Criminal Federal, na sala de  

audiências da 7.ª Vara, presente o MM. Juiz Federal  Dr. ALI 

MAZLOUM, comigo técnica judiciária ao final nomeada, foi 

feito o pregão da audiência, referente aos autos em  

epígrafe. Aberta a audiência e apregoadas as partes , 

estavam presentes, o Procurador da República Dr. FABIO 

ELIZEU GASPAR, o(a) Defensor(a) Público(a) Federal, Dr. 

LEONARDO DE CASTRO TRINDADE, representando a  acusada 

ausente, VIVIAN APARECIDA BAZELLA ; Dr. MIGUEL ROMANO JUNIOR 

– OAB/SP Nº 195.241, representando o acusado ausente RENATO 

RAMOS DA SILVA; Dr(a).  MARCOS TADEU LOPES – OAB/SP Nº 

94.273, representando a acusada ausente JAQUELINE MARIA DA 

SILVA AMÉRICO; o(a) Defensor(a) Público(a) Federal, Dr(a).  

ANDRÉ LUIZ RABELO MELO, representando o acusado ausente 

JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO; Dr(a). TATIANE MOREIRA GUERCH E GOMES 

– OAB/SP Nº 359.295, representando o acusado ausente RAFAEL 

BUENO DA SILVA; Dr(a). LUCIENE PIMENTEL SILVEIRA – OAB/SP 

Nº 368.880, representando os acusados ausentes ARNALDO JOSÉ 

DOS ANJOS e CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIMENTO; Dr. MAR COS 

LOURIVAL DOS SANTOS – OAB/SP nº 353.359, representando o 

acusado ausente RODRIGO LUIZ MOREIRA; os acusados RAIMUNDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, acompanhado(a) do(a) 

defensor(a) constituído(a), Dr(a). LUIS HENRIQUE VIEIRA, 
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OAB/SP nº 320.868; ANDERSON DOS SANTOS, acompanhado(a) 

do(a) defensor(a) constituído(a), Dr(a). RENAN BOHUS DA 

COSTA - OAB/SP nº 408.496; ADEMILSON CARDOSO RAMOS,  

acompanhado(a) do(a) defensor(a) constituído(a), Dr(a). 

ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA – OAB/SP Nº 186. 299; 

CARLOS AUGUSTO VERONES DE ANDRADE acompanhado(a) do(a) 

defensor(a) constituído(a), Dr(a). MARIA APARECIDA DA SILVA 

– OAB/SP Nº 123.853; ANDREIA APARECIDA MARTINS DE A LMEIDA 

acompanhado(a) do(a) defensor(a) constituído(a), Dr(a). 

JOSÉ ARNALDO ROCHA – OAB/AC Nº 2.121, e; MARIA GORE TTI 

PEREIRA ROSSI, acompanhada do Defensor constituído, Dr. 

PAULO FERNANDO, OAB/MS nº 10.894. Ausentes os acusa dos  

VIVIAN APARECIDA BAZELLA, RENATO RAMOS DA SILVA, MI GUEL 

ROMANO JUNIOR, JAQUELINE MARIA DA SILVA AMÉRICO, JO SÉ 

RIBAMAR BRANDÃO, RAFAEL BUENO DA SILVA, ARNALDO JOS É DOS 

ANJOS, CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIMENTO e RODRIGO LUI Z 

MOREIRA, pois dispensados do comparecimento. Inicialmente,  

passou-se à continuidade dos interrogatórios, todos  por 

meio de gravação audiovisual. Consigno que após os 

interrogatórios os acusados foram dispensados do re stante 

da audiência. Após, pelo MM. Juiz foi deliberado : “Junte-se 

a petição apresentada pela defesa de Maria Goretti.  Na fase 

do artigo 402 houve pedido exclusivamente do advoga do de 

Raimundo, tendo solicitado a defesa prazo para junt ada de 

declarações de duas testemunhas, cuja oitiva foi in deferida 

na data de ontem. Indefiro o pedido, tendo em vista  que a 
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hipótese não se enquadra aos termos e finalidade do  artigo 

402 do CPP, pelo qual se extrai que as diligencias ali 

referidas referem-se a fatos que tenham surgido no decorrer 

da instrução. Não é este o caso, trata-se de pedido  que 

procura obviar a preclusão relacionada com o moment o 

processual para a indicação de testemunhas. Não hav endo 

mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a  

instrução. Nos termos do artigo 402 do Código de Pr ocesso 

Penal, indagado as partes para requererem diligênci as cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos a purados 

na instrução, nada foi requerido . Assim, determino a 

abertura dos trabalhos de Debates e Julgamento da p resente 

causa”. Em seguida, foi dada a palavra ao(à) ilustre 

Procurador da República, que se manifestou por meio  de 

gravação audiovisual. Após, foi dada a palavra aos 

Defensores Públicos Federais em defesa de Vivian e de José 

Ribamar, também por gravação audiovisual.  Pela defesa de 

Jaqueline foi dito : “ MM. JUIZ, Jaqueline esta sendo 

processada, acusada pela prática a ela imputada. Em  seu 

interrogatório tanto na fase inquisitorial e judici al, 

confessou ter praticado, por que trabalhava para a mentora 

Viviam a primeira acusada. Restou provado no proces so 

através das provas notoriamente e por documentação,  

inclusive rgs, falsos, documentos e materiais utili zados a 

fraude perpetrada a mando de Viviam, tudo falso, 

nitidamente fornecido pela mentora, que maquinava t udo para 
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todos e aplicava as fraudes. Em instrução processua l restou 

provado que Jaqueline era totalmente manipulada por  Viviam. 

Confessou o delito, mais com a influencia total da mentora, 

a qual dirigia, modalidades e feitos das ações crim inosas 

perpetradas pela mesma. A acusada Jaqueline era man ipulada 

por Viviam, recebendo por serviços mandados, ela fa zia por 

coordenadas de viviam que a manipulava. De certo qu e 

podemos perceber que viviam era a mentora de tudo e  de 

todos envolvidos e por mais alegava ser advogada e induzia 

todos a erro, inclusive Jaqueline, que é pessoa sim ples, 

pobre e não possuía a malícia ostentada por Viviam.  Douto 

Magistrado Jaqueline é tecnicamente primária, possu i 

residência fixa e sua participação é de menor valor  e 

importância e houve confissão de sua parte. Reque a ssim se 

digne Vossa Excelência em dosar a condenação de Jaq ueline, 

optando pelo mínimo Legal e que a mesma possa ser 

beneficiada por medidas restritivas de direito, con cedendo 

a Jaqueline liberdade por definitivo, porque não os tenta 

perigo a sociedade, é pessoa idônea e qualquer medi da 

aplicada será cumprida em sua íntegra, comparecendo  onde 

for determinado por DD. Juízo, tudo pela luz do dir eito e 

da mais lídima Justiça”.  Pela defesa de Rafael foi dito : “ O 

acusado RAFAEL BUENO DA SILVA, já devidamente quali ficado 

nos presentes autos da presente ação penal em epígr afe, por 

sua advogada constituída, vem, mui respeitosamente,  à 

presença de Vossa Excelência, apresentar suas Alega ções 
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Finais, com fulcro no artigo 403 do Código de Proce sso 

Penal, nos termos a seguir expostos:  O acusado foi  preso 

e esta sendo processado, pois segundo consta dos au tos foi 

instaurada uma operação pela policia federal denomi nada 

operação “PSEUDEA”, após investigações, decretações  de 

prisões temporárias seguidas de buscas e apreensões , foi  

apresentada no dia 01.06.2018  denuncia pelo Minist ério 

Público Federal (MPF), em face do acusado, pela prá tica, em 

tese, do crime de organização criminosa previsto no  artigo 

2º, caput, da Lei nº 12.850/13. Segundo a denuncia,  

acostada a fls. 678/710, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDER AL, por 

intermédio do Procurador da República infra-assinad o, 

ofereceu DENÚNCIA contra as seguintes pessoas, inte grantes 

de organização criminosa que se dedicou à prática d e crimes 

de estelionato: A.VIVIAN APARECIDA BAZELLA, líder d a 

organização criminosa, qualificada a fls. 388; B. R ENATO 

RAMOS DA SILVA, qualificado a fls. 390; C. JAQUELIN E MARIA 

DA SILVA AMÉRICO, qualificada a fls. 370; D. EDSON 

APARECIDO MACHADO, qualificado a fls. 366; E. JOSÉ RIBAMAR 

BRANDÃO, qualificado a fls. 372; F. RAIMUNDO PEREIR A DE 

OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado a fls. 393; G. RAFAEL BUENO DA 

SILVA, qualificado a fls. 382; H. ANDERSON DOS SANT OS, 

qualificado a fls. 334; I. ADEMILSON CARDOSO RAMOS,  

qualificado a fls. 386; J. ARNALDO JOSÉ DOS ANJOS, 

qualificado a fls. 374; K. CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASC IMENTO, 

qualificado a fls. 376; L. CARLOS AUGUSTO VERONES D E 
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ANDRADE, qualificado a fls. 378; M. MARIA GORETTI P EREIRA 

ROSSI, qualificada a fls. 380; N. RODRIGO LUIZ MORE IRA, 

qualificado a fls. 384; e O. ANDREIA APARECIDA MART INS DE 

ALMEIDA, qualificada a fls. 368.1. Do apurado na "O peração 

Pseudea" Consta do presente inquérito policial que Vivian 

Aparecida Bazella, Renato Ramos da Silva, Jaqueline  Maria 

da Silva Américo, Edson Aparecido Machado, José Rib amar 

Brandão, Raimundo Pereira de Oliveira Júnior, Rafae l Bueno 

da Silva, Anderson dos Santos, Ademilson Cardoso Ra mos, 

Arnaldo José dos Anjos, Cristóvão Miguel do Nascime nto, 

Carlos Augusto Verones de Andrade, Maria Goretti Pe reira 

Rossi, Rodrigo Luiz Moreira e Andreia Aparecida Mar tins de 

Almeida integraram organização criminosa estrutural mente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

centralizada em São Paulo/SP e dedicada à prática d e crimes 

de estelionato, tendo atuado por mais de dois anos no 

período imediatamente anterior ao dia 24 de abril d e 2018, 

quando cumpridos mandados de busca e apreensão e de  prisão 

no âmbito da chamada "Operação Pseudea". Segundo o apurado 

a acusada Vivian Aparecida Bazella liderou a organi zação 

criminosa, que se dedicou, de modo preponderante, à  

execução de dois tipos de fraudes: a) obtenção de 

benefícios de auxílio-doença em diferentes agências  do INSS 

- Instituto Nacional do Seguro Social, mediante uso  de 

documentos médicos falsos e trabalho de interpretaç ão 

efetuado por Jaqueline Maria da Silva Américo, Edso n 
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Aparecido Machado e José Ribamar Brandão, que compa reciam 

em perícias médicas simulando serem portadores de s ituações 

incapacitantes para o trabalho, notadamente problem as 

ortopédicos, e portando documentos de identificação  falsos 

em nome de terceiros que constavam como requerentes  dos 

benefícios; b) obtenção de valores de pessoas que d esejavam 

se aposentar, valores esses pagos a título de prest ação de 

serviço de requerimento de aposentadoria e recolhim ento de 

supostos montantes atrasados de contribuições 

previdenciárias, tudo sem que reais pedidos de 

aposentadoria fossem feitos, e efetuando-se a confe cção de 

cartas falsas de concessão do benefício para entreg a às 

pessoas lesadas, orientadas a proceder a saques de FGTS em 

agências da Caixa Econômica Federal nos termos do a rtigo 

20, inciso III, da Lei nº 8.036/90 com tais cartas falsas. 

O acusado Rafael seria um dos falsificadores, incum bido de 

confeccionar cédulas de identidade e CNHs para que os 

golpes fossem levados a efeito. Bem relatado os aut os, é o 

que basta. DO MÉRITO Analisado o mérito da ação, de ve ser o 

acusado Rafael Bueno da Silva ABSOLVIDO das acusaçõ es 

constantes da denuncia.  Rafael em seu depoimento j udicial 

informou que já foi processado antes, em 2004, está  de 

condicional que termina em novembro. Que conhece a Vivian 

do bairro, que tem conhecimento de computador, que sabia o 

operar programa corel draw, foi procurado pela acus ada 

Vivian para formatar computadores (notebooks), que após a 
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manutenção chegava a realizar teste, imprimindo doc umentos 

para Vivian. Que não tem conhecimento de Vivian enc etava 

golpes contra a previdência social, muito menos que  tais 

golpes teriam movimentado “milhões” (sic). Quando 

consertava os computadores chegou a imprimir alguns  

documentos. Formatava os computadores por R$ 150,00 , que 

algumas vezes imprimiu RG e CNH para Vivian, mas nã o sabia 

a destinação dos documentos, e não conhecia mais ni nguém.  

Que as transferências eram feitas da conta do Renat o. 

Enfatizou que não sabia que eram usados para aplica ção de 

golpes contra a previdência.  Na fase policial, sob  a 

promessa de que não teria sua prisão preventiva dec retada 

fez afirmações falsas visando sua liberdade. A acus ada 

Vivian ouvida em juízo afirmou que não responde a o utros 

processos. Que assume os termos da denúncia, bem co mo 

conhece os demais acusados, que não tinha função de  

liderança, nem havia um líder.  Que arrumava client es e 

realizava as fraudes. Que Carlos Augusto não tinha função 

alguma, que conhecia a Andréia que também arrumava 

“clientes”, que seu marido trabalhava em uma lancho nete e 

não aceitava nada de ilícito, que havia atores para  simular 

problemas de saúde, e a segunda forma de atuação er a nos 

falsos pedidos de aposentadoria. Que havia pedidos de 

benefícios, porém as cartas eram feitas de forma 

fraudulenta. Que era Anderson quem fazia os laudos e Rafael 

chegou a fazer alguns documentos falsos.  Que pagav a em 
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torno de cem reais para que fossem realizados tais 

serviços. Que nos pedidos falsos de aposentadoria, havia 02 

ou 03 pessoas que foram cobrados valores mais altos . Que 

trabalhava com esses pedidos de aposentadoria també m de 

forma regular. Que chegou a cursas direito. Que faz ia da 

forma certa, Que quando começou a ser antecipados a lguns 

valores, passou a ser coagida, pois as pessoas não tinham 

paciência, queriam para ontem esse processo que lev a muito 

tempo. Que Ademilson lhe passava somente algumas 

informações.  Que a carência era de 01 ano para a o btenção 

do auxílio doença. Que as pessoas eram seus cliente s, e 

tinham o direito ao benefício. Maria Gorete somente  lhe 

pediu para complementar um tempo de contribuição da  irmã, e 

passou a usar a empresa da Maria Gorete para recolh imentos. 

Carlos Augusto era somente motorista, que ganhava u m 

salário para levar e retirar documentos. Que Arnald o 

ajudava a colocar gesso nas pessoas, Cristovão não,  que os 

pedidos eram feitos em várias agências. Não só na d a Vila 

Maria. Que Ademilson fazia pesquisas e contagem de tempo de 

serviço, mas não participava da fraude. Que Raimund o 

recrutou algumas pessoas para Vivian ver os benefíc ios. Que 

não teve o dinheiro para pagar o valor da fiança. Q ue 

alguns valores passaram em uma conta, que não tem n ada, não 

sobrou nada. Eliane é sua cunhada irmã do Renato, e  não tem 

casa na praia, que desejava ter, mas não tinha. Que  os 

registros que foram feitos na empresa da Gorete nen hum foi 
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dado entrada em benefício. Que tem dois filhos meno res, e 

mora em casa própria. Que as fraudes de aposentador ia lhe 

foram ensinadas por sua cunhada, e as de auxílio do ença foi 

elaborada pela própria acusada, que as idealizou. C onheceu 

Jaqueline, Edson e José Ribamar através de amigos, que 

Edson era casado com Jaqueline, e depois se separar am em 

razão do Edson ser usuário de drogas. Que foram pou cos 

benefícios, nada de 100 como disse Jaqueline. Que R enato 

sabia que a acusada movimentava sua conta, porém nã o 

concordava, ele trabalhava, possuía uma lanchonete,  

trabalhou como instalador da NET, e com guincho. Qu e 

Raimundo que conversava com as pessoas pedindo praz o, pois 

as pessoas não tinham paciência de esperar sair o 

resultado, a aposentadoria de Ari foi sim dado entr ada. Que 

Raimundo recebia valores e repassava a parte de Viv ian, e 

fez um pagamento para Ademilson a pedido da acusada . Que 

Rafael só fazia RGs, que um amigo de Vivian que faz ia os 

documentos lhe apresentou Rafael, que os computador es e os 

espelhos pertenciam a Vivian, o acusado Rafael não gostava 

de me atender. Anderson era um amigo da família que  fazia 

as cartas falsas. Que foi na casa da testemunha com  

Ademilson pegar um dinheiro, que foi uma coincidênc ia irem 

juntos naquele dia na casa do Sr. Ari. Que na polic iai 

civil não foi oferecido dinheiro nenhum. Quanto a M aria 

Gorete ele já tinha essa empresa, e somente um bene fício 

foi pedido. Maria Gorete trabalhava com móveis, e e ra 
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cliente, e ficou em auxílio doença, que fez a apose ntadoria 

de seu marido de forma legal. Que Rodrigo era quem 

formalizava os registros e não sabia da fraude. Com  relação 

a Andréia, essa recrutava clientes, e foi beneficiá ria de 

um auxílio doença que ela sabia que não era regular . E 

nunca fez aposentadorias fraudulentas para Andréa, só o 

dela e de outra pessoa. Que não se recorda quem é e ssa 

pessoa. Que Anderson tinha uma lan house, e sabia d e 

“photoshop”, e passava por dificuldades financeiras , que 

Anderson não sabia do envolvimento de outras pessoa s, que 

Arnaldo e Cristóvão eram pagos diariamente como se fosse 

Uber, que Arnaldo e Cristóvão ficaram afastados por  meses, 

que Arnaldo estava afastado há mais de 07 meses, qu e 

conhece Rodrigo do bairro, e fez serviços de contab ilidade 

para seu esposo, que Rodrigo não tinha ciência das fraudes, 

e recebeu somente serviços de contador. Há nos auto s uma 

conversa com Rodrigo de cobrança, mais que se refer ia a 

serviços de contador. Em relação a Gorete. Os servi ços 

foram a pedidos de Gorete, que somente a apresentou  a ele. 

Que Rafael não sabia a destinação dos documentos, e  de que 

havia o envolvimento de outras pessoas na fraude, q ue havia 

entregue os notebooks para o Rafael configurar, poi s Rafael 

não fazia mais documentos para a acusada. Carlos Au gusto 

recebia como Uber e não sabia da fraude. O almoço d a foto 

foi eventual, e não sabia das fraudes. Que quanto a  Andrea 

não a conhecia pessoalmente, e só por telefone, que  os 
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segurados que ela indicava que faziam o pagamento p ara 

Andréia, e esta lhe repassava os valores. Dos benef ícios 

alguns não saíram e houveram discussões.  Que passo u 

valores pessoalmente para Andréia.  Que Maria Goret e tinha 

conhecimento das pessoas que foram registradas, poi s teriam 

sido apresentadas por ela. José Ribamar recebia diá ria 

quando ele ia, e quando havia algum serviço para el e, a 

acusada falava com José Ribamar pessoalmente. Que s abe ser 

ele usuário de droga, portador de paralisia infanti l e era 

pessoa pobre. Não tinha participação em todos os 

benefícios, que mantinha contato somente com a acus ada e 

com Arnaldo, contato eventual. Que não participava de mais 

nada, pois não tinha conhecimento de legislação 

previdenciária. Que esta arrependida, que muitas da s coisas 

que fez foi porque foi ameaçada. Que as pessoas do auxílio 

doença sabiam, mas da aposentadoria não. Que Fabio sabia 

que seu auxílio doença era fraudulento. Que com a c arta de 

concessão era possível sacar o FGTS, única exigênci a para 

tal saque. Que tinha o modelo e os dados eram alter ados 

através de photoshop, que havia pego esse modelo co m 

Rosemeire, sua cunhada que faleceu. Que tal carta n ão tem 

numeração. Realmente o réu em ambas as oportunidade s em que 

foi ouvido, seja pela autoridade policial, seja per ante 

este r. juízo, confessou que no passado falsificou 

documentos, e de um tempo até a sua prisão não mais  fazia, 

tendo passado a fazer manutenção em computadores da  acusada 
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Vivian, formatando-os para que programas como o cor el draw 

funcionasse regularmente, porém jamais soube qual e ra a 

destinação desses documentos. Ora Excelência não se  espera 

que o acusado saiba qual a destinação que Vivian da ria, até 

porque como salientado por ela, a acusada sozinha r ealizava 

a impressão dos documentos, procurando Rafael somen te 

quando aconteciam problemas com os computadores. Ra fael 

está sendo processados por indicadas práticas de co ndutas 

aperfeiçoadas ao tipo do art. 2º da Lei nº 12.850/2 013, 

assim concebido: "Art. 2º Promover, constituir, fin anciar 

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 praticad as." A 

própria Lei nº 12.850/2013 fornece, em seu art. 1º,  

estabelece o conceito de organização criminosa. Par a maior 

clareza transcrevo o dispositivo legal citado: "Art . 1º 

Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobr e a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prov a, 

infrações penais correlatas e o procedimento crimin al a ser 

aplicado. 1º Considera-se organização criminosa a 

associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estrutural mente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, a inda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, media nte a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sej am 
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superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carát er 

transnacional."Da leitura dos dispositivos reproduz idos, 

infere-se que para a configuração do tipo do art. 2 º da Lei 

nº 12.850/2013, exige-se a associação de quatro ou mais 

pessoas, de forma estruturalmente ordenada e caract erizada 

pela divisão de tarefas, para obtenção de vantagem de 

qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos p enais 

cujas penas mínimas excedam a quatro anos. (g.n.) O  termo 

legal associação distingue a reunião de pessoas de simples 

concurso. Há necessidade de um animus associativo, isto é, 

um ajuste prévio no sentido da formação de um víncu lo 

associativo de fato, uma verdadeira societas sceler is, em 

que a vontade de se associar seja separada da vonta de 

necessária à prática do crime visado. (...)A associ ação 

deve ser de, no mínimo, quatro pessoas, contando-se  nesse 

número eventual membro menor ou coagido a integrá-l a." 

(Comentários á Lei de Organização Criminosa, São Pa ulo, 

2014, Saraiva, p. 21)Na espécie, verifica-se que a denúncia 

foi ofertada em desfavor de quinze pessoas, que na maioria, 

sequer se conheciam, tendo em comum somente o conta to com 

Vivian o que de pronto faz emergir, de forma incont este, o 

não aperfeiçoamento das condutas descritas ao tipo 

incriminador previsto na lei especial (Lei nº 12.85 0/2013). 

E como cediço, para legitimar um decreto condenatór io é 

necessário que a imputação de um fato típico feita a 

alguém, consoante as provas produzidas durante a in strução 
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sob o pálio do contraditório, se subsuma a uma desc rição 

abstrata da lei penal. Caso o fato descrito na denú ncia não 

se aperfeiçoe a uma descrição abstrata da lei à luz  das 

provas colhidas sob o manto do contraditório, não h á 

tipicidade, como ocorre no caso, visto não comprova do o 

elemento necessário à configuração do crime relativ o à 

plurissubjetividade. É certo que nas alegações ofer tadas a 

acusação argumentou estar comprovada a associação e ntre os 

denunciados, ocorre que não houve indicação e produ ção de 

prova específica acerca dos outros elementos que at uariam 

em conjunto com os denunciados, e tampouco demonstr ação da 

associação entre os acusados, Rafael conhecia somen te 

Vivian, não conhecia nem sabia da existência dos de mais 13 

acusados, a comprovar os requisitos relativos à ord enação 

estrutural e a divisão de tarefas. Emerge manifesta , assim, 

no caso específico tratado nestes, a atipicidade da  conduta 

descrita na inicial, dada a ausência de conformação  das 

ações descritas ao tipo dos arts. 1º e 2º da Lei nº  

12.850/2013. A propósito, vale registrar a seguinte  lição 

de José Frederico Marques:"(...)A descrição contida  no 

preceito primário da norma penal tem um objetivo: i ndicar e 

apontar quais as condutas relevantes para o Direito  Penal. 

O legislador, ao procurar tutelar a garantir os val ores 

éticos da vida coletiva organizada juridicamente, p revê e 

descreve as ações humanas que os possam atingir, um a vez 

que o Direito Penal não permite que se apliquem san ções, 
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sem que estas se liguem a condutas taxativas e expr essas." 

(Curso de Direito Penal, São Paulo, 1956, Saraiva, p. 

19).Segundo o escólio de Heleno Cláudio Fragoso, di z-se que 

há tipicidade quando o fato se ajusta ao tipo, ou s eja, 

quando corresponde às características objetivas e 

subjetivas do modelo legal, abstratamente formulado  pelo 

legislador (confira-se Lições de Direito Penal Part e Geral, 

Rio de Janeiro, 1995, Editora Forense, 15ª edição, p. 155) 

(g.n.). E isso não se verifica na espécie, dado que , como 

já registrado, as condutas descritas na inicial não  se 

aperfeiçoam aos elementos do tipo do art. 2º da Lei  nº 

12.850/2013, que para sua configuração, a teor do d isposto 

no art. 1º do mesmo diploma legal, exige a particip ação de 

quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas tendo em vist a não 

haver nas provas coligidas no curso da instrução, e lementos 

aptos ao alcance da conclusão no sentido da efetiva  

existência de animus associativo entre os acusados para a 

prática de fraudes contra pessoas e a previdência s ocial. O 

verbo associarem-se significa a reunião com vínculo  estável 

e permanente (tempo indeterminado), no caso, de dua s ou 

mais pessoas, há necessidade de vínculo psicológico  para a 

prática dos delitos por tempo indeterminado. Faltan do esse 

elemento, o crime não está caracterizado." Há a nec essidade 

de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no 

sentido da formação de um vínculo associativo de fa to, uma 
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verdadeira societas sceleris, em que a vontade de s e 

associar seja separada da vontade necessária à prát ica do 

crime visado. À míngua de efetiva demonstração da 

existência reunião com vínculo estável e permanente  entre 

os denunciados para a prática de crimes, resta a ab solvição 

do acusado. Ainda, em hipótese de aplicação de pena , o que 

se admite a titulo de argumentação, devem ser levad os em 

analise a ínfima participação do réu, o desconhecim ento das 

atividades ilícitas de Vivian, além de demais fator es que 

devem ser apreciados. O acusado Rafael se encontra em 

liberdade condicional desde 2.009 sem qualquer envo lvimento 

na prática de novos delitos. A colaboração do acusa do nos 

autos é, nos parâmetros do envolvimento do acusado,  e não 

deve ser afastada, pois esta claro que o acusado er a de só 

menor importância. E após uma leitura acurada das 

degravações e analise dos depoimentos dos demais ac usados, 

comprova-se de fato que o acusado nunca manteve con tato 

pessoal com outras pessoas. Em caso de condenação d o 

acusado, O QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE A TITULO DE 

ARGUMENTAÇÃO, requer-se: A.1) seja fixada a pena no  mínimo 

legal, bem como aplicada a causa de diminuição de p ena 

prevista no “caput” do artigo 4º da lei 12.850/2013  em seu 

patamar máximo, qual seja, 2/3, já que ouve efetiva  

colaboração do acusado. A.2) Seja aplicado o regime  ABERTO 

para cumprimento da pena, pois no presente caso, nã o há 

razão suficiente que justifique a imposição de regi me mais 
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gravoso (súmulas 718, 719 e 440), pois as conquista s 

cientificas da criminologia da reação social demons tram os 

efeitos nefastos que o encarceramento provoca, já q ue se 

trata de um locus marcadamente criminógeo. Com efei to a 

prisão ao invés de ressocializar, fomenta um proces so de 

“prisionalização” – cujo desvelamento se deu pela “ teoria 

do etiquetamento penal” – em virtude do qual o pres o assume 

o rótulo e a identidade de criminoso, dando ensejo ao 

nascimento de uma carreira criminosa e ao cometimen to de 

novos e mais graves crimes sequer imaginados pelo d etento 

se ele estivesse em liberdade. Nesse âmbito, a adoç ão 

automática de situação mais gravosa ao acusado fere  o 

princípio constitucional de individualização da pen a e o 

regime mais brando, além de seguir a literalidade d a lei, é 

criminologicamente menos pernicioso. Portanto, requ er-se a 

fixação do regime aberto nos termos do artigo 33 do  Código 

Penal. Seja a pena aplicada substituída por restrit iva de 

direitos (CP, art. 44, incisos I, II e III e § 2º).  Ainda, 

levando-se em consideração que trâmites policiais e  

processuais com o acusado preso, perduram por mais de 06 

(seis) meses, temos que a fase de cognição, por mot ivos 

diversos, nenhum ocasionado pela defesa superou em muito a 

razoável duração do processo, desta feita requer se ja 

analisadas as hipóteses prevista no artigo 387, § 2 º do 

Código de Processo Penal, para que seja aplicado de  pronto 

o regime aberto ao acusado. DA POSSIBILIDADE     DE      
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RECORRER     EM     LIBERDADE: Por derradeiro, na e xígua 

hipótese de ser prolatado édito condenatório, que s eja 

assegurado ao acusado o direito de apelar em liberd ade, em 

homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo 

grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item  2, “h” 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto d e San 

José da Costa Rica). Por todo o exposto, requer-se seja o 

acusado absolvido, nos termos do artigo 386, inciso  V do 

Código de Processo Penal, subsidiariamente sejam ac olhidos 

os pedidos formulados, por ser medida da mais pura e 

cristalina justiça. Termos em que, pede deferimento .” Pela 

defesa de Maria Goretti foi dito : ”MM. JUÍZ. A ré, 

“permissa vênia” deverá ser absolvida das imputaçõe s que 

lhe foram atribuídas, isto porque, no transcorrer d o 

interrogatório restou comprovado que a Ré Maria Gor etti 

Pereira Rossi, não passou de mais uma vítima nas mã o da Ré 

VIVIAN, certo que, seu erro, como alegado em seu 

depoimento, foi com o intuito de ajudar sua irmão S ônia, 

com o registro retroativo em sua empresa, “MGP Ross i 

Utilidades Domésticas”, tanto que, recolheria todo mês  o 

INSS atrasado, daí foi com a Vivian até o “contador ” 

Rodrigo e o mesmo lhe disse que “precisava atualiza r a 

empresa”, e obter o Certificado Digital” o que a me sma fez 

juntamente com o Rodrigo, isto foi no mês de Fevere iro de 

2.018, após, não manteve mais contado pessoal. Como  se 

depreende do interrogatório do Réu Rodrigo, ele foi  
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categórico em reafirmar que: ”Maria Goretti” não sa bia dos 

registros que foram feitos em sua empresa, tudo foi  a 

pedido da Ré Vivian, pois, anteriormente às Fls. 70 5, 

RODRIGO afirmou perante a Policia Federal que ele r ealizava 

as transmissões de GFIPs relativos à empresa de Mar ia 

Goretti a pedido de Vivian. Perante Rodrigo, Vivian  atuava 

como se fosse dona da MGP Rossi”. Portanto Excelênc ia, 

como dito anteriormente a Ré MARIA GORETTI, não pas sou de 

mais uma vítima de Vivian, a qual está comprovado n os Autos 

que a mesma é manipuladora, perigosa, convincente e  envolve 

as pessoas em seus golpes, as quais eram envolvidas  sem 

terem conhecimento dos fatos e seu verdadeiro objet ivo, ou 

seja, aplicar golpes contra a Previdência. Por tudo  que 

consta nos Autos, mais a colaboração da Ré em eluci dar e 

esclarecer os fatos, bem como, não existir provas 

contundentes de que Maria Goretti participou ativam ente das 

fraudes contra a Previdência Social, requer desse M M. 

Juízo, a ABSOLVIÇÃO  da mesma, por ser de direito e  da mais 

lídima e inteira J U S T I Ç A ! ! !” Pela defesa de 

Andréia foi dito : “ Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 7ª 

vara Criminal Federal da Capital de São Paulo – SP,  ANDREIA 

MARTINS APARECIDA DE ALMEIDA devidamente qualificad a nos 

autos da ação penal que lhe move a Justiça Pública Federal 

por esse juízo, vem, mui respeitosamente por seu ad vogado 

legalmente constituído, apresentar, nos termos do a rt. 

403do Código de Processo Penal, suas Alegações Fina is. 
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Honrado Magistrado, Trata-se de ação penal promovid a pelo 

Ministério Público Federal (MPF), com base em inqué rito 

policial produzido no âmbito da denominada Operação  

“PSEUDEA”, e pela qual imputa aos acusados a  práti ca de 

crimes de estelionato, (fraudes contra pessoas e co ntra a 

autarquia da Previdencia Social INSS ) e organizaçã o 

criminosa, sustenta a denúncia que no periodo compr eendido 

em ao menos dois anos anteriores a 24 de abril de 2 018 – e 

no âmbito de um suposto esquema criminoso engendrad o e 

encabeçado pela ré Vivian Aparecida Bezella,  com a  suposta 

participação dos co-réus Renato ramos da Silva, Jaq ueline 

maria da Silva Américo, Edson Aparecido machado, Jo sé 

Ribamar Brandão, Raimundo Pereira de Oliveira Junio r, 

Rafael Bueno da Silva, Anderson dos Santos, Adernil son 

Cardoso Ramos, Arnaldo José dos Anjos,  Cristovão M iguel do 

Nascimento, Carlos Augusto Verones de Andrade, Mari a 

Gorette Pereira Rossi, Rodrigo Luis Moreira e a ora  acusada  

Andreia Martins Aparecida de Almeida, acusados de 

integrarem organização criminosa estruturamente ord enada 

que se dedicou a prática de estelionato, (fraudes c ontra 

pessoas e contra o INSS); Inquérito Policial n.º 01 5231-

3620174036181, Segundo o Ministério Público Federal , 

baseado no Inquerito Policial, ao deflagar a operaç ão 

“PSEUDEA”, apurou-se que no periodo de mais de  doi s anos 

anterior a 24 de abril de 2018, os acusados integra ram 

organização criminosa estruturadamente ordenada e 
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caracterizada por divisão de tarefas centralizadas em São 

Paulo, quando cumpridos mandados de busca e apreens ão e de 

prisão, sendo deferidos interceptações  telefonicas . Por 

sua vez, os acusados foram denunciados tendo cada q ual 

impuntado a si o crime de acordo com sua suposta at ividade 

na citada empreitada e participação no alegado esqu ema 

criminoso, sendo todos denunciados por organização 

criminosa. No caso da ora acusada Andréia, foi denu nciada 

por organização criminosa, art. 2º, caput da Lei nº  

12850/13, por haver uma conversa telefonica com a a cusada 

Vivian interceptada na data de 26 de janeiro de 201 8, ás 

15:56, com degravação relatada na denuncia ás fls. 706 a 

709 dos autos, sendo interpretada como se estivesse  

cooptado clientes para obtenção de auxilios doenças  

fraudulento ou aposentadoria falsas, para a organiz ação 

criminosa. ANDRÉIA, descobriu que estava acometida de uma 

doença chamada fibromialgia estando impedida de tra balhar, 

foi aconselhada por sua ex-cunhada Marina do Carmo Silva a 

procurar uma advogada que havia prestado serviços 

anteriormente a sua empresa, assim, em meados de ju nho de 

2017, acreditando ser Vivian Aparecida Bezella, adv ogada, 

após apresentação de cópia de uma carteira da OAB e m seu 

nome, acabou convencendo ANDRÉIA MARTINS a contrata r seus 

supostos serviços, com outorga de procuração admini strativa 

para que Viviam a representa-se junto a Autarquia d a 

Previdencia Social INSS, fazendo um depósito inicia l como 
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determinado por Vivian no valor de R$1.000,00, (mil  reais), 

depositados na conta de Renato Ramos, e uma segunda  

transferencia bancária TED do banco Santander no va lor de 

R$ 2.000,00, (dois mil reais). (comprovantes anexad os 

juntos com a defesa prévia). ANDRÉIA, foi informada  por 

Vivian que o pedido administrativo de concessão de 

beneficio Auxilio Saude teria sido deferido e que o  próximo 

passo seria a entrada no pedido de aposentadoria, 

acreditando ser Vivian uma advogada, e que seus ato s se 

tratavam de procedimento licito junto ao INSS, indi cou seus 

pais para que fosse feito uma revisão em suas 

aposentadorias, após nova outorga de procuração 

administrativa para que Viviam os representassem ju nto ao 

INSS,  foi então, efetuada uma transferencia bancar ia no 

valor de R$4.000,00, (quatro mill reais), como dete rminado 

pela suposta advogada Vivian, ou seja, a remunerand o 

R$2.000,00,(dois mil reais), para cada pedido de re visão, o 

pai de ANDRÉIA MARTINS indicou suas irmãs, Dinah de  Almeida 

Tamas e Elza Almeida de Margarida, tias de Andréia aue 

tambem pediram revisão de aposentadoria. ANDRÉIA fo i 

procurada e indicou Vivian para Everton seu genro, e tambem 

para Abel marido da amiga de infancia Marcia que co nhece a 

mais de 40 anos, e tambem para Nerinda cunhada da a miga 

Deulivia, e tambem para Glaucia neta da Dulce, (ami ga a 

mais de 15 anos), e tambem para Adriano, (amigo da Dulce a 

mais de 40 anos). ANDRÉIA MARTINS, tambem indicou, outros 
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familiares e amigos dos seus amigos. Todos os pagam entos 

dos serviços contratados a Vivian, foram pagos atra vés de 

depósitos nas contas de Renato Ramos e Italo, confo rme 

determinado por Vivian,  ANDRÉIA, não conhece pesso almente, 

Vivian e nenhum dos acusados, todos os contatos for am 

feitos por telefone, todos os documentos, laudos me dicos e 

procurações, foram recebidos e enviados pelo correi os por 

emails, e watzap. ANDRÉIA, ao constatar que Vivian estava 

enviando falsos documentos de concessão de benefici o em 

nome da Autarquia Previdencia Social INSS, a seus a migos e 

familiares, consultou e descobriu que a cópia da ca rteira 

da OAB era falsa, e imediatamente fez denuncia a OA B.                       

Assim, a ligação interceptada e degravada, que cons ta nos 

autos, na verdade, se tratava de cobranças de ANDRÉ IA, para 

que Viviam cumprisse com os serviços contratados ou  

devolvesse o dinheiro que tinha se apropriado atrav és dos 

depósitos feitos por seus familiares. No caso, mesm o sem 

demonstrar minimamente que ANDRÉIA soubesse da exis tência 

do aludido esquema criminoso, dele participando e s e 

beneficiando de algum modo, a denúncia a acusa 

genericamente de “PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINO SA” 

baseando-se apenas em uma unica conversa mal interp retada 

assim fazendo conjectura a recebimento de valores e  esquema 

de fraudes. Desse modo, e a partir de responsabiliz ação 

subjetiva – já que não se logrou demonstrar minimam ente a 

consciência e vontade de participar do suposto crim e – 
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ANDRÉIA é aqui denunciada pelo MPF pela suposta prá tica de 

integrar organização criminosa. Uma acusação, como se ve, 

que não sustenta minimamente, seja no plano das pro vas que 

pudessem revelar seu real envolvimento no episódio,  seja em 

razão da manifesta atipicidade do fato. ANDRÉIA jam ais 

participou ou integrou qualquer esquema criminoso, tampouco 

é verdadeiro que tenha agido “de modo consciente, 

voluntário e reiterado, com unidade de desígnios” 

participando e obtendo quaisquer vantagen da imputa da 

organização criminosa.  Isso jamais ocorreu e, como  se ve, 

a acusação baseia-se exclusivamente na responsabili dade 

subjetiva e em especulações sobre a participação da  acusada 

ANDRÉIA no episódio. Das provas orais produzidas em  sede de 

audiencia, as quatro testemunhas de acusação, inclu sive as 

duas residentes na cidade de Bauru, disseram descon hecer a 

acusada Andréia e não relatram qualquer evento com sua 

participação, da oitiva dos acusados a acusada Vivi am foi a 

unica que descreveu a participação da acusada André ia, 

disse que não conhece a acusada pessoalmente e que prestou 

serviços de revisões de pensão a amigos e familiare s da 

acusada Andreia, indicados por ela, disse que André ia 

recebia cerca de R$ 1.000,00, por indicação de clie ntes, o 

que foi desmentido e esclarecido por Andréia em seu  

depoimento em juizo, esclareceu que não conhecia o esquema 

fraudulento, e que se soubesse jamais teria exposto  seus 

pais familiares e amigos, a essa situação, esclarec eu que 



 
1.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 

7. ª Vara Criminal 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0012124-81.2017.403.6181 

- dia 31 de outubro de 2018 - 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA 

 

 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
 

 26

não obteve quaisquer vantagem, sendo que ao contrar io, seu 

unico apartamento no qual residia foi penhorado pel a 

justiça, por conta da malfadadada denuncia.  Andréi a 

esclareceu em juizo que as imputações de Vivian fei tas a 

acusada em juizo, é uma clara tentativa de vingança , por 

ter ela denunciada Vivian a Ordem dos Advogados do Brasil, 

por ter enviado cópia falsa de credencial da OAB, p ara 

ludibriar Andréia e seus familiares, e que as discu ssões e 

ameaças de mortes feitas por Vivian a ela  bem como  

dicussões e chingamentos por ela não ter devolvido os 

valores que seus familiares depositaram para Viviam  estão 

registrados nas degravações das escutas telefonicas  que 

foram mal interpretadas pela acusação. Excelencia, a 

acusação não obteve quaisquer exito nas provas prod uzidas 

que indicassem a aludida participação da acusada An dréia em 

quaisquer Associações Criminosa ou Fraudulenta com ou sem 

os demais acusados que se quer conhecem a acusada A ndréia 

que é primaria e não possui nenhum antecedente crim inal, 

estando a defesa inclinada com os demais defensores  dos 

demais réus, de que as interceptações telefonicas d os réus, 

feitas de forma ilegal, são provas imprestáveis, se ndo elas 

totalmente nulas, assim como seus efeitos, devendo serem 

suscitadas a qualquer momento processual, visto que  a “raiz 

doente apodrece a arvore e os frutos”, e nós operad ores do 

direito, devemos combater as ilegalidades, “doam a quem 

doer”,  portanto requeiro a absolvição da Acusada A NDREIA 
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MARTINS APARECIDA DE ALMEIDA de todas as acusações nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, por absol uta 

falta de provas de ter ela concorrida para quaisque r crimes 

imputados a ela na denuncia.”  Os demais apresentaram por 

escrito. Logo após, o MM. Juiz passou a prolatar a 

sentença, nos seguintes termos:  “ I – RELATÓRIO.  Cuida-se de 

denúncia , apresentada no dia 01.06.2018 pelo Ministério 

Público Federal  ( MPF), contra VIVIAN  APARECIDA BAZELLA, 

pela prática, em tese, dos crimes, em concurso mate rial, de 

organização criminosa previsto no artigo 2º, caput , da Lei 

nº 12.850/13 , com a circunstância agravante de ser líder da 

organização, prevista no §3º do mesmo artigo, e a c ausa de 

aumento de pena do §4º, inciso II, do mesmo artigo,  

considerando que ela tinha ciência de que o servido r do 

INSS Ademilson Cardoso Ramos utilizou seu cargo para 

auxiliar nas atividades da organização criminosa, e  de 

corrupção ativa previsto no artigo 333, parágrafo único, do 

Código Penal ;  ADEMILSON CARDOSO RAMOS, pela prática, em 

tese, dos crimes, em concurso material, de organiza ção 

criminosa previsto no artigo 2º, caput , da Lei nº 

12.850/13 , com a causa de aumento de pena do §4º, inciso 

II, do mesmo artigo, considerando que utilizou seu cargo 

para auxiliar nas atividades da organização crimino sa, e de 

corrupção passiva previsto no artigo 317, §1º, do Código 

Penal , por duas vezes em continuidade delitiva; RENATO 

RAMOS DA SILVA e RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR,  pela 
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prática, em tese, dos crimes, em concurso material,  de 

organização criminosa previsto no artigo 2º, caput , da Lei 

nº 12.850/13 , com a causa de aumento de pena do §4º, inciso 

II, do mesmo artigo, considerando que tinham ciênci a de que 

o servidor do INSS Ademilson Cardoso Ramos  utilizou seu 

cargo para auxiliar nas atividades da organização 

criminosa, e de corrupção ativa previsto no artigo 333, 

parágrafo único, do Código Penal ; JAQUELINE MARIA DA SILVA 

AMÉRICO, EDSON APARECIDO MACHADO, JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO, 

RAFAEL BUENO DA SILVA , ANDERSON DOS SANTOS, ARNALDO JOSÉ 

DOS ANJOS, CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIMENTO,  CARLOS AUGUSTO 

VERONES DE ANDRADE, MARIA GORETTI PEREIRA ROSSI, RODRIGO 

LUIZ MOREIRA e  ANDREIA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA,  pela 

prática, em tese, do crime de organização criminosa  

previsto no artigo 2º, caput , da Lei nº 12.850/13. A 

denúncia  foi recebida  no dia 06.06.2018  (fls. 715/726-

verso), à exceção do codenunciado ADEMILSON, servidor do 

INSS e que fora denunciado também por crime funcion al, em 

relação ao qual foi determinada a notificação nos t ermos do 

artigo 514 do CPP. JAQUELINE, que se encontra presa  

preventivamente, constituiu defensor nos autos (pro curação 

à folha 984), foi citada pessoalmente  em 18.06.2018 (fls. 

762 e 766) e apresentou resposta à acusação  em 17.08.2018 

(fls. 1191/1200). RAIMUNDO, que se encontra preso  

preventivamente, constituiu defensor nos autos (pro curação 

à folha 295 dos autos nº 0003459-42.2018.403.6181-a penso), 
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foi citado pessoalmente  em 18.06.2018 (fls. 762 e 766) e 

apresentou resposta à acusação  em 27.07.2018  (fls. 

1157/1162). RAFAEL, que se encontra preso  preventivamente, 

foi citado pessoalmente  em 18.06.2018 (fls. 765 e 766), 

constituiu defensor nos autos (procuração à folha 0 4 dos 

autos do pedido de liberdade nº 0005146-54.2018.403 .6181-

apenso) e apresentou resposta à acusação  em 24.07.2018 

(fls. 1131/1134). ARNALDO constituiu defensor nos autos 

(procuração à folha 304 dos autos nº 0003459-

42.2018.403.6181-apenso), foi citado pessoalmente  em 

03.08.2018 (fls. 1168/1169) e apresentou resposta à 

acusação  em 24.07.2018 (fls. 1138/1139). CRISTÓVÃO 

constituiu defensor nos autos (procuração à folha 2 96 dos 

autos nº 0003459-42.2018.403.6181-apenso), foi citado 

pessoalmente  em 03.08.2018 (fls. 1166/1167) e apresentou 

resposta à acusação  em 24.07.2018 (fls. 1140/1145). RENATO 

constituiu defensor nos autos (procuração à folha 3 56 dos 

autos nº 0003459-42.2018.403.6181-apenso), foi citado 

pessoalmente  em 22.06.2018 (fls. 806/807), apresentou 

resposta à acusação  em 26.06.2018 (fls. 935/943). ANDERSON 

constituiu defensor nos autos (procuração à folha 3 12 dos 

autos nº 0003459-42.2018.403.6181-apenso), foi citado  

pessoalmente  em 22.06.2018 (fls. 808/809), apresentou 

resposta à acusação  em 29.06.2018 (fls. 925/926). CARLOS 

AUGUSTO constituiu defensor nos autos (procuração à folha 
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1211), foi citado  pessoalmente  em 12.08.2018 (fls. 

1189/1189-verso) e apresentou resposta à acusação  em 

20.08.2018 (fls. 1202/1210). ANDREIA constituiu defensor 

nos autos (procuração à folha 959 dos autos), foi citada  

pessoalmente  em 18.06.2018 (fls. 1120/1121) e apresentou 

resposta à acusação  em 06.07.2018 (fls. 944/958). VIVIAN , 

que se encontra presa  preventivamente e recolhida na 

Penitenciária Feminina da Capital/SP, foi citada 

pessoalmente  em 18.06.2018 (fls. 761 e 766). Seu defensor 

(advogado responsável pela impetração de HC em favo r de 

Vivian junto ao TRF 3ª Região)  renunciou aos poderes que 

lhe foram outorgados por Vivian, comunicando-a pess oalmente 

da renúncia em 01.07.2018 (fls. 1116/117). Foi nome ada a a 

Defensoria Pública da União- DPU para patrocinar sua 

defesa, com apresentação de RESPOSTA À ACUSAÇÃO em 

20.09.2018 (fls. 1246/1256). JOSÉ RIBAMAR, que se encontra 

preso  preventivamente e recolhido no CDP de Mauá/SP, foi  

citado pessoalmente  em 18.06.2018 (fls. 764 e 766); MARIA 

GORETTI, que tem endereço nesta Capital/SP e que constitui u 

defensor nos autos (procuração à folha 462 dos auto s), foi 

citada  pessoalmente  em 22.06.2018 (fls. 804/805); RODRIGO, 

com endereço em São Paulo/SP, foi citado  pessoalmente  em 

03.08.2018, decorrendo “in albis” o prazo para apre sentar 

resposta à acusação (fl. 1212). Para defender esses  03 

(três) últimos acusados, foi nomeada a Defensoria Pública 



 
1.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 

7. ª Vara Criminal 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0012124-81.2017.403.6181 

- dia 31 de outubro de 2018 - 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA 

 

 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
 

 31

da União- DPU , que apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO no dia 

11.09.2018 (fls. 1304/1306). O acusado ADEMILSON, com 

endereço nesta Capital/SP, foi notificado  nos termos do 

artigo 514 do CPP em 18.06.2018 (fls. 802/803), con stituiu 

defensor nos autos (procuração à folha 336 dos auto s nº 

0003459-42.2018.403.6181-apenso), e apresentou defesa 

prévia  em 04.07.2018 (folhas 985/1008). Para ADEMILSON, a 

denúncia foi recebida em 24.08.2018 após a apresent ação da 

defesa prévia (fls. 1213/1219-verso). Superou-se a fase do 

art. 397 do CPP sem absolvição sumária  em decisões 

prolatadas em 24.08.2018 (fls. 1213/1219-verso) e 

18.10.2018 (fls. 1376/1380). O coacusado EDSON, que se 

encontra foragido (com mandado de prisão preventiva  em 

aberto), foi citado por edital (fls. 1317/1318), de correndo 

“in albis” prazo para apresentação de resposta à ac usação 

(fl. 1370). Em 18.10.2018, o processo e o prazo 

prescricional foram suspensos para EDSON nos termos  do art. 

366 do CPP (fls. 1378-verso). As audiências de inst rução 

foram realizadas em 29.10.2018 e 30.10.2018, ouvida s as 

testemunhas e interrogados os acusados, tudo por me io de 

gravação audiovisual. Nada foi requerido na fase do  art. 

402 do CPP. Em audiência, as partes apresentaram su as 

alegações finais, por meio de gravação audiovisual e por 

escrito, conforme a seguir juntado.  É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, alega a defesa de Raimundo que ent re o 1º 

período e o 2º período da interceptação ocorreu um período 
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de 3 (três) dias (de 16.01.2018 a 18.01.2018) em qu e os 

monitoramentos se realizaram sem prévia autorização  

judicial. Ocorre que da atenta leitura do relatório  

policial referente ao primeiro período da intercept ação, 

verifica-se que a interceptação teve inicio em 04.01.2018  

(e não no dia 01.01.2018) (1ª frase da folha 65-ver so). 

Iniciando-se em 04.01.2018, o prazo da interceptaçã o 

terminou às 23:59 horas do dia 18.01.2018 . Diante disso, 

entre 16.01.2018 e 18.01.2018, havia prévia autoriz ação 

judicial para a interceptação, não havendo nulidade . 

Destaca-se, inclusive, que não há nenhuma ligação 

interceptada anteriormente a 04.01.2018. Ademais, q uando o 

Juízo autoriza a interceptação telefônica por algum  

período, a operadora de telefonia que recebe o ofíc io 

cadastra no sistema os policiais autorizados ao 

monitoramento, encaminhando-lhes uma senha, cuja va lidade 

encerra-se no prazo da autorização. Assim, mesmo qu e 

quisesse, os investigadores não poderiam continuar 

monitorando os telefones dos investigados além do p razo 

estabelecido no ofício autorizativo, vez que, com o  termo 

final, a validade da senha se esvanece, não sendo m ais 

permitido a continuidade da interceptação. O feito 

transcorreu regularmente, sem quaisquer nulidades, ficando 

sanadas eventuais nulidades não alegadas nas alegaç ões 

finais, nos termos do inc. II do art. 571 do CPP. A  segunda 

preliminar, de cerceamento de defesa, foi analisada  

anteriormente nessa mesma audiência, de modo que as  razões 
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então aduzidas passam a fazer parte integrante dest a 

sentença, ficando, pois, afastada a alegação de nul idade. 

Art. 2º da Lei nº. 12.850, de 2 de agosto de 2013 –  Crime 

de Organização Criminosa. O crime de organização criminosa, 

previsto no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013, pune qu em 

promove, constitui, financia ou integra, pessoalmen te ou 

por interposta pessoa, organização criminosa. O tip o 

objetivo imputado aos acusados é integrar , que significa 

fazer parte, agregar-se, juntar-se, associar-se, se r um de 

seus membros, fundador ou não do grupo. O bem juríd ico 

protegido é a paz pública. Leciona Cezar Roberto Bi tencourt 

e Paulo César Busato que: “A essência da definição de 

“organização criminosa” reside em uma associação organizada  de 

pessoas para obter vantagem de qualquer natureza me diante a 

prática de crimes graves (com penas superiores a qu atro anos), 

ou que tenham natureza transnacional (art. 2º.). O núcleo da 

definição de organização criminosa repousa, portanto, em 

associar-se , que significa unir-se, juntar-se, reunir-se, 

agrupar-se com o objetivo de delinquir. É necessári a, contudo, a 

reunião de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, mesmo que informalmente, 

com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza  mediante 

a prática de infrações graves (a lei fala em infraç ões penais). 

Em outros termos, exige-se , no mínimo, quatro pess oas reunidas 

com o propósito de cometer crimes, como meio, para obter 

vantagem de qualquer natureza”  (BITENCOURT, C. R.; BUSATO, P. C.  

Comentários à Lei de Organização Criminosa : Lei nº.  12.850/2013. 
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São Paulo: Saraiva, 2014, 26) – grifos no original.  Considera-

se organização criminosa a associação de 4 (quatro)  ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pe la 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com ob jetivo 

de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qual quer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cu jas 

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, o u que 

sejam de caráter transnacional (art. 1º, §1º da Lei  n.º 

12.850/12). A definição pode ser decomposta nos seg uintes 

elementos: a) associação com número mínimo de quatr o 

pessoas; b) organização estrutural, incluindo divis ão de 

tarefas, formal ou informal; c) propósito de obtenç ão, por 

via direta ou indireta, de vantagem de qualquer nat ureza; e 

d) previsão de instrumentalização do fim visado med iante o 

cometimento de infrações penais, com penas máximas 

superiores a quatro anos, ou de cunho transnacional . 

Analisando os elementos, percebe-se que todos estão  

presentes no caso destes autos. Em relação ao quesi to “a”, 

a pluralidade de agentes supera o mínimo legal exig ido. 

Foram denunciadas 15 (quinze) pessoas e, como se ve rá, 

mesmo considerando-se os eventualmente absolvidos, supera-

se, e em muito, o mínimo de agentes necessários. Tr ata-se 

de modalidade de delito de concurso necessário, não  o 

concurso eventual previsto no artigo 29 do CP. Em r elação 

ao quesito “b”, entende-se por organização a reuniã o 

estável e permanente  (que não significa perpétua), além de 

ordenada estruturalmente e que tenha como caracterí stica a 
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divisão de tarefas. Alguns outros elementos acident ais 

auxiliam na identificação de uma organização crimin osa: 

estrutura empresarial, disciplina, conexão com o Es tado, 

hierarquia, clientelismo, corrupção, violência, 

flexibilidade e mobilidade dos agentes, mercado ilí cito ou 

exploração ilícita de mercados lícitos, monopólio o u 

cartel, controle territorial, uso de meios tecnológ icos 

sofisticados, compartimentalização. Pois bem, no ca so 

concreto vê-se uma organização estruturada com dist inção de 

tarefas em núcleos estáveis e permanentes que funci onavam 

sob a orientação e ordens de VIVIAN: havia os respo nsáveis 

pela produção de documentos falsos que instruíram a s 

fraudes; os atores que passavam por perícias 

previdenciárias em substituição ao beneficiário; pe ssoas 

prestavam auxílio na gerência financeira da organiz ação 

criminosa, recebendo pagamentos e efetuando os depó sitos 

aos demais colaboradores; pessoas que, quando neces sário, 

utilizavam-se de empresa formalmente aberta para re gistrar 

falsos funcionários, e com isso, posteriormente, da r-se 

início a pedido de auxílio doença ou outro benefíci o 

previdenciário; havia motoristas que também auxilia vam na 

encenação teatral no momento da perícia. Em outras 

palavras, havia estrutura empresarial, disciplinada , 

conectada com agentes de Estado, hierarquia, corrup ção, 

atuação no mercado ilícito, produção e utilização d e 

documentos falsos e compartimentalização. De maneir a que 

deve ser considerado satisfeito, sem sombra de dúvi das, o 
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requisito “b”. Em relação ao quesito “c”, as organi zações 

agiam movidas pela finalidade de lucro com aplicaçã o de 

diversas fraudes previdenciárias. No Relatório de 

Informação nº. 146/SP/COINP/SPPREV/MF, acostado as fls. 

171/180 (dos autos nº. 0003459-42.2018.4.03.6181), há 

impressionante relação de benefícios relacionados c om 

VIVIAN APARECIDA BAZELLA, líder da organização, a i ndicar 

que suas fraudes já levaram mais de seis milhões de  reais 

de prejuízo aos cofres do INSS (R$ 6.056.684,09). S omente 

no período em que foi autorizada a ação controlada,  foram 

mais de R$ 99.814,59. Nesse ponto, destaca-se ainda  que o 

delito de organização criminosa é formal e autônomo . 

Portanto, independe de resultado naturalístico. Nes se 

sentido: “A mera associação do grupo para o fim de promover,  

constituir, financiar ou integrar a organização (pa ra o fim de 

obtenção de vantagem qualquer) já consuma o delito,  muito embora 

haja a previsão do resultado naturalístico consiste nte na 

prática dos delitos almejados pelo agrupamento crim inoso. Por 

sinal, se o crime planejado é perpetrado, incide o preceito 

secundário do artigo 2°, que estabelece a pena de t rês a oito 

anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondent es às demais 

infrações penais praticadas. Se com a organização c riminosa 

delitos são cometidos, há concurso material de crim es, antevisto 

pela própria legislação de regência” (A. W. BRITO J R., 

Comentários à lei 12.850/2013, Rio de Janeiro, Lume n Juris, 

2017, 39). “O crime é formal e autônomo, porque não  demanda a 

efetiva prática das infrações penais visadas (resul tado 
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naturalístico) para se consumar, de maneira que o s eu 

reconhecimento como delito requer simplesmente a ex istência de 

uma associação estável e permanente, com convergênc ia volitiva, 

mediante estrutura ordenada e divisão de tarefas, n ão estando a 

sua apuração vinculada à constatação do eventual co metimento de 

qualquer infração penal pela organização.” (ANA LUI ZA ALMEIDA 

FERRO – FLÁVIO CARDOSO PEREIRA, Criminalidade organ izada: 

comentários à Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013, Curitiba, 

Juruá, 2014, 51). Por fim, em relação ao quesito “d” supra, 

dentre os delitos praticados pela organização crimi nosa, 

incluem-se: falsificação de documento público (Art.  297, 

caput, do Código Penal); falsificação de documento 

particular (Art. 298, do Código Penal); falsidade 

ideológica (Art. 299, caput, do Código Penal); uso de 

documento falso (Art. 304, do Código Penal); e este lionato, 

simples e majorado (Art. 171, caput e § 3º, do Códi go 

Penal); Inserção de dados falsos em sistemas de inf ormações 

(Art. 313-A, do Código Penal), dentre outros, espec ialmente 

o crime de corrupção. Assim, também se encontra sat isfeito 

o referido requisito. Não há dúvidas, portanto, de que se 

está diante de uma organização criminosa, não se 

sustentando a tese de que se tratavam de atos isola dos 

realizados individualmente por determinados membros  da 

organização. Diante disso, a materialidade do delit o 

encontra-se devidamente comprovada nos autos, em es pecial 

nos elementos colhidos durante a interceptação tele fônica, 

autos nº. 0015231-36.2017.403.6181, dando conta da 
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existência de organização com funcionamento estrutu rado, 

hierarquizado e permanente, com a finalidade de pra ticar um 

número indiscriminado de crimes, com divisão de tar efas 

entre seus componentes, tudo com vistas a se alcanç ar 

melhores resultados delitivos. Por fim, deve-se res saltar 

que o crime de organização criminosa é, de certa fo rma, uma 

infração de corrupção, vale dizer, dificilmente se verá uma 

empreitada criminosa dessa categoria avançar ou ser  bem 

sucedida sem infiltrar os seus tentáculos no aparat o 

estatal. É certo afirmar que as organizações crimin osas 

contam ordinariamente coma participação de agentes do 

Estado. Por outra, embora demonstrada a estruturaçã o da 

organização e a divisão de tarefas, entendo que em uma 

organização criminosa a importância da tarefa desem penhada 

por cada um também constitui elemento essencial na 

configuração do todo. E, para aquilatar a importânc ia de 

cada tarefa desempenhada pelos diversos membros, o emprego 

do método de exclusão de determinada tarefa constit ui fator 

de demonstração da existência ou não da organização . Por 

esse método pode-se avaliar também se determinada t arefa é 

meramente periférica ou de menor importância. No ca so dos 

autos, basta imaginar a exclusão da falsificação de  

documentos para saber se a empreitada subsistiria. Do mesmo 

modo, é possível concluir que, excluindo-se a atuaç ão 

cenográfica de alguns dos membros perante a perícia , a 

empreitada ou organização não existiria. Utilizando -se esse 

método para cada um dos acusados, torna-se possível  afirmar 
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que a tarefa que cada um desempenhava era crucial p ara o 

sucesso da organização criminosa. Sem esta ou aquel a tarefa 

a organização não existiria. DA AUTORIA DELITIVA. Os 

elementos constantes dos autos, relacionados com (i ) VIVIAN 

Aparecida Bazella, (ii) RENATO Ramos da Silva, (iii ) 

JAQUELINE Maria da Silva Américo, (iv)EDSON Apareci do 

Machado, (v) JOSÉ RIBAMAR Brandão, (vi) RAIMUNDO Pe reira de 

Oliveira Júnior, (vii) RAFAEL Bueno da Silva, (vii)  

ANDERSON dos Santos, (ix) ADEMILSON Cardoso Ramos, (x) 

ARNALDO José dos Anjos, (xi)CRISTÓVÃO Miguel do Nas cimento, 

(xii) CARLOS AUGUSTO Verones de Andrade, (xiii) MAR IA 

GORETTI Pereira Rossi, (xiv)RODRIGO Luiz Moreira e (xv) 

ANDREIA Aparecida Martins de Almeida, revelam que 

praticamente todos integraram organização criminosa  

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis ão de 

tarefas, centralizada na cidade de São Paulo/SP e d edicada 

à prática de crimes de estelionato contra a Previdê ncia 

Social e contra a Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tendo atua do por 

cerca de dois anos no período imediatamente anterio r ao dia 

24 de abril de 2018, quando foram cumpridos mandado s de 

busca e apreensão e de prisão no âmbito da chamada 

“Operação Pseudea”. As investigações foram iniciada s em 17 

de agosto de 2017, com a instauração do Inquérito P olicial 

nº 0275/2017-5 pela DELEPREV/DPF/DP, autos nº 00121 24-

31.2017.403.6181, distribuídos a esta 7ª Vara Feder al 

Criminal de São Paulo/SP em 11 de setembro de 2017,  visando 
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à apuração de organização criminosa voltada à inter mediação 

fraudulenta de benefícios de auxílio-doença, organi zação 

essa identificada, inicialmente, no Relatório de In formação 

nº 063/SP/COINP/SPREV/MF, de 05 de julho de 2017, d a 

Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária do  

Ministério da Fazenda. Esse relatório trazia divers as 

informações sobre benefícios de auxílio-doença com indícios 

fortes de fraude, vários deles com a participação d a 

acusada VIVIAN APARECIDA BAZELLA, a qual seria, no 

entendimento do setor de Inteligência Previdenciári a, 

responsável pela elaboração de laudos médicos fraud ados. Na 

fase inicial das investigações verificou-se que VIV IAN 

atuava no esquema criminoso como responsável pela 

elaboração de laudos médicos fraudados e acompanhan do 

pessoas a exames periciais em nome de outrem, bem c omo 

atuava cooptando pessoas para a perpetração dessas fraudes 

e que os demais integrantes da organização, como ab aixo 

será explicitado, tinham atividades determinadas pa ra o bom 

andamento das atividades ilícitas desenvolvidas pel a 

organização criminosa liderada por VIVIAN, inclusiv e com a 

atuação de servidor do INSS. A partir de dezembro d e 2017, 

este Juízo autorizou interceptação telefônica, medi da essa 

que perdurou até abril de 2018 (fls. 46/53-v e 558/ 565-

verso dos autos nº 0015231-36.2017.403.6181). Em ma rço de 

2018, a Autoridade Policial Federal representou pel a 

realização de buscas e apreensões e pela prisão pre ventiva 

e/ou temporária dos membros da organização criminos a (fls. 
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02/94 dos autos nº 0003459-42.2018.403.6181).A orga nização 

criminosa liderada por VIVIAN APARECIDA BAZELLA ded icou-se, 

de modo preponderante, à execução de dois tipos de fraudes: 

 a) obtenção de benefícios de auxílio-doença em 

diferentes agências do INSS – Instituto Nacional do  Seguro 

Social, mediante uso de documentos médicos falsos e  

trabalho de interpretação efetuado por Jaqueline Ma ria da 

Silva Américo, Edson Aparecido Machado e José Ribam ar 

Brandão, que compareciam em perícias médicas simula ndo 

serem portadores de situações incapacitantes para o  

trabalho, notadamente problemas ortopédicos, e port ando 

documentos de identificação falsos em nome de terce iros que 

constavam como requerentes dos benefícios;  b) obte nção de 

valores de pessoas que desejavam se aposentar, valo res 

esses pagos a título de prestação de serviço de 

requerimento de aposentadoria e recolhimento de sup ostos 

montantes atrasados de contribuições previdenciária s, tudo 

sem que reais pedidos de aposentadoria fossem feito s, e 

efetuando-se a confecção de cartas falsas de conces são do 

benefício para entrega às pessoas lesadas, orientad as a 

proceder a saques de FGTS em agências da Caixa Econ ômica 

Federal nos termos do artigo 20, inciso III, da Lei  nº 

8.036/90 com tais cartas falsas. A atuação detalhad a de 

cada um dos denunciados na organização criminosa se  pode 

extrair dos seguintes diálogos captados durante a 

interceptação telefônica, das diligências realizada s pela 

Polícia Federal, com auxílio dos elementos trazidos  pelo 
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INSS, elementos de prova indicados, precisamente, n a 

denúncia e também produzidos durante a instrução 

probatória. VIVIAN APARECIDA BAZELLA : A prova produzida nos 

autos aponta que VIVIAN era a líder da organização 

criminosa e a pessoa que idealizou e articulou com seus 

comparsas a execução das fraudes contra a Previdênc ia 

Social e contra a Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS. 

Há demonstração suficiente nos autos, também, de qu e VIVIAN 

ofereceu ao acusado ADEMILSON, servidor do INSS, va lor para 

que ele, no âmbito da agência Vila Maria do INSS, r ecebesse 

clientes das aposentadorias falsas juntamente com e la e 

efetuasse cadastramento de endereços específicos pa ra envio 

de cartas de concessão dos benefícios de auxílio-do ença 

irregulares.  Deve ser dito que a sua condição de l íder da 

organização é corroborada pelo fato de que os demai s 

acusados imputaram a VIVIAN a responsabilidade pelo s crimes 

objeto da denúncia e, a própria VIVIAN, conforme de screve a 

denúncia, “nem sempre com clareza, acabou por confe ssar tal 

atuação”.  Dentre os diálogos relevantes, podemos c itar o 

seguinte:  Conversa que VIVIAN teve em 05/01/2018, às 

21:43:13, com Eliane, irmã de RENATO, em que falou 

abertamente sobre suas atividades delituosas, inclu sive 

dizendo que já chegou a se passar por outras pessoa s em 

perícias do INSS, que RAIMUNDO lhe conseguia client es, que 

JAQUELINE a auxiliava nas fraudes e que RAFAEL fals ificava 

documentos para a organização criminosa: Arquivo 

21602365.WAV. A partir dos 07:51 ELIANE: “E você, c onseguiu 
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meu PIS? VIVIAN: Consegui, você tinha o PIS viu fdp . 

ELIANE: achou? VIVIAN: Achei, até esqueci de te fal ar. 

ELIANE: eu não falei? Eu não falei que você falou q ue eu 

tinha? VIVIAN: Sim, mas não tem nada, tem só um 

(ininteligível). Meu (ininteligível) que só tem aqu ela 

bosta (..) vou fazer seu benefício. Mas chega no ba nco eles 

querem ver a senha não é assim não. ELIANE: Eu não tenho 

conta em banco, eu não gosto de mexer em banco, eu não vou 

ter nunca conta em banco... VIVIAN: mas você tem 

habilitação né? ELIANE: habilitação eu tenho. VIVIA N: Ah, 

no banco quando for receber eles aceitam habilitaçã o, isso 

é o de menos. ELIANE: Eles que escolhem o banco Viv ian? 

VIVIAN: Não, eu que escolho quando eu agendo a perí cia, eu 

já coloquei o Mercantil por que ele é o único banco  que 

quando você vai a primeira vez ele já te dá um cart ão 

provisório, entendeu? ELIANE: Mercantil? VIVIAN: É. .. 

ELIANE: E ainda tem esse banco? VIVIAN: Tem, e é um  dos 

maiores pra pagar auxílio doença... ELIANE: Aonde q ue tem 

esse banco? VIVIAN: O mais perto é em Osasco... ELI ANE: 

cacete... VIVIAN: Tem em todas as cidades do interi or, mas 

o mais próximo em São Paulo é em Osasco... ELIANE: Nossa 

Vivian, é sério? VIVIAN: Mas aí depois do primeiro 

pagamento não precisa mais nem entrar no banco, no caixa 

eletrônico se você tiver um salário de 5 mil o caix a 

eletrônico te dá o dinheiro inteiro. ELIANE: sério?  VIVIAN: 

Sério, é o único que faz isso. ELIANE: Por que eu n ão 

consigo tirar o dinheiro da minha mãe dos caixa ele trônico? 
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VIVIAN: Eu não sei, porque a conta da sua mãe ela é  o que? 

Ela é conta benefício ou ela é uma conta corrente? ELIANE: 

É uma conta corrente. VIVIAN: Então é por isso, se fosse 

conta só benefício aí conseguiria... ELIANE: Que a dona 

Natalina aqui ia no 24 horas, da minha mãe não sai. .. 

VIVIAN: É porque a conta dela é conta corrente, aí já tem 

restrição de tirar o valor inteiro no 24 horas... E LIANE: 

Ah tá VIVIAN: Mas o bom é deixa só como conta benef ício, 

não precisa ficar abrindo outra conta entendeu... E LIANE: 

mas porque a minha mãe fez empréstimo, aí foi pra e sse 

banco aí... VIVIAN: Ah então foi isso. ELIANE: Noss a Vivian 

é isso, e esse meu aí quando sair é só Mercantil? V IVIAN: 

Eu que coloquei Mercantil, melhor né? ELIANE: Não s ei, você 

que sabe... VIVIAN: É melhor, vai por mim que é mel hor... 

Não tem dor de cabeça, não tem que ficar no banco, não 

precisa de encheção de saco. É só a primeira vez va i na 

mesa, pega o cartão, põe a senha e as demais vezes que for 

é só ir no caixa eletrônico, não precisa nem entrar  dentro 

do banco. ELIANE: Qualquer um né, no 24 horas? VIVI AN: 

Qualquer um, eu monto o benefício pro povo e a gent e fica 

com os cartão pra receber né... ELIANE: Ah... VIVIA N: Por 

“exempro”, eu pego 10 aí, vaõ supor, eu pego 10 

(ininteligível) na vida, eu faço uns rolinho assim.  Aí eu 

faço o seu benefício, se não contribui, se não pago u porra 

nenhuma, se tá coçando aí o dia todo, se quer ganha r 1 pau 

e meio sem fazer nada? É assim, assim, assim... Se só vai 

no banco o primeiro mês pra pegar o cartão. São 6, 7 meses 
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de salário. Não...fechou, tô dentro! Aí a gente fic a com o 

cartão, no dia do pagamento a gente vai lá, saca o valor 

total, e aí pago 1 e meio pra pessoa, que tá no nom e dela o 

benefício né. ELIANE: Ah entendi... VIVIAN: É filha  eu 

trabalhei com um cara que fazia só isso, o cara se 

levantou. ELIANE: Mas da hora hein Vivian.. VIVIAN:  É... e 

seu pegar 10 pessoas num mês eu tenho mais de 50 mi l de 

lucro. Que eu pague 20, to com 30 de lucro. ELIANE:  Da hora 

isso daí hein, entendi. VIVIAN: Aí só que assim, eu  não 

quero conhecer, não quero ver a cara de ninguém. En tão o 

Raimundo arrumou 10, e o (ininteligível) arrumou 10 , e já 

temos mais uns 2 aí pra pegar, e aí eu tenho a firm a, o 

Rodrigo tem, são 3 mais empresas do Rodrigo, e eu t o 

fazendo os registros...todo mundo registrado... ELI ANE: 

Nossa que legal... VIVIAN: Aí, ah minha filha falei  pra 

você, eu vou dar um jeito, de sair da, da bosta... ELIANE: 

Ah vai sim... VIVIAN: mas daí, isso aí só vai me da r 

retorno agora, depois do dia 10, dia 15 começa a en trar... 

ELIANE: Mas também mó trampo né? VIVIAN: Mó trampo,  aí 

agora a gente já começa a pegar os bonequinhos e le va no 

banco, pega o cartão, a primeira vez tem que ser a própria 

pessoa, tem que entrar, tem que fazer a senha, aí j á dá a 

senha pra gente e o cartão.. Meu, tem gente aí que tá dando 

risada, quem que ganha 1 pau e meio por mês sem se foder, e 

não faz porra nenhuma... ELIANE: É... VIVIAN: Pegue i uns 

nóia, pegaram uns nóia, pegaram quem não..faz bico,  faz 

rolo, aí já falei: não quero nem saber. Raimundo, é  (nome 
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ininteligível), arrumou 10? Ele sabe que ele tem mi l 

reais..O resto do trampo é meu. Eu divido, todo mun do é com 

salário de 5 pau... Eu tenho 2 e meio pra ele se vi rar 

entre ele e o cliente que ele arrumou o resto é meu . 

ELIANE: Ah entendi... fica bom pra todo mundo né Vi vian? 

VIVIAN: Lógico, faço meu esqueminhas aí... ELIANE: É..tá 

certo. VIVIAN: Ixi, o Júnior ganhava era mais de 10 0 mil 

comigo num mês. Aquele cara lá de Mogi. Ele se leva ntou nas 

minhas custas, até o dia que o André foi preso lá p orque 

caiu no outro B.O. né... ELIANE: É... VIVIAN: É, qu ando ele 

tava ganhando muito dinheiro ele falou: Meu, vamos levantar 

umas precatória aí de gente que é falecida, o dinhe iro de 

atrasado pra ir atrás e vamo receber.. Falei beleza ! Foi 

uma vez, foi duas, falei pra ele na terceira vez o cara 

tinha ido no banco um dia antes, aí o caixa falou: espera 

um pouquinho aí (risos), aí chegou a polícia travar am a 

porta do banco, e travou a polícia, e tava ele e a Luciana 

e um neguinho que trabalhava pra mim. Aí o neguinho  se 

ligou saiu fora da cidade, ele falou pra Luciana qu e tinha 

ido como laranja, aí falou pra Luciana (ininteligív el) e 

foi os dois pra delegacia, ele e a Luciana né. Aí e le falou 

pra Luciana: fala pra Vivian que o nome dela eu não  vou 

falar, mas pra ela correr comigo. E eu corri com el e todo 

esse tempo né.. Mas ele só não saiu antes porque el e já 

tava aqui né, ele tava em LDA né, Liberdade Assisti da, 

então ele não podia ter outro BO, ele ainda tinha 5  anos 

pra cumprir, agora com esse BO aí que saiu... 171 e le 
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pegou.. 8, ele tá com 8 pra cumprir, ele pegou...cu mpriu 3, 

e agora ele tá em liberdade assistida de novo, não pode ter 

problema nenhum... ELIANE: Aquele que foi preso? VI VIAN: É, 

o André... ELIANE: Ah é, que fala André eu lembro d o seu 

ex... VIVIAN: Mas eu corri com ele filha, uma seman a sim 

uma semana não era mil reais lá na mão da mulherzin ha dele 

lá, da namorada.. Ia lá pra, onde é que ele ficou p reso, 

meu? Flórida Paulista, dá quase mil KM de São Paulo , quase 

divisa com Mato Grosso. ELIANE: Nossa senhora... VI VIAN: 

Ele foi mandado pra lá, porque aí ele foi pra Políc ia 

Federal de Bauru né, porque crime previdenciário é Federal 

né... ELIANE: Comarca de Bauru né... VIVIAN: Aí ele  foi 

preso, aí ele foi transferido pra Flórida Paulista,  que ele 

tinha, já tava (ininteligível) em Jaguariúna, aí li gou os 

dois B.O. dele ele foi cumprir pena lá.. mas aí sai u 

curado, virou evangélico.. ELIANE: Virou? VIVIAN: V irou, 

aprendeu a leitura dentro da cadeia, tirou a cadeia  

lendo... ELIANE: Fez teologia? VIVIAN: É..É Deus no  céu e 

eu na terra né...que eu corri com ele, que eu não a bandonei 

ele nem a família dele, mandei os lombo, cheguei ce rtinho 

nas ideia... como se fala na língua dos malandro né , que eu 

já to aprendendo... Então é isso aí (risos) ELIANE:  Nossa 

Vivian só você... VIVIAN: (risos) ELIANE: Nossa, fa laram 

que o Vaguinho tá tão velho, tão velho... VIVIAN: S e acaba 

né meu... ELIANE: Falou que a cara dele assim tá to da 

enrugada, e o cabelo todo branco... VIVIAN: Ah eu t enho um 

funcionário que tava usando pedra e eu falava não, esse não 
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usa pedra que ele não tem característica de usuário  de 

pedra né, o negão lá o Edson. Aquele ali também os B.O. que 

eu ponho ele ele resolve. Já saiu de cada BO que só  Deus, 

mas aí, agora antes do Natal, menina deu uma recaíd a nele 

se você ver ele tá mais magro do que eu, negão fort e, 

sarado, você lembra dele, o Edson? ELIANE: Não lemb ro... 

VIVIAN: Nossa (ininteligível).. É minha filha ele f icou 

dependente feio... aí ficou que nem um zumbi lá na 

cracolândia.. Aí tinha dia que eu fazia os trampo p ra ele 

ir de manhã ele não aparecia que tava na cracolândi a, de 

repente ele aparecia cinco da manhã, começava a me ligar 

que tava num sei aonde, num posto num sei daonde, q ue era 

pra pegar ele lá na “Rudge”, aí (ininteligível) fic ava puto 

comigo , aí ia lá, ia buscar ele, aí ele ia fedendo , 

cheirando pedra, porque o cheiro é horrível né.. EL IANE: 

Ai, é horrível mesmo. VIVIAN: Aí daqui a pouco os 

motoristas me ligavam que ele tava passando mal, su ando que 

nem um porco, que tinha que parar, que tinha que co mer, aí 

eu corria depositava mais dinheiro antes que ele en trava 

nos restaurante batia dois pratão, dois (ininteligí vel) 

sarado, aí ele entrava e fazia meu trampo direitinh o, aí 

trazia ele embora roncando. Aí já chegava, quando t ava 

perto de chegar em São Paulo, quando encontrar, aqu ele 

desespero de pegar o dinheiro do trampo pra ir pra 

cracolândia de novo. Aí eu falei, Edson assim não d á, assim 

não dá, tá encrencando todo mundo. Eu faço as coisa  tudo 

certinho, monto tudo certinho, chega de manhã não s ei se 
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você vai aparecer, fico olhando pro telefone. Quand o eu 

vejo que é prefixo do centro, eu atendo a cobrar vo cê, aí 

tenho que buscar você num sei aonde, num sei aonde.  Teve um 

dia que o Arnaldo foi pegar ele lá na cracolândia, lá perto 

da Estação da Luz, aí o Arnaldo me ligava, pelo amo r de 

deus, (risos), não faz mais isso, esse lugar aqui é  muito 

perigoso, os nóia quase me atacaram aqui, só tem zu mbi 

nesse lugar. ELIANE: Ai eu tenho medo Vivian... VIV IAN: 

Aonde que tá esse cara? E ele não parava com celula r, 

qualquer celular que tinha ele virava na pedra. Aí tinha 

que ficar esperando ele ligar de algum orelhão, de algum 

telefone público pra ver em que ponto que ele tava,  meu, mó 

BO meu, ixi.. ELIANE: E ele lembrava seu telefone a inda? 

VIVIAN: lembrava, lembrava meu telefone, ai olha é um sarro 

viu, é um sarro... (continuam conversando sobre a 

dependência química do Edson) 19:45: ELIANE: Ah eu só 

lembro daquele que você arrumou num sei a onde que você pos 

pra dormir na sua mãe, no quintal da minha casa, da  casa da 

minha mãe.. ai Vivian... VIVIAN: Eu quase matei (ri sos) 

ELIANE: Aí soltou o homem, (ininteligível) gente, s e parece 

louca. VIVIAN: Meu, eu não sei, eu quase matei aque le cara 

meu, muito feio meu, eu não tinha juízo agora eu te nho. 

ELIANE: Não, você olha, eu já tinha curiosidade com  você no 

começo, aquele que tava um calor de 50 graus que nã o sei se 

era ele, com uma touca de lã, o cara tava conversan do 

normal, daqui a pouco se deu um comprimido pra ele o cara 

começou babar, ai gente é muito, é foda. Eu não sab ia nem o 
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que tava acontecendo. VIVIAN: E o outro lá, o filho  da puta 

que era viciado em auxílio-doença, que ele ganhava bem pra 

caralho, ele tinha sido reprovado em umas 10 períci a. Aí 

ele falou meu se me ajuda? Eu te ajudo, ele falou m eu, se 

você me ajudar te dou 3 salários. Mas eu tenho que pegar um 

ano. Eu falei meu se vai pegar, mas se vai fazer o que eu 

mandar. Ele era o Valdir, o motorista de uma fiorin o, ele 

entregava café, ele ganhava bem meu, mas o zóio de lula pra 

benefício é foda né. Ai peguei saí do plantão, leve i 

seringa, levei “midazolam” que é aquele boa noite 

cinderela, levei álcool, levei a mala pronta. Chego u na 

porta da agência, dentro do carro falei me dá seu b raço. Se 

vai entrar comigo? Lógico que eu vou entrar com voc ê, 

dentro da sala do médico. Meu, aqui é foda, eles nã o dão 

benefício pra ninguém, eu falei: vai te dar. Aí fiz  a 

injeção (risos), esse foi assim, um das piores bost as que 

eu fiz, meu eu fiz a injeção nesse cara, quando eu fiz esse 

cara já caiu babando assim, cabeça entortou prum la do, se 

mijou inteiro, aí só tinha ido eu e ele meu, ele fo i 

dirigindo. ELIANE: Nossa Vivian. VIVIAN: Menina, aí  

consegui, ele já tava no banco do motorista quando eu fiz a 

injeção, abri a porta, saí fui direto pra dentro da  agência 

pra ajudar tirar, botamos na cadeira de rodas, entr ei na 

sala do médico o médico olhou pra minha cara, olhou  pra 

cara dele, o médico falou assim: senhora, eu não vo u poder 

fazer a perícia, eu falei: porque? Este homem tá ma l, este 

homem tá morrendo, se vai ter que, eu vou chamar o Samu, 
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vocês vão daqui direto pro hospital, não tem condiç ões de 

fazer a perícia. O que que você é dele? Eu falei: s ou 

sobrinha. Tem alguém com a senhora? Eu falei não, e u que 

vim dirigindo... ele não tá bom, ele tá em depressã o, ele 

não tem.. ele falou: não tem como fazer a perícia, vamos 

remarcar, aí saí de lá, empurrando a cadeira, não c onsegui 

fazer a perícia do cara eu falei puta, e aquele car a 

babando, ele se cagou depois... ELIANE: Aff... VIVI AN: Aí 

fiquei com a cadeira de rodas sentada nas cadeiras da 

previdência, não podia ligar pro Renato porque o Re nato ia 

me esculhambar, como que o Renato ia parar lá em Sã o 

Caetano do lado da delegacia, agência da previdênci a? 

(ininteligível) e esse cara não me ajuda, roncava a lto 

assim (imita barulho de ronco), e todo mundo olhand o pra 

minha cara, esse cara fungando, sedado, aí o médico  atendeu 

todo mundo passou aí por mim e falou assim: senhora , a 

senhora não foi? Eu falei não doutor, ele tá melhor : Eu 

falei tá muito triste porque sim de longe pra traze r ele, o 

senhor tá vendo aqui que não tem como, eu vou esper ar aqui 

até ele melhorar, porque eu não sei nem o caminho p ra 

voltar. Aí o médico falou: vou ver se eu posso ajud ar a 

senhora, aí voltei com ele pra sala do médico, o mé dico fez 

a perícia, deu ano e 8 meses de benefício. ELIANE: Nossa. 

VIVIAN: Mas falou pra mim, ele não tá bom não hein.  Aí 

consegui sair de lá da agência já era 5:30 da tarde , foi a 

hora que ele começou a voltar a si, não sabia nem o  horário 

nem aonde tava, naquela situação de cagado, ele fal ou meu o 
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que que aconteceu? E a perícia? Foi, foi tudo bem, foi 

rápido. Nem contei. Que que é isso que aconteceu co migo? Eu 

falei eu não sei, acho que você tá com o intestino solto. 

Que remédio é esse que você me deu meu? Eu falei ó,  não 

importa o que eu te dei, importa que funcionou, o p apel tá 

aqui. Ele: você é uma deusa, você é um anjo, quase que me 

mandou (ininteligível).. nunca mais, nunca mais. 

(ininteligível) nunca mais. Depois você vai ver o b enefício 

que o filha da puta ainda veio me procurar... Meu v ocê não 

tem aquele remedinho? Eu falei porra nenhuma. Nem n o 

hospital eu to mais. ELIANE: Agora é tudo diferente  né 

Vivian, daquele tempo né? VIVIAN: Tudo diferente, n em minha 

maleta, eu não vou mais com ninguém. ELIANE: Não ti nha nada 

disso né? VIVIAN: Nada disso, eu não vou com ningué m. 

ELIANE: Mas quem determina o tempo é o perito né? V IVIAN: 

Perito, quem falou que (ininteligível) é o negão lá . Aí 

daqui a pouco o negão: po o médico cismou com a min ha cara, 

com meu documento, mandou eu aguardar na viatura (r isos), 

Onde você tá (Crisão?????). Tamo tentando sair da c idade, 

só tem uma saída, eu falei tá bom então, qualquer c oisa se 

me liga. Desliguei o telefone, aí depois de uma hor a e meia 

ele me liga: e aí, vocês tão aonde? Tamo na estrada , indo 

pra segunda perícia. A viatura passou pela gente ma s 

passando batida, eu falei: então firme aí. Vê se vo cês 

salvam o dia aí meu. Gastar dinheiro com combustíve l e 

vocês só fazer dois serviço e voltar com nenhum é f oda... 

Não... Aí foram pro outro serviço deu tudo certo. A í depois 
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o Renato vira na minha cara: você é uma filha da pu ta, na 

hora que o cara falou que tava fugindo da polícia v ocê 

desligou até o telefone, falei: não, a ordem foi es sa, 

nunca vi, não conheço, meu número já é restrito que  é pra 

ninguém me achar. ELIANE: É verdade. VIVIAN: Já dei xo no 

restrito que ninguém me viu. Conhece? Não... ELIANE : Você 

já pintou e bordou também né Vivian... VIVIAN: E um  dia, eu 

fazia a perícia, entrava dentro da sala do médico e  me 

passava pelos outros. Aí o médico olhou pra minha c ara 

falou assim: meu, a senhora ainda tá jogando neném na 

janela? Eu falei: como é que é? Como que a senhora chama? 

Aí fui respondendo, respondendo, e o nome da sua mã e? E eu 

respondendo, tenho a memória boa. Aí ele falou assi m: a 

última perícia que a senhora veio aqui, foi por psi quiatria 

e a senhora tentou matar seu filho jogando ele pela  janela 

do hospital. Aí eu falei: doutor, mas eu não faço m ais isso 

não, agora eu estou na igreja, (ininteligível). Aí o médico 

levantou, foi chamar outro, aí o outro veio e olhou  pra 

minha cara, aí saíram os dois. Aí daqui a pouco vei o os 

dois, aí pediram o celular. Aí a Jaqueline tava lá fora, 

com o irmão dela no carro. Falei Jaque, sujou. Me t ira 

daqui. Aí daqui a pouco a Jaqueline entrou na sala,  

empurrou o segurança e falou: ela tá na hora dela t omar o 

remédio, fica com palhaçada, vamo embora, se tá lou ca? Aí 

fui saindo, saindo, quando a gente saiu pela porta o 

médico: não é pra deixar ela sair. Entrei dentro do  carro 

do Júnior, menina, fomos beirando a areia da praia,  mas ó, 



 
1.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 

7. ª Vara Criminal 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0012124-81.2017.403.6181 

- dia 31 de outubro de 2018 - 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA 

 

 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
 

 54

nunca mais, falei não.. ELIANE: Ai Vivian.. VIVIAN:  No 

Butantã, no Butantã também meu, a médica encrespou comigo e 

falou não, eu conheço o médico que deu esse atestad o aqui 

pra senhora é meu amigo, eu vou ligar pra ele agora . Peguei 

o documento da mão dela, dei um empurrão nela, saí daquela 

Rua Butantã ali minha filha, fui parar lá no largo da 

batata. ELIANE: Aff Vivian se é louca. VIVIAN: Mas com a 

minha cara não ficou não, ih meu tem uns BO pior. E LIANE: 

Eu não tenho coragem de fazer, eu não faço, eu não sei. 

Vivian, se o nego falar mais alto comigo eu não sir vo mano, 

pra fazer essas coisas.. VIVIAN: Mas pior de tudo s e não 

sabe: eu gosto. Eu me seguro. ELIANE: Eu não consig o, eu 

não consigo. Nem eu nem o Renato. (risos) VIVIAN: E sses 

dias o Rafinha mandou um documento aqui no celular do 

Renato de madrugada, o Renato levantou aqui de madr ugada 

pra comer escondido e viu. Aí acordei de manhã tinh a uma 

carta aqui, pelo amor de deus, você jurou pra mim q ue não 

ia mais fazer isso aqui, falei renato isso aqui é o utro BO 

meu, outra coisa... se é louca, que que é isso, o R afinha 

mandou uma foto sua num outro documento de uma outr a mulher 

e um monte de negócio... O Rafinha queria vender um as armas 

e fotografou pra me falar se eu queria. ELIANE: Nos sa 

senhora. VIVIAN: Que que se tá fazendo? Que que é i sso? Se 

vai pra cadeia... - SE DESPEDEM”.  Como se vê, VIVI AN 

atuava diretamente nas fraudes e, inclusive, preenc hia, de 

seu próprio punho, receituários utilizados em pedid os de 

auxílio-doença, como comprovado pelo laudo a fls. 1 86/192. 
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Saliente-se que VIVIAN obtinha vantagens no INSS co m o 

servidor ADEMILSON, ora acusado. VIVIAN ofereceu a 

ADEMILSON valor para que, no âmbito da agência Vila  Maria, 

ele recebesse clientes das aposentadorias falsas ju ntamente 

com ela e efetuasse cadastramento de endereços espe cíficos 

para envio de cartas de concessão dos benefícios de  

auxílio-doença irregulares. ADEMILSON aceitou a ret ribuição 

proposta por VIVIAN e a recebeu, no valor de R$ 1.0 00,00, 

na conta 84617 da agência 8317 do Banco Itaú, no di a 

22/02/2017, mediante transferência efetuada por REN ATO 

comprovada a fls. 489. Em virtude disso, ADEMILSON prestou 

os serviços que lhe eram demandados pela organizaçã o 

criminosa.  Quanto à prova produzida durante a inst rução 

criminal, deve ser dito o seguinte: VIVIAN confesso u os 

crimes a ela imputados, enquanto os demais acusados  também 

a apontaram como líder da organização criminosa.  A  acusada 

mencionou a participação de cada um dos integrantes  da 

organização. Seu interrogatório é elucidativo. Embo ra tenha 

tentado afastar a responsabilidade de alguns, como é o caso 

de seu marido Renato, afirmando que o mesmo não con cordava 

com o uso da conta bancária dele, tal escusa não af asta a 

sua responsabilidade. Narrou a atuação dos acusados  

Jaqueline e José Ribamar como membros que faziam a 

representação teatral perante o perito, com o fito de obter 

auxílio doença. Estes se apresentavam em nome de te rceiros, 

através de documentos confeccionados pelos acusados  Rafael 

e Anderson. Informou que Raimundo era a pessoa de s ua 
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inteira confiança, ganhando ele percentuais por cad a 

benefício obtido. Este tinha um papel preponderante  em 

relação aos demais, pois até mesmo recebia depósito s em sua 

conta e fazia pagamentos. Informou que Raimundo tam bém 

efetuou pagamentos ao funcionário público Ademilson . Narrou 

a atuação dos motoristas Arnaldo e Cristóvão, que l evavam 

demais membros para a realização de perícias, ajuda ndo-os 

na colocação de gesso em membros para ludibriar o p erito. É 

certo que não incriminou com sua narrativa o acusad o Carlos 

Augusto. Descreveu a importância do trabalho desenv olvido 

por Rodrigo, na condição de contador, ou serviços d e 

contabilidade. Com relação ás acusadas Maria Gorett i e 

Andreia. A narrativa da acusada Vivian, por si só, não tem 

o condão de incriminá-las. Por isso, mais adiante, a 

atuação delas será melhor analisada. Logo, restou 

comprovado que VIVIAN integrava a organização crimi nosa 

voltada para cometer crimes de estelionato, era líd er da 

organização e tinha ela plena ciência de que o serv idor do 

INSS Ademilson utilizava seu cargo para auxiliar na s 

atividades delituosas do grupo. Não há dúvidas, tam bém, de 

que VIVIAN ofereceu vantagem indevida a Ademilson, servidor 

do INSS, para que este auxiliasse a organização cri minosa, 

auxílio efetivamente prestado com evidente infração  a dever 

funcional de Ademilson. Saliente-se que a corrupção  ativa 

restou demonstrada, sendo certo que Ademilson receb eu 

vantagem econômica para praticar ato de seu ofício,  qual 

seja, a alteração de dados cadastrais no CNIS. Ele alterava 
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endereços de segurados de modo a satisfazer aos int eresses 

da organização. É pouco relevante se ele tinha ou n ão senha 

para conceder benefícios. Não é esta a acusação. Al iás, não 

havia efetiva concessão de aposentadorias, mas mera  

encenação de que isso poderia acontecer, de modo a 

ludibriar clientes que Vivian levava a APS de Vila Maria, 

onde esses tinham contato com Ademilson. Tais clien tes eram 

vítimas de um golpe perpetrado pela organização. A acusada 

VIVIAN APARECIDA BAZELLA, portanto, realizou objeti va e 

subjetivamente as elementares descritas no artigo 2 º, 

“caput”, da Lei nº 12.850/13, com a circunstância a gravante 

prevista no parágrafo 3º do mencionado artigo (“a p ena é 

agravada para quem exerce o comando, individual ou 

coletivo, da organização criminosa, ainda que não p ratique 

pessoalmente atos de execução”) e causa de aumento prevista 

no parágrafo 4º, inciso II também do mencionado art igo (“se 

há concurso de funcionário público, valendo-se a 

organização criminosa dessa condição para a prática  de 

infração penal”), e, em concurso material (artigo 6 9 do 

Código Penal), realizou as elementares descritas no  artigo 

333, parágrafo único, do Código Penal, incorrendo e m 

condutas típicas; não lhe socorrendo nenhuma causa 

justificante, é também antijurídica a sua conduta; 

imputável e possuindo potencial conhecimento da ili citude 

dos fatos, era exigível à acusada, nas circunstânci as, 

conduta diversa, sendo, pois, culpável, passível de  

imposição de pena. RENATO RAMOS DA SILVA: a prova é firme 
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no sentido de que RENATO, marido de VIVIAN, tinha p lena 

ciência das atividades criminosas dela e lhe dava a poio 

emprestando suas contas bancárias para movimentação .  À 

proposito, há provas de que ele efetuou pagamentos 

diretamente à determinado membro do grupo, conforme  se 

verá. RENATO, embora não engendrasse as fraudes pra ticadas 

por VIVIAN, se beneficiava dos lucros por ela obtid os, 

inclusive permanecendo longos períodos sem trabalha r 

regularmente. São estas as conversas relevantes: Em  

conversa de VIVIAN com pessoa de nome Agda, no dia 

07/01/2018, às 10:00:59, VIVIAN esclareceu que toda  a sua 

movimentação de valores e bens era feita por meio d e 

RENATO: Arquivo 21602485.WAV. “(...) Amenidades 19: 27 V: A 

irmã dele (Elaine) foi lá ontem pra curiar, filha! Pra ver! 

Ela não tava acreditando que a gente comprou uma ca sa na 

praia. Por que pra muitos isso aí é um negócio de l uxo: ter 

uma casa na praia. Você deve tá nadando no dinheiro , você 

entendeu? A: Ah minha filha.. V: Então é assim. É a ssim. A: 

Mas ó vida! V: E você quer saber? Da casa da praia?  O 

Renato não vendeu lá embaixo. Aquele dia eu te fale i eu nem 

ia te... eu fiz um rolo com um rapaz... A: Uhm? V: Tinha 

uma revisão aí. O Ademilson lá da agência conseguiu  fazer a 

liberação. O cara tinha R$ 280.000. A: Nossa! V: Eu  cobrei 

50%. Falei que era dinheiro parado. O Ademilson fal ou "eu 

consigo!" (...) Vivian continua explicando como fez  para 

pagar a casa na praia que custou R$ 350.000. 21:26 A: A 

escritura tá no nome de quem? V: Já foi pro nome do  Renato, 
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né? A: Nossa Vivian. V: Mas o que é do Renato é dos  meus 

filhos. Eu não posso ter nada no meu nome! Eu tenho  

processo na justiça do negócio do Estado, o meu pro cesso lá 

de aposentadoria, eu tenho um atrasado ainda pra re ceber 

que eu tô com um advogado, provavelmente esse ano, até o 

final de ano saia... Vivian continua explicando sob re os 

empregos que possui e que está afastada por causa d e uma 

cirurgia no estômago. 22:49 V: Sim! Todos os empreg os que 

eu tenho, eu sou funcionária pública, ele sabe diss o. Eu 

não posso, é... mexer na minha conta, fazer depósit o no 

Banco do Brasil, entendeu? Eu não posso movimentar.  A: 

Entendi V: Eu não posso ter nada no meu nome. Como que eu 

tô afastada e tenho bens e tenho isso e tenho aquil o? Até 

quando eu comprei a parte lá do meu irmão... que eu  passei 

pro nome dele. (...)” Em conversa com Eliane, irmã de 

RENATO, VIVIAN mencionou os elevados montantes que 

movimentava pela conta dele: Arquivo 21602785.WAV, dia 

08/01/2018, 17:00:28. “(...) (Vivian está contando para 

Eliane de uns problemas com a conta de seu marido R enato 

junto à CEF, de uma situação que passou na agência)  07:56 

VIVIAN (contando que Renato está falando pra ela): Ah já 

desbloqueou, consegui sacar, mas ela falou pra mim não 

movimentar tanto...a conta, senão vão broquear de v ez. 

ELIANE: Nossa, a gente não pode nem ter um moviment o na 

conta. V: Ah, mas eu movimentei muito a conta do Re nato, 

mais de 500 mil ano passado, Eliane, muito mais que  isso. 

E: O Vivian, porque que que você não monta uma cont a 
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laranja? V: Agora eu já to com um monte de cartão, não 

movimento mais nem um real. No Itaú eu mando dinhei ro pra 

conta dele mas é de outras coisas, que não é nada e rrado. 

E: Ah, (?) V: Da Caixa nunca mais na minha vida. Fi ca com o 

cartão se você precisar, eu falei: não, não não.. n ão quero 

seu cartão não, pode ficar sossegado.. (...) E: Mas  esse 

negócio que c vai fazer pra mim não vai ser na minh a conta 

né? V: Não, não pode é conta benefício.. (...) 14:2 7 V: 

Quando eu vi aquele Marcelo muito aqui na minha cas a eu 

falei: hum, não vai longe não. E: É, e eles são ami gos 

hein? De mó tempo o Marcelo e o Renato. V: Ah mas a quele lá 

ele quer ser meio espertão né? E: É que a gente, a gente 

gosta dele, mas não gosta do jeito dele. V: É que e le 

trouxe um amigo dele aqui que é bico sujo, entendeu ? E: É o 

Renato falou. V: E eu já conhecia o cara, ele não m e 

conhecia mas eu conhecia ele, entendeu? Achei melho r, achei 

melhor já deixar quieto. E: Ah melhor mesmo. V: Ele  veio na 

minha casa, não avisou que ia trazer o cara, aí o c ara já 

veio falar pra mim duns rolos falei hummm, eu sei. Falei: 

mas e aí, é tudo certo? É tudo certo, aí eu peguei falei: 

não, como que é isso? Não, aí a gente manda o boneq uinho. O 

bonequinho! Quando ele falou a palavra bonequinho e u falei: 

aí se manda o bonequinho ir lá tentar a sorte, se t entar 

deu se não der você fodeu a vida da pessoa né. Pens ei 

comigo falei hummm tá, então tá. Aí, que que c tá f azendo? 

C tá trampando do que, falei pro cara. Aí o cara fa lou 

assim: não, agora eu to de táxi. Aluguei aí um carr o pra 
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pagar diária por dia. Aí falei: mas se você tá com um 

esquema desse na mão, porque será que ele tá trabal hando 

assim né? E: É V: Pensei com meus botões e falei: q uanto 

que é cada situação dessa que c quer fazer o negóci o 

comigo? Ah.. mil, mil e quinhentos, Falei nossa... da hora. 

Pensei com meus botões: nossa, dinheiro de pinga né ! O cara 

tá oferecendo um puta dum esquema e quer ganhar iss o. Isso 

cheira sabe o que? Cana. E: Ai credo. V: Isso cheir a cana, 

c faz, c tenta a sorte, to fora. (...) Ó o esquema do cara: 

c pega uma pessoa que tem 20 anos de contribuição, e que 

tem a idade, aí ele tem umas empresas e põe lá que a pessoa 

trabalhou lá no ano tal pra cumprir 35 anos. Aí ele  faz 

tudo tá, mas e aí? Aí, c sabe que a previdência hoj e Eliane 

é interligada com Receita Federal. Ministério do tr abalho 

hoje é interligado com a previdência. Como que você  vai 

colocar quinze anos, a mais no CNIS de uma pessoa q ue ela 

nunca trabalhou? (continua falando que isso não dá pra 

fazer, etca) (...) V: Quem me ensinou muita coisa q ue tenho 

que agradecer foi aquele cara de Mogi E: Qual? V: O  tal de 

Júnior que eu trabalhava. Ele se ergueu na minha cu sta, mas 

eu vou te falar uma coisa pra você, aprendi muita c oisa com 

ele. Se eu me viro hoje caminho com minhas perna eu  tenho 

que dar graças a deus que eu tive um bom professor.  (segue 

falando futilidades da relação dela com Júnior sem detalhes 

relevantes)(...) 0:25:50 (estavam falando sobre Gor etti, 

agora sobre o marido dela, Roberto Rossi) V: Todo d ia esse 

homem me pergunta se eu vou subir o benefício dele,  todo 
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dia. E: Ele também tem? V: Eu aposentei ele faz uns  dois 

anos. Agora ele falou assim pra mim: nossa Vivian, meu 

benefício era R$2.400,00 agora baixou só recebo R$1 .600,00. 

Ela fez empréstimo no nome dele e ele não sabe. (se guem 

falando sobre Goretti e Roberto).” RENATO, desse mo do, 

executava todas as movimentações bancárias solicita das por 

VIVIAN, ciente que estava dos lucros obtidos pela 

organização criminosa. O relatório de análise bancá ria a 

fls. 498/536 descreve a impressionante quantidade d e 

movimentações executadas nas contas de RENATO. Quan do as 

transferências se deram para outros denunciados, se rão 

indicadas nos itens seguintes. Como se observa, REN ATO 

efetivamente auxiliou VIVIAN no oferecimento de van tagem 

indevida para o servidor do INSS ADEMILSON. Com efe ito, 

VIVIAN ofereceu a ADEMILSON valor para que, no âmbi to da 

agência Vila Maria, ele recebesse clientes das 

aposentadorias falsas juntamente com ela e efetuass e 

cadastramento de endereços específicos para envio d e cartas 

de concessão dos benefícios de auxílio-doença irreg ulares. 

ADEMILSON, por sua vez, aceitou a retribuição propo sta por 

VIVIAN e a recebeu, no valor de R$ 1.000,00, na con ta 84617 

da agência 8317 do Banco Itaú, no dia 22/02/2017, m ediante 

transferência efetuada por RENATO comprovada a fls.  489. Em 

virtude disso, ADEMILSON prestou os serviços que lh e eram 

demandados pela organização criminosa.  Quanto à pr ova 

produzida durante a instrução criminal, deve ser di to o 

seguinte: embora Renato tenha procurado se esquivar , deve-
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se lembrar que o mesmo sacava grandes somas de sua conta, 

depositados em boa parte pelas atividades da organi zação, 

entregando valores para Vivian. É possível inferir que 

Renato tinha uma posição de submissão à sua esposa Vivian. 

De fato, ao que parece, Renato apenas obedecia orde ns de 

sua esposa, tanto que durante longo período suas co ntas na 

CEF e Banco Itaú foram por ela movimentadas. Renato  

conhecia alguns dos membros da organização. Informo u que 

sua esposa tinha um veículo e estaria comprando uma  casa de 

praia. Tais aspectos demonstram o seu conhecimento.  Logo, 

restou comprovado que RENATO RAMOS DA SILVA integra va a 

organização criminosa voltada para cometer crimes d e 

estelionato e tinha ele plena ciência de que o serv idor do 

INSS Ademilson utilizava de seu cargo para auxiliar  nas 

atividades da organização criminosa por VIVIAN lide rada. 

Não há dúvidas, também, de que RENATO auxiliou Vivi an no 

oferecimento de vantagem indevida a Ademilson, serv idor do 

INSS, para que este auxiliasse a organização crimin osa, 

auxílio efetivamente prestado com evidente infração  a dever 

funcional.  RENATO, portanto, realizou objetiva e 

subjetivamente as elementares descritas no artigo 2 º, 

“caput”, da Lei nº 12.850/13, com a causa de aument o 

prevista no parágrafo 4º, inciso II do mencionado a rtigo 

(“se há concurso de funcionário público, valendo-se  a 

organização criminosa dessa condição para a prática  de 

infração penal”), e, em concurso material (artigo 6 9 do 

Código Penal), realizou as elementares descritas no  artigo 
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333, parágrafo único, do Código Penal, incorrendo e m 

condutas típicas; não lhe socorrendo nenhuma causa 

justificante, é também antijurídica a sua conduta; 

imputável e possuindo potencial conhecimento da ili citude 

dos fatos, era exigível ao acusado, nas circunstânc ias, 

conduta diversa, sendo, pois, culpável, passível de  

imposição de pena. RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚN IOR: 

restou comprovado que RAIMUNDO era o principal auxi liar de 

VIVIAN nas atividades desenvolvidas pela organizaçã o 

criminosa. Com efeito, dos autos consta que ele che gou a 

trabalhar de motorista para VIVIAN, levando intérpr etes ou 

os atores para as perícias médicas, mas passou a at uar na 

captação de clientes para a organização criminosa e  no 

atendimento das pessoas que efetuavam pagamentos em  busca 

de aposentadorias e cobravam resultados. Sobre sua 

preponderante atuação, deve ser mencionada conversa  entre 

VIVIAN e RAIMUNDO ocorrida em fevereiro de 2018, a indicar 

que ele tinha plena ciência sobre os ilícitos prati cados: 

Arquivo 21643083.WAV, dia 15/02/2018, 19:14:41. VIV IAN X 

RAIMUNDO - Conversam sobre o susto, ela começa a co ntar 

como foi na delegacia: 00:55 V: “Hoje eu fui (na de legacia) 

mas assim, não tá muito bom o negócio não viu. R: T á feio o 

negócio? V: Eles querem você de qualquer jeito e o Ítalo. O 

delegado é o seguinte, aconteceu o seguinte: eu che guei 

marquei com o Dr. Miguel, me esperou numa loja de 

conveniência na esquina, aí ele foi e tava o delega do 

sozinho. Daqui a pouco ele voltou rápido, falou: vo u 
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esperar o escrivão e o investigador chegar pra conv ersar 

com eles direitinho porque eles tinham pedido uma q uantia 

que eu te falei. 80 mil. A tacada é grande. Bom, re sumindo: 

aí ele foi ele demorou mais de 40 minutos, aí ele f oi me 

buscar pra mim entrar. Quando ele voltou ele tava d e moto, 

ele passou com a moto perto de mim e fez tipo um si nal. 

Olha eu sei que eu andei aquela avenida Alvarenga q ue 

faz..é...perto da delegacia do Rio Pequeno, ali no Butantã. 

Eu andei até o final lá embaixo, até que eu encontr ei ele 

num posto de gasolina, eu quase fui pra trás dum ca rro lá 

com ele pra ele poder me falar. Eu falei: que que a conteceu 

doutor, você não falou que eu ia entrar? Ele falou:  não, se 

não vai entrar... o delegado tá virado no caralho, ele 

falou, e eu discuti com ele. Ele falou: você trás e la aqui 

porque se ela vier com alguma mentira, se ela não m e dar 

quem eu quero, eu vou segurar ela aqui e vou mandar  um 

"mandato" pro fórum e ela vai ficar, vou mandar o j uiz 

fazer uma prisão pra ela... preventiva... Falou uma  par, 

uma par, tem quatro inquéritos fora aquele lá de 

Heliópolis, lalalalalala, sei que ele juntou tudo, negócio 

dela tá feio, fala que a batata dela tá assando, qu e eu 

quero ela aqui, e ela, vou fazer um monte de pergun tas, se 

ela engasgar ela não vai sair daqui hoje. Ele falou : você 

tá falando pra eu trazer minha "criente" aqui, você  vai 

constranger eu não vou apresentar. Você manda pra f rente e 

eu vou mandar ela ser ouvida por carta precatória, ou 

melhor, eu entro com "mandato" de habeas corpus pre ventivo. 
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Ela não oferece potencial de risco nenhum, ela tá t entando 

colaborar. O senhor não grita comigo, eu também ten ho OAB, 

eu também sou advogado tanto quanto você. Aí diz qu e o 

escrivão deu um sinal pra ele que era pra ele ir em bora, 

que ele tava com muita coisa, e entraria em contato . 

Enquanto eu entrei...aí vim embora. Quando eu fui p ro carro 

o Renato me levou até perto, andei, andei...quando eu fui 

pro carro, tinha um, (...) tinha um homem estranho,  meio de 

idade, o Renato falou que ele já tava andando no me io dos 

carros fazia um tempo... Mas muito esquisito. Quand o ele me 

viu ele veio vindo, vindo, nisso desceu um carro, u ma moto 

deu uma atrapalhada nele, me perdeu, eu entrei no c arro, 

quando ele viu que eu entrei que o carro tava saind o ele 

quase se jogou em cima do carro, mas não deu tempo,  o 

Renato já saiu fora. (...) (Vivian segue falando qu e foi 

embora, que assumiria.) V: Aí eu já tava chegando n a Inajá 

de Souza, eu vi a hora que ele mandou um print, vár ias 

fotos, o Dr. Miguel. Um monte de foto. Eu falei: qu e que é 

isso? Aí eu parei pra olhar o que que era. Era conv ersa 

dele com o escrivão e com o investigador... R: os c aras 

querem afrouxar e o delegado quer... encher o saco V: 

Exatamente. A gente vai dar uma acalmada aqui, é... vamos 

marcar tal dia entre dia 20 e 22, falou pra ele, pr a gente 

tomar um café..falando com o Dr. Miguel. Se a gente  

desenrolar a gente vai dar uma segurada aqui...daqu i a 

pouco eu retorno pro senhor. Daqui a pouco ele mand ou outro 

print, aí o Dr. Miguel falou assim: ó, quanto dias você 
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precisa, o máximo que eu vou conseguir é 15...eu fa lei: 

então pede 15, 15 dias. Tá. 40 mil. 15 dias. R: É j á 

abaixou né..já. V: Aí eu peguei e falei pra ele: e agora? 

Agora a gente desenrola, eles vão dar uma segurada lá, 

acalmada lá, aí por fim ele mandou um print ó: tá m ais 

apaziguado aqui, conversamos com ele, com ele não r ola 

negócio de dinheiro, é os investigador entendeu? Aí  ele 

falou assim, no print, que ele falou com o (?) vai rolar, 

doutor, ânimos apaziguados. R: Até porque se ele fo r muito 

exigente, a própria equipe dele corta a cabeça dele , 

entendeu? V: Aí ele pegou e falou assim, pra mim..é : vai 

rolar aí você corre. O Dr. Miguel falou pra mim pel o 

zap..depois te mostro tá tudo aqui. resumindo: não entrou 

mais em contato, falou que dia 20 ele vai tomar o c afé lá 

com o cara, acabar de acertar detalhes. Aí depois e le me 

mandou o último zap: Ó Vivian já tá tudo certo, ele  falou 

que você vai ter que sumir daqui, vai te indiciar, 

entendeu... R: Igual fez o outro? V: Exatamente, vo cê vai 

ter que dar nomes...até aí normal, e ficou assim R:  Igual 

do outro. V: Exatamente. (Continuam falando de prob lemas, e 

que vão tentar falar com a Maiara, a denunciantes, depois 

falam sobre chip de celular. Raimundo fala que cons eguiu 

falar com ela e que vai resolver tudo, e que o prob lema é o 

marido e a menina dela, Vivian conta que o delegado  quer o 

nome dele e o Ítalo, mas que ela não dá ninguém, qu e vai 

resolver, que já tirou o Bola, o Cristóvão e o Rena to). 

(Vivian conta que Cláudio funileiro ficou tirando f otos do 
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carro do Renato, e conta para Raimundo que chamou e sse 

Claudio e disse:) 11:10 V: (...) Raimundo, quase de i na 

cara desse cara(...) Eu falei ó vou falar baixo por que o 

Renato tá ali dentro, ele (?) porque você tá fotogr afando o 

carro dele, ele vai encher você de porrada, e meu m arido é 

surtado, ele não tem medo de você. Se..fiz rolo, vo cê veio 

atrás de mim, se tomou 15 pé na bunda, que eu falei  pra 

você que eu vou resolver. Você acha que você tirou foto de 

placa de carro se vai chegar aonde? Eu tenho o ende reço da 

sua casa eu acho você debaixo da sua cama. Raimundo , não 

sei o que me deu, parecia que eu tava possuída. Fal ei: to 

errada porque peguei um lixo igual você, mas em 

consideração a sua mulher e a sua filha eu vou reso lver, se 

vai esperar eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu mandei 

fazer um registro dela, vamos mudar a data da incap acidade, 

porque senão ela não se aposenta nem por LOAS. Aí v ocê vai 

no banco sacar 4 mil, entendeu, e assim vai. Esse t elefone 

que eu te liguei é meu, tem até whats app, liga pra  mim, ó, 

meu marido vem vindo, vou fazer de conta que eu to 

brincando aqui com você, sorrindo. Ele olhou pra mi nha cara 

e falou assim: mulher você é o demônio, como você é  fria. 

(segue falando) (Vivian segue contato de lugares qu e foi 

pra pegar assinaturas de clientes, e diz que mais u m pouco 

não pode aparecer nem na baixada, que Patrícia foi 

dirigindo pra ela, que o marido de Patrícia é diret or do 

fórum). 14:45 V: Eu sei que eu dei cem reais pra el a essa 

mulher dirigiu que nem um caralho, ela caiu do céu,  tenho 
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que agradecer a ela. R: É o que eu falei, você tem uma 

espiritualidade muito forte meu... V: Aí quando foi  ontem 

de manhã o marido dela subiu, ele é diretor do fóru m, eu 

falei olha, tá acontecendo isso, isso e isso, ele f alou: 

pode deixar que assim que chegar no fórum eu vou ve r se tem 

algum "mandato" pra você, eu vou te manter informad a, eu 

vou olhar sua vida todo dia. Pois todo dia agora, d e ontem 

pra hoje, ele ta me mandando zap...pode ir que não tem 

"mandato"... (Vivian pede pra Raimundo segurar uns B.O. pra 

ela, de um tal de Geovan/Jeovan que marca perícia m as não 

tem direito ao benefício, fala de Malara, Fernando "Daka") 

(...) 17:30 R: (...)A minha preocupação maior na es cala é a 

Malara, porque o da Malara é justamente lá naonde t á o BO 

entendeu? Se ela aparece lá falando alguma coisa, a í não 

tem nem o que tentar. (Vivian começa a contar dos f ilhos 

que estão preocupados com ela, etc, que pediu pra R enato 

cuidar dos filhos e se acontecesse algo em menos de  um ano 

está na rua. Raimundo fala que está preocupado com os 

benefícios que fez nos correios) 21:26 R: Eu fui no  correio 

e o pessoal tá tudo assim, perguntando: e aí tem no vidade? 

E aí te notícia? E aí...Eu falei: calma, calma.. V:  Eles 

marcaram suas coisas? R: Não consegui falar com ele , aí, 

acho que essa semana aqui eu já consigo pegar, acho  até que 

amanhã eu já consigo pegar...Mas eu to preocupado é  com os 

que..com os benefícios, entendeu? Que tem que renov ar. Tem 

o da Júlia... (Vivian pede pra Raimundo avisá-la so bre 

porque ela está sem cabeça. Pergunta se um tal Migu el 
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conseguiu o benefício, de um "Gleider", Sales, Nalv a, 

Carlos Moreno, Ademir, combinam de se encontrar no dia 

seguinte. Falam sobre a Andreia de Bauru, Roberto H eiti, 

que Cristóvão vai levá-la onde ela vai toda manhã. Ao 

final, Vivian fala que se tiver que dar alguém ela dá o 

"Doutor Antonio").” Segue outro diálogo travado ent re 

RAIMUNDO e terceiro a evidenciar sua atuação na org anização 

criminosa, no sentido de enganar clientes que procu ravam 

VIVIAN em busca de informações sobre as aposentador ias: 

Arquivo 21602047.WAV, dia 05/01/2018, 10:43:36. RAI MUNDO: 

“Bom dia. RUBENS: Bom dia Raimundo, tudo bem? RAIMU NDO: 

Tudo jóia. RUBENS: Então tá bom, desculpa ficar te 

perturbando aí, é que eu precisava ver se conseguia  falar 

com a Vivian. RAIMUNDO: Ela só vai na segunda-feira  ela vai 

tá na ativa mesmo. Ela deve te mandar depois uma fo to aí 

pra você ver é, pra você (?) (...) RUBENS: Ela ligo u hoje 

pro Sérgio hoje né RAIMUNDO: É, ela ia voltar hoje,  aí 

passei o recado tudo né, diz que ela ligou pra ele lá, o 

Pedro eu acho, também ela falou que ia ligar RUBENS : Isso, 

é o Pedro. RAIMUNDO: Isso, falou que ia ligar pro P edro, e 

falou que segunda-feira ela volta a ativa. (...) RU BENS: Tá 

bom, não, tranquilo. RAIMUNDO: Aí depois (?) de ont em ela 

vai pegar todo mundo e vai botar em dia. RUBENS: To mara 

bicho, porque o negócio tá feio pro meu lado cara.. . 

RAIMUNDO: (?) RUBENS: O que será que aconteceu hein  

Raimundo? (?) RAIMUNDO: Lá dentro, assim, quando te ve essa 

mudança do governo eu avisei pra todo mundo que ir piorar. 
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(?) Mandou segurar tudo. RUBENS: Entendi. RAIMUNDO:  Pra 

segurar, você dá entrada, coisas que saía aí 1 mês e meio 

tá saindo com 4, 5 meses. RUBENS: Entendi RAIMUNDO:  Segurar 

tudo, de revisão, é benefício, é auxílio, tudo, ele  manda 

segurar tudo, tá terrível, a gente tá trabalhando n um 

estresse danado. RUBENS: Entendi. RAIMUNDO: É mais por isso 

essa demora entendeu. Mas de resto tá tudo certo, p rocesso 

tá tudo certo, foi dado entrada tudo, só que emperr a lá 

dentro. RAIMUNDO: É porque como eu disse pra você o  meu 

tava dando como inexistente que ela falou que eu po dia ter 

ido no banco, eu cheguei lá deu como inexistente, n em 

número de benefício não tinha, entendeu. RUBENS: É porque 

que nem eu falei pra você, enquanto a dataprev não liberar, 

o INSS não tem acesso. Um não fala com o outro, são  tudo çá 

desse governo mas um não fala com o outro. (...)”.  Há 

prova, pois, de que RAIMUNDO indicava clientes para  a 

organização criminosa e, neste ponto, conforme desc reve a 

denúncia, consta a fls. 439/445 que Fábio Sales Men ezes da 

Silva foi preso pela Polícia Federal em São José do s 

Campos/SP no dia 4 de abril de 2017 em virtude de o utra 

pessoa ter se passado por ele em perícia médica rel ativa a 

benefício de auxílio-doença, tendo ele declarado qu e 

trabalhava nos Correios e que foi seu colega RAIMUN DO, ex-

servidor dos Correios, quem indicou a intermediária  VIVIAN. 

Dos autos também consta que RAIMUNDO recebia pelos serviços 

prestados: fls. 512/514, RAIMUNDO recebeu diversas 

transferências de RENATO nos anos de 2016, 2017 e 2 018.
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 A denúncia também menciona que RAIMUNDO tinha posi ção 

de proeminência na organização criminosa, o que res tou 

plenamente comprovado: “Mas não é só. Tal era a pos ição de 

proeminência de Raimundo na organização criminosa q ue ele 

próprio ofereceu ao servidor do INSS Ademilson Card oso 

Ramos valor para que, no âmbito da agência Vila Mar ia, este 

recebesse clientes das aposentadorias falsas juntam ente com 

Vivian e efetuasse cadastramento de endereços espec íficos 

para envio de cartas de concessão dos benefícios de  

auxílio-doença irregulares. Ademilson aceitou a ret ribuição 

proposta por Raimundo e a recebeu, no valor de R$ 1 .000,00, 

na conta 84617 da agência 8317 do Banco Itaú, no di a 

10/02/2017, como comprovado a fls. 490. Em virtude disso, 

Ademilson prestou os serviços que lhe eram demandad os pela 

organização criminosa.”. Dessa forma, além de integ rar a 

organização criminosa, RAIMUNDO, juntamente com VIV IAN, 

cometeu o crime de corrupção ativa ao oferecer ao a cusado 

ADEMILSON, servidor do INSS, vantagem indevida para  que 

este recebesse clientes das aposentadorias falsas.  No que 

se refere à prova oral produzida durante a instruçã o 

criminal, RAIMUNDO quedou-se silente, porém, observ o que 

praticamente todos os demais membros da organização  tinham 

conhecimento de sua existência e atuação. Praticame nte 

todos a ele fizeram referência. Os autos informam q ue até 

mesmo ele teria sido beneficiário da atividade frau dulenta 

contra o INSS. Embora a testemunha Fábio Sales tenh a 

procurado isentá-lo em determinado episódio, no sen tido de 
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quem teria indicado a acusada Vivian, se ele ou uma  pessoa 

de nome Enéas, entendo irrelevante esse ponto, trat ando-se 

de dado circunstancial e não infirma todos os demai s 

elementos contra ele. Logo, restou comprovado que R AIMUNDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR integrava a organização 

criminosa voltada para cometer crimes de estelionat o e 

tinha plena ciência de que o servidor do INSS Ademi lson 

utilizava seu cargo para auxiliar nas atividades da  

organização criminosa por VIVIAN liderada. Não há d úvidas, 

também, de que RAIMUNDO, juntamente com VIVIAN, ofe receu 

vantagem indevida a Ademilson, servidor do INSS, pa ra que 

este auxiliasse a organização criminosa, auxílio 

efetivamente prestado com evidente infração a dever  

funcional de Ademilson. O acusado RAIMUNDO, portant o, 

realizou objetiva e subjetivamente as elementares d escritas 

no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13, com a c ausa de 

aumento prevista no parágrafo 4º, inciso II do menc ionado 

artigo (“se há concurso de funcionário público, val endo-se 

a organização criminosa dessa condição para a práti ca de 

infração penal”), e, em concurso material (artigo 6 9 do 

Código Penal), realizou as elementares descritas no  artigo 

333, parágrafo único, do Código Penal, incorrendo e m 

condutas típicas; não lhe socorrendo nenhuma causa 

justificante, é também antijurídica a sua conduta; 

imputável e possuindo potencial conhecimento da ili citude 

dos fatos, era exigível ao acusado, nas circunstânc ias, 

conduta diversa, sendo, pois, culpável, passível de  
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imposição de pena. ADEMILSON CARDOSO RAMOS: o acusado 

ADEMILSON, servidor do INSS atuando na APS Vila Mar ia, 

localizada nesta Capital/SP, auxiliou ativamente a 

organização criminosa, nas duas modalidades de frau des 

praticadas, a saber, para (a) obtenção de benefício s de 

auxílio-doença em diferentes agências do INSS, medi ante uso 

de documentos médicos falsos e trabalho de interpre tação 

efetuado pelos acusados JAQUELINE e JOSÉ RIBAMAR (b em como 

Edson Aparecido Machado), os quais compareciam em p erícias 

médicas simulando serem portadores de situações 

incapacitantes para o trabalho, notadamente problem as 

ortopédicos, e portando documentos de identificação  falsos 

em nome de terceiros que constavam como requerentes  dos 

benefícios; e (b) obtenção de valores de pessoas qu e 

desejavam se aposentar, valores esses pagos a títul o de 

prestação de serviço de requerimento de aposentador ia e 

recolhimento de supostos montantes atrasados de 

contribuições previdenciárias, tudo sem que reais p edidos 

de aposentadoria fossem feitos, e efetuando-se a co nfecção 

de cartas falsas de concessão do benefício para ent rega às 

pessoas lesadas, orientadas a proceder a saques de FGTS em 

agências da Caixa Econômica Federal, com tais carta s 

falsas. Restou comprovado nos autos, sem nenhuma dú vida, 

que ele tinha relação próxima com VIVIAN e, juntame nte com 

ela, atendia clientes da organização criminosa em s eu 

próprio local de trabalho (APS Vila Maria).  Confor me 

consta da denúncia e restou comprovado ao final da 
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instrução criminal, VIVIAN, ao cobrar por aposentad orias 

falsas, servia-se do ambiente do próprio INSS propi ciado 

irregularmente por ADEMILSON para que as pessoas le sadas 

acreditassem que os benefícios eram verdadeiros.  A s provas 

quanto à atuação de ADEMILSON constam de fls. 618/6 20 e 

estão descritas na denúncia: a) Abelardo Servulo Gu edes 

Rocha pagou R$ 3.000,00 por aposentadoria não reque rida, 

tendo sido atendido nos moldes expostos, e sendo ce rto que 

lhe foi entregue carta de concessão referente à 

aposentadoria falsa nº 174.153.406-2 (apenso I do i nquérito 

a fls. 63 dos autos nº 0015231-36.2017.403.6181); b ) 

Aniceto Menezes Neto foi atendido nos moldes expost os, 

sendo certo que lhe foi entregue carta de concessão  

referente à aposentadoria falsa nº 174.558.284-4 (a penso II 

do inquérito a fls. 63 dos autos nº 0015231-

36.2017.403.6181); c) Cláudio Luiz Pacheco de Olive ira foi 

atendido nos moldes expostos, sendo certo que lhe f oi 

entregue carta de concessão referente à aposentador ia falsa 

nº 173.465.374-8 (apenso III do inquérito a fls. 63  dos 

autos nº 0015231-36.2017.403.6181); d) Luiz Ari Cax a foi 

atendido nos moldes expostos, sendo certo que lhe f oi 

entregue carta de concessão referente à aposentador ia falsa 

nº 176.546.233-7, tendo ele declarado que Vivian e 

Ademilson compareceram em sua casa em 11/02/2016 pa ra 

retirar a importância de R$ 2.000,00 e que ainda pa gou R$ 

1.000,00 adicionais em conta de Renato (apenso VII do 

inquérito a fls. 63 dos autos nº 0015231-36.2017.40 3.6181). 
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Como se observa, a atuação criminosa de ADEMILSON é  clara, 

restando evidente que ele atendia os clientes de VI VIAN, 

sabendo que não havia protocolos reais de aposentad oria, 

para dar uma aparência a eles de que os benefícios eram 

verdadeiros. Ressante-se, mais uma vez, que, pouco importa 

se ele tinha atribuição funcional para conceder ou não o 

benefício. Não era esse o caso dos autos. Com relaç ão às 

FRAUDES NO AUXÍLIO-DOENÇA, o Relatório de Informaçã o a fls. 

225/230 comprova que Ademilson:  a) no ano de 2016,  fez 

consultas no CNIS relativas a Francisco Vieira Lima , José 

Carlos Lobato da Silva e Ronaldo Constantino Canali  Cafaro 

anteriormente à informação de vínculos supostamente  

fraudulentos e intermediação de benefício por incap acidade 

irregularmente por Vivian para tais pessoas;  b) em  

12/07/2016, realizou alteração de endereço de Pedro  Alves 

de Melo antes da concessão do auxílio-doença nº 

614.912.526-6, intermediado por Vivian com perícia efetuada 

por José Ribamar Brandão, a fim de que a carta de c oncessão 

chegasse em endereço com acesso direto por Vivian. Conforme 

descreve a exordial acusatória, no que se refere às  fraudes 

no auxílio-doença, restou claro que ADEMILSON auxil iava 

realizando consultas no CNIS acerca do cumprimento do 

período de carência e efetivando mudanças de endere ço, tudo 

em atendimento ao solicitado por VIVIAN. Tal fato c onstitui 

ato de ofício para fins da elementar relativa á cor rupção 

passiva. E, além de integrar a organização criminos a 

liderada por VIVIAN, crime autônomo, ADEMILSON fora  
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efetivamente remunerado pelos serviços prestados à 

organização criminosa, praticando, assim, tais atos  de 

oficio com infração de deveres funcionais em razão do 

recebimento de vantagens indevidas que lhe foram of erecidas 

por VIVIAN e RAIMUNDO, cometendo, dessa forma, crim e 

autônomo, a saber, corrupção passiva por duas vezes , em 

continuidade delitiva.  A corrupção passiva, por du as 

vezes, está comprovado a fls. 489/490, indicando qu e 

ADEMILSON: (a) recebeu de RAIMUNDO, em 10/02/2017, em sua 

conta 84617 da agência 8317 do Itaú, R$ 1.000,00; e  (b) 

recebeu de RENATO, mediante ordem de VIVIAN, em 22/ 02/2017, 

em sua conta 84617 da agência 8317 do Itaú, R$ 1.00 0,00.

 Em Juízo, ADEMILSON apresentou versão fantasiosa, 

completamente ilhada nos autos. Observe-se que a te stemunha 

Luiz Ari confirmou sob o crivo do contraditório, qu e 

Ademilson, juntamente com Vivian, o procuraram para  cobrar 

dois mil reais. Mais não precisaria ser dito quanto  a 

culpabilidade desse acusado. Logo, restou comprovad o que 

ADEMILSON integrava a organização criminosa voltada  para 

cometer crimes de estelionato, valendo-se da condiç ão de 

servidor do INSS que tinha, ou seja, utilizando-se do seu 

cargo para auxiliar nas atividades da organização c riminosa 

liderada por VIVIAN. Não há dúvidas, também, de que  

ADEMILSON, por duas vezes, recebeu vantagem indevid a para 

auxiliar a organização criminosa, auxílio efetivame nte 

prestado com evidente infração a dever funcional.  O 

acusado ADEMILSON CARDOSO RAMOS, portanto, realizou  
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objetiva e subjetivamente as elementares descritas no 

artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13, com a caus a de 

aumento prevista no parágrafo 4º, inciso II também do 

mencionado artigo (“se há concurso de funcionário p úblico, 

valendo-se a organização criminosa dessa condição p ara a 

prática de infração penal”), e, em concurso materia l 

(artigo 69 do Código Penal), realizou também as ele mentares 

descritas no artigo 317, parágrafo 1º, do Código Pe nal, de 

forma continuada (artigo 71, CP), incorrendo em con dutas 

típicas; não lhe socorrendo nenhuma causa justifica nte, é 

também antijurídica a sua conduta; imputável e poss uindo 

potencial conhecimento da ilicitude dos fatos, era exigível 

à acusada, nas circunstâncias, conduta diversa, sen do, 

pois, culpável, passível de imposição de pena. JAQUELINE 

MARIA DA SILVA AMÉRICO : a prova produzida deixa claro que 

JAQUELINE era pessoa da confiança de VIVIAN e tinha  por 

função comparecer nas perícias médicas fazendo-se p assar 

pelas requerentes dos benefícios e, como narra a de núncia, 

tinha plena ciência da fraude, pois, portava, além de 

documentos médicos falsos, carteira de identidade e m nome 

das requerentes mas com sua fotografia.  A maneira usual da 

fraude consistia no uso de gesso para simular probl emas 

ortopédicos, ardil esse comprovado nos autos (a fls . 18 do 

apenso XIV, consta que foi apreendido com JAQUELINE  um 

gesso por ela utilizado nas perícias).  Em sede pol icial 

JAQUELINE confessou sua atuação na organização crim inosa. 

 Seguem conversas interceptadas das quais se infere  a 
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participação de JAQUELINE na organização criminosa:  Em 

08/01/2018, às 18:31:27, JAQUELINE e VIVIAN convers aram 

sobre serviço a ser feito no dia seguinte, correspo ndente a 

trabalho de interpretação de JAQUELINE em perícia d o INSS 

em São Joaquim da Barra, sendo certo que ARNALDO se ria o 

motorista: Arquivo 21602798.WAV. JAQUELINE: “Oi Viv ian. 

VIVIAN: Oi, to te ligando pra te avisar que amanhã tem 

serviço muito cedo e é longe, e o Arnaldo que vai t e levar. 

J: Ah tá, tá bom. (conversam amenidades até 0:47) J : Me diz 

uma coisa, é aqui ou fora? V: É longe, São Joaquim da Barra 

J: Ah tá,sai de madrugada? V: É 9horas lá, trezento s e 

poucos quilometros, J:Ahn.. V: Tá.. J: Tá.. vai sai r de 

madrugada. V: Com certeza. (conversam sobre revisão  de 

algum benefício, e amenidades)”.  No dia seguinte, 

09/01/2018, às 18:21:35, JAQUELINE e VIVIAN convers aram 

sobre o bom resultado do trabalho em São Joaquim da  Barra: 

Arquivo 21603074.WAV. V: VIVIAN J: JAQUELINE V: “Te ntei te 

ligar não consegui não J: Eu também tava te retorna ndo e 

não conseguia dava na caixa V: E ai já chegou? J: C hegamos 

eu mandei uma mensagem para o celular da Inês falan do que 

agente chegou (?) (...) V: Mas foi tudo tranquilo a  viagem 

né? J: Sim, tudo tranquilo, você viu ai? V: Não, nã o deu 

tempo ainda não o resultado só sai às 9h J: Aé esqu eci, mas 

ele me falou o médico, foi o médico forte gordo sen hor já 

falou: - nossa a senhora teve uma infecção?! falei tive 

porque eu não sabia o que que era.. falei tive uma 

trombose.. uma trombose infecciosa nas duas pernas. . 
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Médico: - E a senhora ficou afastada 2 anos?! Falei  doutor 

eu não podia pisar no chão.. senhor sabe (?) pratic amente 

foi o que eu tive nas pernas (?) tratamento tratame nto 

tratamento antibiótico e tratamento ele falou (médi co) não 

não tudo bem.. e agora a senhora caiu né?! E a senh ora vai 

fazer o que?! então doutor meu presente de natal e ano novo 

na casa de minha filha sem poder fazer nada... eu c ai dia 

12, quando foi dia 14 meu genro minhas filhas e meu  marido 

me colocaram dentro do carro porque eu não sai (?) parece 

que eu tô amarrada ai ele deu risada e falou 4 MESE S tá 

bom?! e ai a senhora já vai estar de alta.. falei t á bom 

então.. falou que tá bom... V: Menos mau.. eu nem l iguei 

pra mulher ainda vou esperar até amanhã que daí eu ligo (?) 

J: Esse povo não sabe esperar né?! V: Não, eu não f alei nem 

que tinha marcado nada V: O RENATO fez lá o TED deu  certo?! 

J: Fez, deu eu agradeci ele. Deixa eu te falar uma coisa, 

ela tem 67 porque não aposenta ela?! V: É eu té pen sei 

nisso porque é por idade né ela deve ter 15 anos de  

contribuição. J: Ah tem viu, vc puxou já?! V: Eu vo u dar 

uma verificada nisso ai. (...) V: E O ARNALDO coloc ou a 

língua dentro da boca hj?! J: Eu fiquei sabendo que  a 

VIVIAN foi lá na sua casa te levar um dinheiro e fo i no Zé, 

levar um dinheiro pro Zé ai eu falei, nossa quem te  falou ? 

Ele falou, o CRISTOVÃO (...) V: E o EDSON deu sinal  de 

vida? J: Ele tá lá se tratando.. ele me liga todo d ia 

quando chega no instituto.. (...) ai eu até ia perg untar 

pra vc VIVIAN se você chegou a fazer o negócio dele . V: Eu 
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fiz, agora tem que marcar perícia já dei entrada, e u tenho 

acho que uma cópia do RG dele aqui vou ver como tá nosso 

agendamento aqui conforme for a programação de aman hã ainda 

vou pedir pra vc puxar uns CNIS. J: Eu puxo, puxo s im, vai 

viajar amanhã como que é?! V: Vai mas é ali em ITAT IBA (?) 

então acho que dá tempo de fazer. (...) J: VIVIAN v ocê sabe 

que não tá caindo a pensão da verônica. V: Não mas porque? 

Ela já fez 18 né?! J: Não porque caiu acho que foi da 

secretaria do transporte do INSS não, eu não sei se  eu 

tenho que ir lá fazer a prova de vida V: Não você t em que 

ir lá´levar o comprovante da faculdade senão ela nã o recebe 

mais. J: Eu já liguei pra advogada que eu tenho que  fazer a 

revisão de pensão. Ai ela me ligou e perguntou "Mãe  a 

VIVIAN já marco?" V: Calma, não é assim rápido não. . tem 15 

dias pro vínculo entrar J: Eu falei calma, faz de c onta que 

ela não fez nada, fica na sua fica ai, na hora que ela 

falar você vai. V: Então tem que pegar a carteira d ela pra 

ele colocar lá o negócio do registro (...) 16m'10s"  J: 

Deixa eu te falar, o CRISTOVÃO tem perícia em abril ? V: Tem 

J: É ele que vai fazer?! V: É o Zé né.. J: (...) o ARNALDO 

falou que ele (CRISTOVÃO) falou que é ele mesmo que  vai 

fazer a dele. V: Pode ser se ele quiser deixa ele t entar 

né.. J: Eu falei, ah ele vai fazer? então ele vai f azer 

tudo né?! (...) eu vou falar pra VIVIAN (...) eu te nho que 

falar pra VIVIAN pra ela saber com quem está lidand o. V: 

Não mas não vai fazer não.. (...)”. Além dos diálog os 

acima, a denúncia indica prova de que nos anos de 2 015 e 
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2016, JAQUELINE recebera diversos valores em transf erências 

bancárias efetuadas por VIVIAN, totalizando mais de  R$ 

9.000,00 (fls. 545/546), e em 2016, 2017 e 2018, fo ram 

seguidas transferências feitas por RENATO, somando mais de 

R$ 8.000,00 (fls. 519/520). A instrução criminal co mprovou 

a participação de JAQUELINE na organização criminos a 

liderada por VIVIAN, não havendo qualquer álibi pla usível 

quanto tais depósitos senão a de que se referem a p agamento 

realizadas a JAQUELINE por sua importante atuação d a 

organização criminosa. Quanto à prova produzida dur ante a 

instrução criminal, deve ser dito o seguinte: JAQUE LINE 

confessou a prática do crime a ela imputados, embor a com 

certa parcimônia.  Indicou conhecer outros membros da 

quadrilha, tais como Renato, Raimundo, dentre outro s. 

Informou que ela mesma chegou a obter um auxílio do ença 

através de Vivian, valendo-se do mesmo modus operandi .  

Desse modo, há prova suficiente de que JAQUELINE MA RIA DA 

SILVA AMÉRICO integrava a organização criminosa vol tada 

para cometer crimes de estelionato liderada por VIV IAN, 

realizando, dessa forma, objetiva e subjetivamente as 

elementares descritas no artigo 2º, “caput”, da Lei  nº 

12.850/13, incorrendo em conduta típica; não lhe so correndo 

nenhuma causa justificante, é também antijurídica a  sua 

conduta; imputável e possuindo potencial conhecimen to da 

ilicitude dos fatos, era exigível à acusada, nas 

circunstâncias, conduta diversa, sendo, pois, culpá vel, 

passível de imposição de pena. JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO: Como 
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se observa dos autos, JOSÉ RIBAMAR tinha por função  

comparecer nas perícias médicas fazendo-se passar p elos 

requerentes dos benefícios, tendo plena ciência da fraude, 

pois, assim como JAQUELINE, portava, além de docume ntos 

médicos falsos, carteira de identidade em nome dos 

requerentes mas com sua fotografia. JOSÉ RIBAMAR ta mbém se 

utilizava de gesso para simular problemas ortopédic os. A 

fls. 646 e 649 há imagens de carteiras de identidad e em 

nome de diferentes pessoas, sendo uma, inclusive, e m nome 

do acusado RAIMUNDO, mas todas com a fotografia de JOSÉ 

RIBAMAR, para realização de pedidos de auxílio-doen ça. JOSÉ 

RIBAMAR, em sede policial, confessou sua atuação na  

organização criminosa, valendo a pena mencionar con versa 

interceptada que corrobora sua confissão: Em conver sa em 

17/01/2018, às 07:51:42, VIVIAN orientou JOSÉ RIBAM AR sobre 

como se comportar em determinada perícia: Arquivo 

21605000.WAV. VIVIAN X JOSÉ RIBAMAR: (Vozes de fund o) 

“Vivian: Alô? José Ribamar: Oi? V: Oi Zé, esse Rena n aí é 

aquele que você fez lá em Monte Alto e o médico não  colocou 

a perícia na tela. Não sei o que que aconteceu, ent endeu? 

J: Aham! V: É Cachoeirinha (provavelmente o Hospita l dos 

exames), a queda foi na... na empresa, tem CAT(Comu nicação 

de Acidente de Trabalho), tem que ser acidentário, tá? 

...Alô?? Telefone fica mudo e depois volta.. V: Oi?  Oi! J: 

Oi, fala. V: Então, tem que ser acidentário, tá? Te m o CAT 

aí! J: Aham! V: E caiu dia 12 do 12 na empresa. Aí se ele 

perguntar da perícia de Monte Alto, você fala que f icou 
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faltando o CAT, aí o perito não conseguiu e você já  marcou 

praí, que era a vaga mais perto (ininteligível); J:  Tá bom! 

V: Tá bom? J: Tá bom! V: Ele tem histórico de depre ssão, 

tá? Tá registrado..., dia 12 do 12 que foi a queda,  não 

esquece, é cachoeirinha, tá bom? J: Vive do que? V:  Ham? J: 

Vive do que? V: De informática. J: Ah, tá bom! V: T á? Fala 

que você é supervisor.” Quanto à prova produzida du rante a 

instrução criminal, deve ser dito o seguinte: JOSÉ RIBAMAR 

também confessou sua atuação na organização crimino sa. 

Citando-se o método de exclusão de tarefa, percebe- se que a 

atividade desse acusado também era essencial ao suc esso da 

organização. Era também remunerado pelo trabalho. I nformou 

que era levado para diversas partes do Estado para as 

perícias, servindo de motoristas os corréus Arnaldo  e 

Cristóvão. Estes tinham conhecimento da encenação. Era 

usuário de drogas, segundo ele, circunstância que n ada 

altera o quadro probatório incriminador. Também con heceu o 

acusado Renato, sendo que recebia cerca de trezento s reais 

por cada encenação. Desse modo, há prova suficiente  de que 

JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO integrava a organização crimin osa 

voltada para cometer crimes de estelionato, liderad a por 

VIVIAN, realizando, dessa forma, objetiva e subjeti vamente 

as elementares descritas no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 

12.850/13, incorrendo em conduta típica; não lhe so correndo 

nenhuma causa justificante, é também antijurídica a  sua 

conduta; imputável e possuindo potencial conhecimen to da 

ilicitude dos fatos, era exigível ao acusado, nas 
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circunstâncias, conduta diversa, sendo, pois, culpá vel, 

passível de imposição de pena. RAFAEL BUENO DA SILVA : a 

prova produzida conduz à condenação de RAFAEL por i ntegrar 

a organização criminosa liderada por VIVIAN. Não há  dúvidas 

de que RAFAEL atua como falsário de documentos e fo ra 

contratado por VIVIAN para a confecção de carteiras  de 

identidade e carteiras de habilitação falsas com fo tografia 

dos acusados JAQUELINE e JOSÉ RIBAMAR para uso nos pedidos 

de auxílio-doença. Em sede policial, RAFAEL confess ou sua 

atuação na organização criminosa (interrogatório gr avado em 

mídia e constante dos autos) e, em Juízo, admitiu e m parte 

a acusação, especialmente no que pertine à falsific ação de 

espelhos de documentos e alteração de carta de conc essão, 

apondo nomes conforme orientação de Vivian. Cobrava  cerca 

de R$ 150,00 por cada serviço. Disse que passou a e vitar 

Vivian, ressaltando que ela era uma má pagadora. Ta mbém em 

sua defesa disse que fez documentos falsos apenas c omo 

teste, em determinadas situações. Tais aspectos não  o 

isentam de responsabilidade, ainda que verdadeiros fossem. 

Observe-se que o acusado se utilizava por vezes de 

computador pertencente a própria acusada Vivian. Tr ata-se 

de pessoa com conhecimento, vivido, tendo cumprido pela por 

outros crimes, sendo preso em liberdade condicional  por 

outro processo. Vale dizer que era pessoa experient e, 

sabedor que a falsificação de documentos tinha fina lidade 

ilícita. Não é necessário que o agente saiba exatam ente 

para quais delitos serviriam os produtos ilícitos. Assim, é 
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de pouca importância que Rafael não soubesse que a 

finalidade seria para enganar a autarquia previdenc iária. 

Logo, há prova suficiente de que RAFAEL BUENO DA SI LVA 

integrava a organização criminosa voltada para come ter 

crimes de estelionato, liderada por VIVIAN, realiza ndo, 

dessa forma, objetiva e subjetivamente as elementar es 

descritas no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/1 3, 

incorrendo em conduta típica; não lhe socorrendo ne nhuma 

causa justificante, é também antijurídica a sua con duta; 

imputável e possuindo potencial conhecimento da ili citude 

dos fatos, era exigível ao acusado, nas circunstânc ias, 

conduta diversa, sendo, pois, culpável, passível de  

imposição de pena. ANDERSON DOS SANTOS: assim como RAFAEL, 

o acusado ANDERSON, vulgo ‘Régis” (nome pelo qual V IVIAN o 

chamava), atuava na organização criminosa produzind o 

documentos falsos sob orientação da líder VIVIAN. T ratava-

se de documentos médicos falsos para as perícias pe las 

quais passariam os outros integrantes da organizaçã o 

criminosa (que se faziam passar por terceiros). As cartas 

de concessão de aposentadoria falsas eram utilizada s para 

posterior saque de FGTS. Cita-se, a seguir, diálogo  travado 

entre VIVIAN e ANDERSON (dia 09/01/2018, às 21:20:0 5), 

transcrito na denúncia, a respeito da produção de 

documentos falsos para a perpetração das fraudes: A rquivo 

21603098.WAV. V: VIVIAN R: RÉGIS R: “oi VIVIAN V: O w 

criatura te liguei ontem você não me atende.. R: Ta va 

ensaiando V: RÊ (?) meu sinal de internet posso te passar 
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um caso.. uma (?) no A3 que esse daqui não tem os d ados 

mesmo pode? R: Pode. V: Então anote ai.. uma você j á tem ai 

uma é Osmar Assis (???) você só da uma atualizada e  joga 

vigência, não tem pendência, não tem porra nenhuma R: 

Vigência pra fevereiro?! V: É pra fevereiro essa da í é da 

Osmar Assis (???) O salário dela é tudo R$ 5 mil du zentos e 

pouco acha pra mim um banco na casa do caralho em b arueri 

sei lá... agora esse aqui é o SÉRGIO OHARA anota a CTPS 

dele.. R: Pera aí é Sérgio o quê? V: Pera ai que vo u ter 

que soletrar que é japonês é Sérgio Ohara (soletra)  Higuti 

(soletra) precisa do RG? é 10... R: Não RG não prec isa pro 

A3 não precisa V: Não?! CPF 037.668.348-19 NIT 

100019038411297 R: Carteira qual que é? V: CTPS 904 75 série 

6 R: Salário? V: Pode colocar aí 4 mil 80 86 R: End ereço 

dele você tem ou pego pela Dataprev V: Travessa Lui s 

Gonçalves 75 casa 2 02462-100 SP. Ow Régis (?) faz uma no 

A4 ai com uma pendência põe ai um valor de atrasado  de 27 

mil e uns quebrados pra pagar 2 mil cento e quatro.  Deixa 

eu repetir o CPF 037.668.348-19 tá certo? R: Tá cer to.. V: 

Não é só então dele você faz a pendência da (??) é normal 

R: O dele é 46 também né? V: O dele é 46 é só, o de le é 

duas cartas não esquece da pendência na outra tá?! R: 

VIVIAN deixa eu te falar eu entendi o que você falo u é.. 

tem um detalhezinho amanhã minha irmã tá em casa el a tá de 

férias você tem noção mais ou menos do horário que você 

vem? V: (?) eu já consegui o dinheiro não precisa e sperar 

não.. (...) V: Ah deixa eu te falar eu tenho um rai o-x de 
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braço só que eu não tenho a idade da criatura tem c omo 

tirar a idade lá do negócio? R: Não tem.. Não, tem como 

deixar sem idade sem por a idade V: No exame né?!..  tira a 

idade então deixa sem idade melhor, o nome é PAULO EDUARDO 

(?) da silva. R: Eu tenho os dados desse dai não te nho?! V: 

Eu acho que tem sim.. R: Se for raio-x eu vejo a id ade dele 

V: Então faz um raio-x ai coloca a data do dia 12 d o mês 

passado raio x e exame é braço entendeu?! é isso R:  Beleza. 

V: Ele tem, ele tem, ele é registrado mas eu vou fa zer o 

seguinte eu te mando de manhã que ai eu vou estar n a rua eu 

só imprimo isso mas se você puder adiantar porque p ra mim 

imprimir raio x em Lan House é o maior BO entendeu? ! 

Pessoal fica olhando, olhando você sabe como é que é. 

Amanhã até umas 10:30 11 horas eu tô por ai me dá u m toque 

não vou pra longe. R: Tá (...) V: Então tá amanhã t e mando 

os 1000 fecho?! R: Vou até tomar umas hoje, (...) e nquanto 

você não me ligar não saio daqui.. (...) V: Então t á não 

esquece a pendência tem que ser paga até amanhã eim . R: Tá, 

beleza V: Então são 3... 4 coisas fecho?! R: Fecho. . V: 

Beleza então tchau criatura.”. Em sede judicial, AN DERSON 

confirmou sua atuação na organização, Informou que conhecia 

o acusado Renato, do mesmo bairro, frequentando a 

lanchonete dele. Conheceu Vivian quando trabalhava em uma 

lan house . Desde então prestava a ela serviços de alteração 

de dados. Recebia documentos por e-mail ou pela int ernet, 

alterando-os ou falsificando-os e devolvendo à Vivi an pelo 

mesmo caminho. A sua atividade também era essencial  para o 
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sucesso da organização. Dessa forma, não há dúvidas  de que 

ANDERSON DOS SANTOS integrava a organização crimino sa 

voltada para cometer crimes de estelionato, liderad a por 

VIVIAN, realizando, dessa forma, objetiva e subjeti vamente 

as elementares descritas no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 

12.850/13, incorrendo em conduta típica; não lhe so correndo 

nenhuma causa justificante, é também antijurídica a  sua 

conduta; imputável e possuindo potencial conhecimen to da 

ilicitude dos fatos, era exigível ao acusado, nas 

circunstâncias, conduta diversa, sendo, pois, culpá vel, 

passível de imposição de pena. ARNALDO JOSÉ DOS ANJOS: 

trabalhava como motorista para VIVIAN, levando os 

integrantes da organização criminosa que se faziam passar 

por outras pessoas para a realização de perícias mé dicas, 

em diversos pontos do Estado. Não há qualquer dúvid a de que 

ele tinha ciência das fraudes, chegando até mesmo a  ajudar 

os “acusados-atores” a colocar gesso em seus braços . 

Ademais, por vezes, eram os mesmos “acusados-atores ” que se 

apresentavam para as perícias, não havendo como ace itar que 

ARNALDO desconhecesse o ardil. A atividade de ARNAL DO de 

engessar braço dos acusados-atores restou comprovad a em 

diálogo que teve com VIVIAN em 23/01/2018, às 09:35 :22, em 

que falaram sobre trabalho de interpretação que ser ia feito 

por EDSON, arquivo 21606336.WAV. Está comprovado ta mbém que 

ARNALDO recebeu, nos anos de 2016, 2017 e 2018, mai s de 

vinte mil reais em transferências bancárias efetuad as por 

RENATO (fls. 528/531), o que corrobora sua atuação da 
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organização criminosa.  Em sede judicial, ARNALDO a legou 

que sabia das fraudes, confessou, informando que re cebia 

cerca de R$ 200,00 como diária. Procurou minimizar a 

quantidade de vezes que assim atuou, mas os depósit os em 

sua conta bancária não deixam dúvidas de que foram muitas 

vezes. Arnaldo conhecia outros membros da quadrilha , 

informou de forma categórica ter recebido das mãos de 

Renato dinheiro em espécie pelo serviço. Assim send o, há 

prova suficiente de que ARNALDO JOSÉ DOS ANJOS inte grava a 

organização criminosa voltada para cometer crimes d e 

estelionato, liderada por VIVIAN, realizando objeti va e 

subjetivamente as elementares descritas no artigo 2 º, 

“caput”, da Lei nº 12.850/13, incorrendo em conduta  típica; 

não lhe socorrendo nenhuma causa justificante, é ta mbém 

antijurídica a sua conduta; imputável e possuindo p otencial 

conhecimento da ilicitude dos fatos, era exigível a o 

acusado, nas circunstâncias, conduta diversa, sendo , pois, 

culpável, passível de imposição de pena. CRISTÓVÃO MIGUEL 

DO NASCIMENTO: o acusado CRISTÓVÃO também trabalhava como 

motorista para VIVIAN, levando os atores para a rea lização 

de perícias médicas e, assim como ARNALDO, tinha pl ena 

ciência das fraudes, seja porque referidos atores e ram 

sempre os mesmos seja porque também os ajudava a co locar 

gesso.  Transcrevo, na oportunidade, conversas trav adas 

entre CRISTÓVÃO e VIVIAN que ilustram bem a atuação  do 

referido acusado na organização criminosa: Arquivo 

21672789.WAV, dia 12/03/2018, 07:47:08. VIVIAN X CR ISTÓVÃO: 
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(...) V: “Então deixa eu te falar, é pra você pegar  o Zé lá 

primeiro. (...) tem o negócio dele lá pra levar ele . (...) 

C: O gesso tá aqui comigo, o gesso e o envelope. (… )”. 

Arquivo 21672674.WAV, dia 11/03/2018, 21:34:44. VIV IAN X 

CRISTÓVÃO: (...) V: “Eu deixei o envelope e o gesso  no 

carro. (...) C: Então, eu coloquei a sacola com o g esso na 

traseira do carro do Renato, se não viu não? V: Não , não 

tem nada no carro do Renato... (...)”. Em Juízo, CR ISTÓVÃO 

procurou minimizar sua ciência quanto aos fatos, en tretanto 

esse acusado além de transportar os corréus atores,  chegou 

também a comprar gesso à pedido de Vivian. Recebeu 

transferências bancárias de Renato. Esse acusado ta mbém 

recebia dinheiro em sua conta e depois repassava pa ra 

Vivian, demonstrando o grau de envolvimento na orga nização. 

Logo, restou provado que CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIM ENTO 

integrava a organização criminosa voltada para come ter 

crimes de estelionato, liderada por VIVIAN, realiza ndo 

objetiva e subjetivamente as elementares descritas no 

artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13, incorrendo  em 

conduta típica; não lhe socorrendo nenhuma causa 

justificante, é também antijurídica a sua conduta; 

imputável e possuindo potencial conhecimento da ili citude 

dos fatos, era exigível ao acusado, nas circunstânc ias, 

conduta diversa, sendo, pois, culpável, passível de  

imposição de pena. RODRIGO LUIZ MOREIRA: Dos autos, consta 

que RODRIGO era pessoa contratada por VIVIAN com a função 

específica de informar vínculos falsos de trabalho para 
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obtenção de benefícios fraudulentos, mediante trans missão 

eletrônica de GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social), tendo ele plena ciência 

de que os vínculos não eram verdadeiros e fazia a 

transmissão com simples pedido de VIVIAN. Seguem di álogos a 

evidenciar as atividades exercidas por RODRIGO a pe dido de 

VIVIAN, pelas quais ela devia pagar: Arquivo 216739 94.WAV, 

dia 13/03/2018, 17:15:39. VIVIAN X RODRIGO V: “Deix a eu te 

falar, os nomes lá que você ficou de me passar, e v ou 

precisar de uma GFIP minha meu. R: Ahn? V: Os nomes  lá que 

você ficou de me passar. R: Puts é mesmo. Esqueci p eraí. V: 

Que tava pronto. R: Nossa, tem uma porrada aqui que  eu 

fiz... V: Você não me falou nem quanto eu te devo, não quer 

nem receber mais, tá louco, tá cheio de serviço ass im é? R: 

Ah serviço, serviço eu graças a deus até tá tendo, é que eu 

to saindo muito pra rua..vixe tem um monte que eu f iz aqui 

ó, tenho até que dar uma olhada aqui, você tem que passa 

aqui pra poder pegar a documentação. (...) V: (...)  eu 

precisava da GFIP que você transmitiu lá do meu vín culo, 

lembra? R: Do seu vínculo? (Marcam de Vivian passar  lá no 

escritório pegar as coisas com ele)”. Arquivo 21612 321.WAV, 

dia 01/02/2018, 11:22:05. VIVIAN X RODRIGO Vivian s e 

explica que a cunhada faleceu e teve que viajar, ma s que 

voltará ainda hoje e irá pagar ele. 0:00:31 V: “Lem bra que 

eu tinha combinado com você de levar até o negócio lá da 

empresa, que eu quero fazer um rolo com você? R: Eu  sei 

Vivian, eu sei! V: Você me perdoa, filho! Só que é 
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imprevisto! R: Não, eu entendo, Vivian! Se você me falar: ó 

Rodrigo, eu não tenho hoje pra te dar! ou, até tenh o mas eu 

to enrolado, eu vou te dar semana que vem! Mas tudo  bem, se 

você falasse semana que vem e semana que vem deposi tasse, 

tudo bem! O que eu não gosto é ficar, tipo assim, v ou te 

depositar daqui a pouco, aí não deposita... Continu am 

falando sobre pagamento, inclusive que tem um valor  na 

Roberta que Vivian deveria passar hoje receber. 0:0 1:59 R: 

Falar nisso, sua cunhada, qual o endereço que vai p or aqui 

da Elaine? V: Da Eliane? O Re, qual que é o endereç o da 

Eliane? Põe rua... eu não sei o CEP, Rodrigo! Põe.. . R: Só 

o nome e o número que eu pego! V: Assim ó: José Fra ncisco, 

número 6, Vila Souza. R: Tá bom então! V: Ó o CEP 0 2881-060 

R: Tá bom então! V: Aí amanhã vê o horário que você  vai tá 

aí, e eu vou praí! R: Tá bom então! V: E avisa a Ro berta, 

pra mim! Manda um zap lá pra ela, tá? R: Tá bom!”. Em sede 

judicial, RODRIGO procurou negar ciência dos fatos 

delituosos. Disse que só desconfiou da irregularida de 

quando se assomaram cerca de 15 registros de empreg ados na 

empresa de Maria Goretti, com salários elevados, de  cerca 

de R$ 5.000,00.  Ocorre que tais registros sempre f oram 

feitos a pedido da líder do grupo, a acusada Vivian . Esta 

não tinha qualquer relação societária com a empresa . A 

relação desse acusado era exclusivamente com Vivian . A 

corré Maria Goretti informou nunca ter anunciado qu e Vivian 

seria alguma sócia oculta, ou que estaria adquirind o a sua 

empresa. Assim, Rodrigo agiu sob o comando exclusiv o de 
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Vivian. Era esta que levava documentos a ele para e fetuar 

registros. Nenhum técnico ou contador agiria dessa forma, 

efetuando registros de empregados em empresa perten cente a 

um terceiro, no caso Maria Goretti. Rodrigo era um 

conhecido da líder do grupo Vivian, que tinha nele plena 

confiança. Rodrigo também abriu empresa para o mari do de 

Vivian, o corréu Renato. Vale dizer que estava embr enhado 

nos negócios da organização. Pelas provas produzida s, 

restou suficientemente comprovado que RODRIGO LUIZ MOREIRA 

integrava a organização criminosa voltada para come ter 

crimes de estelionato, liderada por VIVIAN, realiza ndo 

objetiva e subjetivamente as elementares descritas no 

artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13, incorrendo  em 

conduta típica; não lhe socorrendo nenhuma causa 

justificante, é também antijurídica a sua conduta; 

imputável e possuindo potencial conhecimento da ili citude 

dos fatos, era exigível ao acusado, nas circunstânc ias, 

conduta diversa, sendo, pois, culpável, passível de  

imposição de pena. MARIA GORETTI PEREIRA ROSSI : a denúncia, 

assim, descreve a atuação de MARIA GORETTI: “Maria Goretti 

era titular da empresa “MGP Rossi Utilidades Domést icas” e 

a disponibilizava para Vivian realizar transmissões  de 

vínculos fictícios com envio das respectivas GFIPs (Guias 

de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência  

Social). Isso era necessário para casos em que os c lientes 

de Vivian não tinham condição de segurado ou carênc ia 

suficiente para requerimento de benefício por incap acidade. 
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As transmissões das GFIPs ficavam a cargo de Rodrig o Luiz 

Moreira. Ouvido na Polícia Federal, ele confirmou q ue 

realizou diversas transmissões de GFIPs relativas à  empresa 

de Maria Goretti a pedido de Vivian. Perante Rodrig o, 

Vivian atuava como se fosse dona da “MGP Rossi”.  É  certo 

que referida empresa estava inativa fazia um bom te mpo, mas 

chegou a funcionar. A reativação dessa empresa se d eu por 

um único motivo, segundo essa acusada: obter algum 

benefício previdenciário para a irmã de Maria Goret ti. A 

intenção era efetuar registro de sua irmã como empr egada, 

recolher as contribuições faltantes e ingressar com  pedido 

de benefício. Ao que parece, esse fato, isoladament e, 

constitui algum delito, porém, não encaminha para 

participação da associação liderada por Vivian. O q ue se 

passou depois com a empresa é de exclusiva responsa bilidade 

de Rodrigo e Vivian. Não há prova de que Maria Gore tti 

tinha ciência dos demais registros fraudulentos pro movidos 

por esses dois últimos acusados mencionados. CARLOS AUGUSTO 

VERONES DE ANDRADE, de fato, conforme bem ponderou o douto 

representante do MPF, ao que parece, não integrava a 

organização criminosa. Fez serviços esporádicos par a 

Vivian, sem se envolver diretamente em qualquer del ito. 

Pode-se dizer que era um Uber cumprindo sua missão.  ANDREIA 

APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA:  a prova produzida em Juízo 

não pode ser considerada acima de qualquer dúvida, como se 

exige para um mérito condenatório. Este Juízo teve a 
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impressão de que a atividade dela, em Bauru/SP, era  

completamente divorciada da atividade da organizaçã o. Ainda 

que ela tenha incorrido em algum crime isolado, iss o não a 

remete à participação na organização criminosa. Pel o que se 

colheu em Juízo referida acusada tinha, realmente, 

problemas de saúde e indicou familiares para Vivian , com o 

fito de obter benefício ou revisão de benefício de forma 

lícita. Não conseguiu ajudar esses parentes, tendo em vista 

o modus operandi  enganoso utilizados por Vivian. A dúvida 

persistiu com a instrução quanto a participação del a na 

organização criminosa, daí deve ser absolvida. CONCLUSÃO DA 

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.  Restou comprovado que a 

acusada VIVIAN liderou a organização criminosa, que  se 

dedicou, de modo preponderante, à execução de dois tipos de 

fraudes: (a) obtenção de benefícios de auxílio-doen ça em 

diferentes agências do INSS – Instituto Nacional do  Seguro 

Social, mediante uso de documentos médicos falsos e  

trabalho de interpretação efetuado pelos acusados J AQUELINE 

e JOSÉ RIBAMAR, que compareciam em perícias médicas  

simulando serem portadores de situações incapacitan tes para 

o trabalho, notadamente problemas ortopédicos, e po rtando 

documentos de identificação falsos em nome de terce iros que 

constavam como requerentes dos benefícios; (b)obten ção de 

valores de pessoas que desejavam se aposentar, valo res 

esses pagos a título de prestação de serviço de 

requerimento de aposentadoria e recolhimento de sup ostos 

montantes atrasados de contribuições previdenciária s, tudo 
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sem que reais pedidos de aposentadoria fossem feito s, e 

efetuando-se a confecção de cartas falsas de conces são do 

benefício para entrega às pessoas lesadas, orientad as a 

proceder a saques de FGTS em agências da Caixa Econ ômica 

Federal nos termos do artigo 20, inciso III, da Lei  nº 

8.036/90 com tais cartas falsas.   No que tange à o btenção 

do auxílio-doença, a prática comum da organização c riminosa 

era cooptar pessoas interessadas no recebimento do 

benefício e falsificar seus documentos pessoais com  

colocação de foto de JAQUELINE ou JOSÉ RIBAMAR, que  se 

faziam passar pelos requerentes nas perícias médica s, 

simulando, em geral, problemas ortopédicos, com uso  de 

documentos médicos falsos e gesso normalmente no br aço. 

Obtido o benefício, o requerente era obrigado a ent regar 

parte dos valores pagos pelo INSS à organização cri minosa.

 VIVIAN chefiava todo o esquema e cooptava clientes . O 

acusado RAIMUNDO a auxiliava nessa atividade. Os co rréus 

ARNALDO e CRISTÓVÃO trabalhavam como motoristas da 

organização criminosa, levando os intérpretes nas p erícias 

médicas. Tinham plena ciência da fraude e por vezes  

auxiliavam os intérpretes na colocação de gesso par a 

simular problemas ortopédicos.  As carteiras de 

identidade falsas com nome dos requerentes do auxíl io-

doença e foto de JAQUELINE ou JOSÉ RIBAMAR eram 

confeccionadas por Rafael. Os laudos médicos também  falsos 

usados nas perícias eram preparados por ANDERSON, s ob 

orientação de VIVIAN. Quando não havia os recolhime ntos 
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necessários para requerimento do benefício era feit o um 

registro falso, usualmente em empresa de MARIA GORE TTI. 

RODRIGO efetuava transmissões de GFIPs indicando os  falsos 

vínculos.  RENATO, marido de VIVIAN, estava ciente das 

fraudes e disponibilizava suas contas bancárias par a 

recebimento do produto dos crimes, efetuando também  

pagamentos para as pessoas que prestavam serviços a  VIVIAN. 

 ADEMILSON, servidor do INSS que trabalhava na agên cia 

Vila Maria do INSS, tinha grande proximidade com VI VIAN e 

auxiliava a organização criminosa no que fosse nece ssário 

para a execução de suas atividades. Nisso estava in cluída a 

realização de pesquisas para verificação de cumprim ento de 

carência para auxílio-doença e o cadastramento de e ndereços 

falsos quanto aos requerentes do benefício, a fim d e que as 

cartas de concessão chegassem diretamente à organiz ação 

criminosa, para controle dos pagamentos devidos apó s os 

saques.  VIVIAN e RAIMUNDO ofereceram valores em di nheiro 

para ADEMILSON, e este os recebeu, para atender aos  

interesses da organização criminosa no âmbito do IN SS, 

executando atos ilícitos como o referido cadastrame nto de 

endereços falsos.  A informação a fls. 231/240 indi ca: (a) 

41 benefícios com provável utilização dos intérpret es 

selecionados por VIVIAN nas perícias médicas, total izando 

pagamentos de R$ 796.009,50; ( b) diversos benefíci os 

por incapacidade com endereços cadastrados utilizad os pela 

organização criminosa, totalizando pagamentos de R$  

999.287,07; (c) inúmeros outros benefícios por inca pacidade 
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com indícios de terem sido obtidos pela organização  

criminosa, com pagamentos efetuados de R$ 4.161.572 ,73; (d) 

benefícios irregulares objeto de ação controlada, c om 

pagamentos já identificados de R$ 99.814,59. Com re lação às 

aposentadorias falsas e saques irregulares de FGTS,  a 

organização criminosa, também sob liderança de VIVI AN, 

cooptava clientes e confeccionava cartas falsas de 

concessão de aposentadoria, utilizadas para obtençã o de 

FGTS. Os clientes cooptados acreditavam que estavam  sendo 

aposentados, e pagavam valores tanto pela prestação  do 

serviço quanto a pretexto de recolhimento de valore s 

atrasados de contribuições previdenciárias. RAIMUND O 

auxiliava VIVIAN na obtenção de clientes e tinha a função 

de atendê-los e apresentar justificativas quando vi nham 

reclamações sobre a demora na concessão dos benefíc ios. 

 Ocorre que as aposentadorias nunca foram de fato 

pedidas. Mas VIVIAN conseguia, com o procedimento, obter 

valores tanto em virtude do pagamento inicial feito  pelos 

clientes quanto em razão de cobrar parte do valor s acado do 

FGTS após ser entregue a carta falsa de concessão à  pessoa 

lesada. ADEMILSON também auxiliava nessa fraude, at endendo 

juntamente com VIVIAN, na agência Vila Maria do INS S, as 

pessoas enganadas, a fim de lhes dar uma aparência de que 

havia real pedido do benefício. Os valores pagos po r 

VIVIAN e RAIMUNDO a ADEMILSON, tal como acima refer ido, 

também se deveram ao seu auxílio nessa fraude. As c artas 

falsas de concessão de aposentadoria eram elaborada s por 



 
1.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 

7. ª Vara Criminal 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0012124-81.2017.403.6181 

- dia 31 de outubro de 2018 - 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA 

 

 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
 

 100

ANDERSON, sob orientação de VIVIAN. RENATO, ciente das 

fraudes, disponibilizava suas contas bancárias para  

recebimento do produto dos crimes, e efetuava pagam entos 

para as pessoas que prestavam serviços a VIVIAN.  O s 

documentos a fls. 451/460 comprovam que, após a def lagração 

da “Operação Pseudea”, Sergio Ricardo Lockmann e Ma ria de 

Lourdes Neves Silva Lockmann compareceram à Polícia  Federal 

e apresentaram cartas falsas de concessão de aposen tadoria 

providenciadas pela organização criminosa, ao que s e seguiu 

saque de FGTS, com pagamento de parte dos valores 

levantados nas contas de RENATO e RAIMUNDO. Sergio e Maria 

de Lourdes alegaram que desconheciam a fraude perpe trada. É 

essa a descrição contida na denúncia que restou ple namente 

comprovada.  Por sua vez, a atuação de ANDREIA, MAR IA 

GORETTI e CARLOS AUGUSTO na organização criminosa n ão 

restou comprovada. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL – 

CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. O MPF denuncia ainda VIVIAN 

APARECIDA BAZELLA, RENATO RAMOS DA SILVA e RAIMUNDO  PEREIRA 

DE OLIVEIRA JÚNIOR nas penas do art. 333, parágrafo  único, 

do Código Penal e ADEMILSON CARDOSO RAMOS, funcioná rio 

público, com incurso no delito do art. 317, §1º, do  mesmo 

diploma legal. Como se sabe, os delitos de corrupçã o ativa 

e passiva excepcionam a teoria monista ou unitária do 

concurso de pessoa (art. 29 do Código Penal), adota ndo-se a 

teoria pluralista, pois pressupõe a realização de 

diferentes delitos a partir da consecução de condut as 

diversas por cada uma das pessoas em concurso, aind a que 
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constatado um só resultado. Com efeito, ao corrupto r 

aplica-se a pena do art. 333 do Código Penal, enqua nto o 

corrupto, funcionário público, pratica do delito do  art. 

317, da mesma lei. Segundo ficou comprovado nos aut os da 

interceptação, corroborado pela prova oral produzid a em 

audiência, ADEMILSON CARDOSO RAMOS, na condição de servidor 

da agência Vila Maria do INSS, auxiliou ativamente a 

organização criminosa, nas duas modalidades de frau des 

praticadas, como foi acima delineado. Em contrapres tação 

aos serviços prestados, VIVIAN, com auxílio de RENA TO e 

RAIMUNDO, lhe destinava vantagem em dinheiro que, a o menos 

em duas oportunidades, foi-lhe depositado na conta 84617 da 

agência 8317 do Banco Itaú, de sua titularidade. VI VIAN 

ofereceu a ADEMILSON valor para que, no âmbito da a gência 

Vila Maria, ele recebesse clientes das aposentadori as 

falsas juntamente com ela e efetuasse cadastramento  de 

endereços específicos para envio de cartas de conce ssão dos 

benefícios de auxílio-doença irregulares. ADEMILSON , por 

sua vez, aceitou a retribuição proposta por VIVIAN e a 

recebeu, no valor de R$ 1.000,00, na conta 84617 da  agência 

8317 do Banco Itaú, no dia 22/02/2017, mediante 

transferência efetuada por RENATO, conforme ficou 

comprovado a fls. 489. Em virtude disso, ADEMILSON prestou 

os serviços que lhe eram demandados pela organizaçã o 

criminosa. RAIMUNDO, por sua vez, ofereceu ao servi dor do 

INSS ADEMILSON Cardoso Ramos valor para que, no âmb ito da 

agência Vila Maria, este recebesse clientes das 
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aposentadorias falsas juntamente com VIVIAN e efetu asse 

cadastramento de endereços específicos para envio d e cartas 

de concessão dos benefícios de auxílio-doença irreg ulares. 

ADEMILSON aceitou a retribuição proposta por RAIMUN DO e a 

recebeu, no valor de R$ 1.000,00, na conta 84617 da  agência 

8317 do Banco Itaú, no dia 10/02/2017, como comprov ado a 

fls. 490. Em virtude disso, ADEMILSON prestou os se rviços 

que lhe eram demandados pela organização criminosa.  PASSO A 

DOSIMETRIA DAS PENAS. Quanto ao crime de organização 

criminosa, fixo-lhes a pena-base de 4 (quatro) anos  e 3 

(três) de reclusão, acima do mínimo legal, para todos os 

acusados, com exceção de RAFAEL , cuja pena base fica fixada 

em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, te ndo em 

vista que lhes são desfavoráveis as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, em especial a  

culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias,  

consequências da conduta e, tocante a Rafael, maus 

antecedentes. Os acusados faziam do delito seu modo  de 

vida. A culpabilidade era extrema. Isto é, a vontad e de 

delinquir era inquebrantável. A conduta social era ruim, 

viviam, do crime, fizeram do crime sua profissão, m esmo 

havendo condições para viver do trabalho lícito. As  

circunstâncias são desfavoráveis em mais de um aspe cto: o 

crime se estendeu por aproximadamente dois anos. Os  membros 

da quadrilha eram mais de uma dezena. A organização  atuou 

em diversos municípios do Estado de São Paulo. Os 
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antecedentes são neutros, com exceção de RAFAEL , que 

ostenta condenação por roubo (fls. 883/885).  Por f im, as 

consequências do crime são extremamente danosas, co m 

prejuízo aos cofres do INSS de mais de seis milhões  de 

reais, conforme Relatório de Informação nº. 

146/SP/COINP/SPPREV/MF, acostado as fls. 171/180 (d os autos 

nº. 0003459-42.2018.4.03.6181). Registro que as 

consequências do crime são nefastas, tendo em vista  a 

caótica situação em que se encontra a Previdência S ocial. 

Há mais de 25 anos atuando na magistratura federal,  este 

Juízo desde o início tem se deparado com fraudes 

perpetradas contra o INSS. Nesta feita, tais fraude s se 

sofisticaram mediante atuação de organizações crimi nosas. 

Daí a necessidade, fato público e notório, de refor mas da 

previdência, tão propaladas nos últimos tempos. A r epressão 

a tais delitos contra o Estado devem ser severament e 

punidos, daí a majoração inicial. Na segunda fase d a 

dosimetria da pena, verifico que VIVIAN ostentou a 

qualidade de líder da organização criminosa, defini ndo a 

atuação dos demais colaboradores, a quem deviam pre star 

satisfação, tratavam diretamente com os clientes, e fetuava 

pagamentos, enfim, regia as práticas delituosas da 

organização criminosa. Diante disso, aplicável a ag ravante 

genérica prevista no §3º do art. 2º da Lei nº. 12.8 50/13, 

compensando-a com a atenuante da confissão. Quanto à 

confissão, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Jus tiça 

estabelece que quando ela for utilizada para a form ação do 
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convencimento do julgador, o acusado fará jus à ate nuante 

prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Com  efeito, 

mesmo que incompleta ou parcial, a confissão deve s er 

utilizada como causa atenuante no momento da dosime tria da 

pena (STJ, HC 217.683/SP, Rel. Min. Og Fernandes, S exta 

Turma, julgado em 25/06/2013). Diante disso, reduzo a pena 

intermediária em três meses de reclusão para RENATO , 

JAQUELINE, RIBAMAR, ANDERSON, ARNALDO e CRISTÓVÃO, em razão 

da confissão.  Como dito acima, a confissão de Viviam foi 

compensada com a agravante de exercer liderança em 

organização criminosa. Por fim, na terceira fase da  

dosimetria da pena, ficou absolutamente comprovada que 

VIVIAN, RENATO e RAIMUNDO sabiam do envolvimento de  

funcionário do INSS, ADEMILSON, nas fraudes perpetr adas 

pela organização. Além disso, como ficou demonstrad a pela 

prova oral produzida, ADEMILSON, na condição de fun cionário 

público, atuou em benefício da organização criminos a, como 

dito por VIVIAN e por ele mesmo durante o interroga tório, 

prestando informações aos demais membros da organiz ação, 

fazendo alterações em cadastros dos beneficiários, 

atendendo clientes juntamente com VIVIAN. Diante di sso, 

aumento a pena a VIVIAN, RENATO, RAIMUNDO e ADEMILS ON em um 

sexto, mínimo legal, aplicando a causa de aumento d o inciso 

II, § 4º do art. 2º da Lei nº. 12.850/13. Quanto ao s 

delitos de corrupção ativa e passiva, cujas penas t êm os 

mesmos patamares mínimos e máximos, FIXO para VIVIA N, 
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RENATO, RAIMUNDO e ADEMILSON a pena base de 2 (dois ) de 

reclusão, mínimo legal, vez que foram comprovados a penas 

dois depósitos bancários para o funcionário público  e, 

portanto, encontrando-se dentro na razoabilidade pa ra tal 

delito. Não há variação na segunda fase da dosimetr ia, uma 

vez que, mesmo com a atenuante na confissão, a pena  

intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo , em 

conformidade com a súmula 231 do Superior Tribunal de 

Justiça. Na terceira fase da dosimetria, tocante a VIVIAN, 

RENATO e RAIMUNDO, verifico que ficou demonstrada a  causa 

de aumento de pena prevista no parágrafo único do a rt. 333 

do Código Penal, porque, de fato, em razão da 

contraprestação recebida, ADEMILSON prestava os ser viços 

que lhe eram demandados pela organização criminosa.  Pelo 

mesmo motivo, com relação a ADEMILSON, entendo pres ente a 

causa de aumento de pena do §1º do art. 317 do Códi go 

Penal. Diante disso, aumento a pena um terço, eleva ndo-a a 

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Com rel ação a 

ADEMILSON, ainda na terceira fase, entendo que aind a incide 

a causa de aumento relativo à continuidade delitiva  (art. 

71 do Código Penal), em seu grau mínimo (um sexto),  pois 

foram dois depósitos ocorridos, nas mesmas condiçõe s de 

tempo, lugar e maneira de execução. Elevo a pena pa ra 3 

(três) anos,  1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusã o. 

Torno, portanto, as penas definitivas nos seguintes  

patamares: para VIVIAN APARECIDA BAZELLA e RAIMUNDO  PEREIRA 

DE OLIVEIRA JÚNIOR: 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e  15 
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(quinze) dias de reclusão; para RODRIGO LUIZ MOREIR A: 4 

(quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão; para JA QUELINE 

MARIA DA SILVA AMÉRICO, JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO, ANDER SON DOS 

SANTOS,  ARNALDO JOSÉ DOS ANJOS, CRISTÓVÃO MIGUEL D O 

NASCIMENTO: 4 (quatro) anos de reclusão; para RAFAE L BUENO 

DA SILVA: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclu são; 

para RENATO RAMOS DA SILVA: 7 (sete) anos e 4 (quat ro) 

meses de reclusão; e para ADEMILSON CARDOSO RAMOS: 8 (oito) 

anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. As penas de 

multa serão fixadas proporcionalmente as penas priv ativas 

de liberdade fixadas em definitiva, considerando os  limites 

máximos e mínimos fixados em abstrato para o precei to 

secundário do delito e as balizas dos dias-multa (e ntre 10 

e 360 dias-multa, conforme art. 49 do Código Penal) . Desta 

feita, fixo-lhes as multas de: para VIVIAN APARECIDA 

BAZELLA: 179 dias-multa (147 para do delito de organização  

e 32 para o delito de corrupção ativa); para  RAIMUNDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR:  179 dias-multa (147 para do 

delito de organização e 32 para o delito de corrupç ão 

ativa); para RENATO RAMOS DA SILVA: 88 dias-multa (56 para 

do delito de organização e 32 para o delito de corr upção 

ativa); e para ADEMILSON CARDOSO RAMOS: 193 dias-multa (147 

para do delito de organização e 46 para o delito de  

corrupção ativa); para  JAQUELINE MARIA DA SILVA AMÉRICO, 

JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO, ANDERSON DOS SANTOS,  ARNALDO JOSÉ 

DOS ANJOS, CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIMENTO: 80 dias-
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multa; e para RAFAEL BUENO DA SILVA: 54 dias-multa. Fixo 

cada dia-multa no valor unitário mínimo (art. 60 CP ), cujo 

montante será corrigido monetariamente a partir do trânsito 

em julgado da sentença. O regime inicial de cumprim ento de 

pena é aberto  (alínea “c” do §2º do art. 33 do Código 

Penal) para JAQUELINE MARIA DA SILVA AMÉRICO, JOSÉ RIBAMAR 

BRANDÃO, ANDERSON DOS SANTOS, ARNALDO JOSÉ DOS ANJOS e 

CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIMENTO; semiaberto  (alínea “b” do 

§2º do art. 33 do Código Penal) para RAFAEL BUENO DA SILVA,  

RENATO RAMOS DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA  JÚNIOR, 

RODRIGO LUIZ MOREIRA e VIVIAN APARECIDA BAZELLA; e fechado 

(alínea “a” do §2º do art. 33 do Código Penal) para  

ADEMILSON CARDOSO RAMOS. Para os acusados JAQUELINE MARIA 

DA SILVA AMÉRICO, JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO, ANDERSON DOS 

SANTOS, ARNALDO JOSÉ DOS ANJOS, CRISTÓVÃO MIGUEL DO 

NASCIMENTO, presentes os pressupostos do artigo 44, I a 

III, do Código Penal, e considerando o disposto no § 2.º, 

segunda parte, do mesmo dispositivo, substituo a pe na 

privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritiv as de 

direitos, consistentes em prestação pecuniária no v alor de 

1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º,  do 

Código Penal, a ser doada em espécie, a entidade 

assistencial, e na prestação de serviços à comunida de, na 

forma do artigo 46 e §§ do CP, cabendo ao Juízo das  

Execuções Penais indicar a entidade assistencial e o local 

da prestação de serviços. Para dos demais, incabíve l o 
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sursis – art. 77 do CP, bem como a substituição da pena 

privativa de liberdade por penas restritivas de dir eitos, 

consoante dispõe o art. 44, III, do CP, por ausênci a de 

requisito objetivo (pena superior a 4 (quatro) anos ). Por 

fim, com relação a ADEMILSON CARDOSO RAMOS, aplico-lhe 

ainda o efeito específico da condenação consistente  na 

perda do cargo público, fazendo-o com fulcro no art . 92, 

inciso I, alínea “a” e “b” do Código Penal e art. 2 º, §6º 

da Lei nº. 12.850/2013. De fato, conforme reconheci do nesta 

sentença, ADEMILSON praticou os delitos acima atribuídos em 

evidente violação dos deveres para com a Administra ção 

Pública. Para tanto, integrou organização criminosa  voltada 

a prática de fraudes contra o INSS, alterou cadastr o de 

contribuintes, atendeu clientes da organização da a gência 

do INSS da Vila Maria, sendo condenado a oito anos por 

esses delitos. III – DISPOSITIVO - Isto posto, com base nos 

motivos expendidos, e o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para 

ABSOLVER CARLOS AUGUSTO VERONES DE ANDRADE, ANDREIA 

APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e MARIA GORETTI PEREIR A ROSSI , 

qualificados nos autos, pela prática do delito a el es 

imputados na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso 

VII do Código de Processo Penal; e CONDENAR VIVIAN 

APARECIDA BAZELLA às penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses 

e 15 (quinze) dias de reclusão, regime inicial semi aberto, 

e 179 dias-multa, valor unitário mínimo, pela práti ca dos 
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delitos previstos nos arts. 2º, §§ 3º e 4º, inciso III da 

Lei 12.850/13 e art. 333, parágrafo único, do Códig o Penal; 

RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR às penas de 7 (sete) 

anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão , regime 

inicial semiaberto, e 179 dias-multa, valor unitári o 

mínimo, pela prática dos delitos previstos nos arts . 2º, §§ 

3º e 4º, inciso III da Lei 12.850/13 e art. 333, pa rágrafo 

único, do Código Penal; RENATO RAMOS DA SILVA às penas de 7 

(sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial 

semiaberto, e 88 dias-multa, valor unitário mínimo,  pela 

prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§ 3º e  4º, 

inciso III da Lei 12.850/13 e art. 333, parágrafo ú nico, do 

Código Penal; ADEMILSON CARDOSO RAMOS às penas 8 (oito) 

anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime inicial 

fechado, e 193 dias-multa, valor unitário mínimo, g erando 

como efeito obrigatório a perda do cargo por ele ex ercido, 

pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§  3º e 

4º, inciso III da Lei 12.850/13 e art. 333, parágra fo 

único, do Código Penal; JAQUELINE MARIA DA SILVA AMÉRICO, 

JOSÉ RIBAMAR BRANDÃO, ANDERSON DOS SANTOS, ARNALDO JOSÉ DOS 

ANJOS, CRISTÓVÃO MIGUEL DO NASCIMENTO às penas de 4 

(quatro) anos de reclusão, regime inicial aberto, 

substituídas por duas restritivas de direito, confo rme 

acima mencionado, e 80 dias-multa, valor unitário m ínimo, 

pela prática do delito previsto no arts. 2º da Lei 

12.850/13; RODRIGO LUIZ MOREIRA às penas de 4 (quatro)  
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anos e 3 (três) meses de reclusão, regime inicial 

semiaberto, e 51 dias-multa, valor unitário mínimo,  pela 

prática do delito previsto no arts. 2º da Lei 12.85 0/13; 

RAFAEL BUENO DA SILVA  às penas de 4 (quatro) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto , e 54 

dias-multa, valor unitário mínimo, pela prática do delito 

previsto no arts. 2º da Lei 12.850/13. Com relação aos 

acusado JAQUELINE MARIA DA SILVA AMÉRICO e JOSÉ RIBAMAR 

BRANDÃO, e diante das penas aplicadas, entendo 

desnecessária e regime estabelecido a manutenção da  prisão. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Quanto VIVIAN e RAFAEL, tendo 

em vista o quantum  da pena aplicada e o regime 

estabelecido, tendo em eles respondido aos processo s presos 

e, diante da sentença alterando-se o quadro anterio r, 

narrado no habeas corpus  impetrado em favor da primeira, 

entende presentes os requisitos da preventiva a jus tificar 

a prisão. Manifesta-se o MPF acerca dos bens estabe lecidos. 

Pela defesa de Vivian, Ademilson, Renato, Rafael, A nderson, 

José Ribamar e Jaqueline interpõem neste ato recurs o de 

apelação, o qual fica recebido nos seus regulares e feitos. 

A defesa deverá ser intimada para a apresentação da s 

razões, facultando-se a apresentação das razões em segundo 

instância para a defesa de Renato, conforme requeri do. Os 

autos permanecerão amanhã nesta Secretaria para ace sso às 

partes para análise de eventuais embargos, conforme  

requerido. Intime-se a defesa de Maria Goretti da s entença 
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nesta data prolatada. Espeça-se guia provisória em nome de 

Vivian e Rafael. Saem os presentes intimados”. Term o 

encerrado às 16:47min. Nada mais, lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. Eu, ____,(Carolina Liessi ), 

Técnica Judiciária, RF 8387,  digitei. 

MM. JUIZ:    

 

MPF:  

 

DPU (defesa de Vivian e José Ribamar): 

 

DEFENSOR - MIGUEL ROMANO JUNIOR – OAB/SP Nº 195.241 : 

 

DEFENSOR - MARCOS TADEU LOPES – OAB/SP Nº 94.273: 

 

DEFENSOR - PAULO FERNANDO, OAB/MS nº 10.894: AUTORI ZADA 

SAÍDA ANTECIPADA 

DEFENSOR - LUIS HENRIQUE VIEIRA, OAB/SP nº 320.868:  

 

DEFENSOR - TATIANE MOREIRA GUERCHE GOMES – OAB/SP Nº 

359.295: 

 

DEFENSOR - RENAN BOHUS DA COSTA - OAB/SP nº 408.496 : 

 

DEFENSOR - ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA – OAB /SP Nº 

186.299: 



 
1.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 

7. ª Vara Criminal 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0012124-81.2017.403.6181 

- dia 31 de outubro de 2018 - 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA 

 

 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
 

 112

 

DEFENSOR - LUCIENE PIMENTEL SILVEIRA – OAB/SP Nº 36 8.880: 

 

DEFENSOR - MARIA APARECIDA DA SILVA – OAB/SP Nº 123 .853: 

 

DEFENSOR - JOSÉ ARNALDO ROCHA – OAB/AC Nº 2121: 

 

DEFENSOR - MARCOS LOURIVAL DOS SANTOS – OAB/SP nº 3 53.359: 

 


