
 

 

 

Prática de Sentença – TRF da 5ª Região 

TURMA 04 (Repeteco) 
 

 

Estimados alunos: 

 Nós trabalhamos, com foco direcionado no concurso atual para Juiz Federal do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, as seguintes turmas de prática de sentença: 

- Magistratura Federal 
- TRF 5ª Região – Turma 01 (finalizada) 
- TRF 5ª Região – Turma 01-B (finalizada – conteúdo idêntico ao da Turma 01-B) 
- TRF 5ª Região – Turma 02 (finalizada) 
- TRF 5ª Região – Turma 03 (em andamento) 

Como forma de finalizar a preparação, lançamos a Turma 04 (Repeteco), que traz 11 propostas de 
sentenças aplicadas nas turmas acima que já foram finalizadas, ou seja, todas elas, menos a Turma 03. 

O aluno matriculado na Turma 04 terá acesso às 11 propostas de sentenças, incluindo os respectivos 
gabaritos, bem como direito à correção de uma sentença cível e uma criminal, ambas escolhidas entre as 11 
propostas. 

 A intenção é possibilitar aos alunos que perderam alguma das turmas (ou àqueles que ainda não 
participaram dos cursos) o acesso ao material já aplicado. Entendemos que isso é importante, já que os 
cursos geralmente têm apenas duas ou três sentenças de cada área, mas os assuntos são extremamente 
variados. Assim, com 11 propostas, é muito maior a chance do aluno ter visto, nelas, algo que será cobrado 
na hora da prova. 

 Reforço que, quem já foi aluno de qualquer prática de sentença JusTutor, tem direito a um cupom de 
desconto, bastando escrever para a Cristiane (cristiane@justutor.com.br).  

 As matrículas estão abertas no seguinte endereço: https://goo.gl/xVTbaA 

 Dados sobre o cronograma estão no botão “Sabia +” do link acima. A seguir, destaco o conteúdo 
parcial de cada uma das propostas. 

 Atenciosamente, 

 Prof. Alexandre Henry 

mailto:cristiane@justutor.com.br
https://goo.gl/xVTbaA


Proposta de sentença 01 (Cível) 

Curso em que foi aplicada: Magistratura Federal 

Detalhamento do caso: Ação ordinária envolvendo financiamento habitacional e atraso em obra. 

 
1. RELATÓRIO 

Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, promovida por ANTÔNIO FERREIRA em 
desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA e da FELIZBERTO ENGENHARIA LTDA. 

Alega que firmou com as demandadas “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de unidade 
imobiliária”, por meio do qual adquiriu um apartamento no condomínio residencial "Best Paradise". 

Aduz que o prazo para entrega do imóvel seria de 25 meses, contados da assinatura do contrato, ocorrida 
em 14.03.2014. Entretanto, até a presente data não tem previsão do término das obras. 

Segundo o autor, de acordo com o instrumento contratual, qual seja, Contrato por Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação 
Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Apoio à Produção - Programa Carta de Crédito FGTS e 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV - Recurso FGTS Pessoa Física - Recurso FGTS (contrato juntado 
aos autos), a obrigação pela realização física da obra foi assumida por construtora privada, figurando, a CEF, 
como financiadora da obra, comprometendo-se, igualmente, a fiscalizar o empreendimento, de maneira a 
efetuar a liberação do pagamento à construtora de acordo com o cumprimento do cronograma físico 
financeiro aprovado (cláusula terceira, parágrafo terceiro). 

Segundo, ainda, o estabelecido no contrato e que regulamenta a relação entre as rés, "o prazo para o 
término da construção será de 25 meses, não podendo ultrapassar o estatuído nos autos normativos do 
CCFGTS, do SFH e da CEF, sob pena de a CEF considerar vencida a dívida", fixando, outrossim, o ajuste, que, 
"findo o prazo fixado para o término da construção, ainda que não concluída a obra, os recursos 
remanescentes permanecerão indisponíveis, dando-se início ao vencimento das prestações de amortização, 
no dia que corresponder ao da assinatura do contrato, sob pena de vencimento antecipado da dívida" 
(cláusula quarta). Não há no ajuste cláusula expressa de prorrogação, tampouco de tolerância do prazo de 
construção. 

Nesse contexto, a parte autora interpretou que, diante da assinatura do contrato em 14.03.2014, o imóvel 
seria entregue em abril de 2016, a partir de quando não seriam mais devidos os chamados "juros de obra" e 
se iniciaria a amortização da dívida. 

Alega que o atraso trouxe prejuízo material (pagamento de alugueis de outro imóvel, conforme contratos e 
recibos juntados aos autos), bem como prejuízos morais, pelo abalo não apenas financeiro, vez que ficou 
com o orçamento comprometido, mas também pela incerteza de não saber se teria a sua tão sonhada 
moradia própria. 

Assim, em virtude do exposto, pediu em sede de liminar, a suspensão do pagamento dos juros de obra. 

No mérito requer: 1) condenação da Caixa à obrigação de não fazer consistente em não mais cobrar os juros 
de obra; 2) restituição, por parte da Caixa, dos valores pagos a título de juros de obra, a partir do momento 
em que a obra ultrapassou o seu prazo contratual; 3) condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 4) condenação das 
requeridas ao pagamento dos alugueis desde o término do prazo inicial previsto para a obra, no montante 
de R$ 1.000,00 mensais, mais juros e correção, conforme documentos juntados aos autos; 5) que as 



demandadas sejam compelidas a entregar o imóvel imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de 
1% sobre o valor do imóvel para cada mês de atraso. 

Junta documentos (fls. 32 a 98). 

Liminar deferida para determinar a "suspensão da cobrança dos "juros de obra". 

A Caixa informou o cumprimento da decisão liminar (fl. 153). 

Devidamente citada, a CAIXA, em sua contestação, levanta preliminar de...  
  



Proposta de sentença 02 (Cível) 

Curso em que foi aplicada: Magistratura Federal 

Detalhamento do caso: ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, 
após a conversão de tempo especial. 
 
Relatório 
João de Santo Cristo ajuizou em 03/04/2017 a presente ação pelo rito comum em face do Instituto Nacional 
do Seguro Social. Alega que deu entrada em pedido de aposentadoria por tempo de contribuição na data de 
01/02/2017 (doc. 01), mas teve seu pedido indeferido pelo INSS sob a alegação de não ter os 35 anos 
exigidos pela legislação. Porém, segundo o autor, ele já preencheu o tempo necessário, vez que o INSS 
deixou de considerar que todos os seus trabalhos, exceto para a empresa Auto Peças Maranhão Ltda., foram 
exercidos em condições especiais. Assim, a tabela de tempo seria a seguinte: 
 

 

Justifica: a) Transportadora Colossense: trabalhou como motorista de caminhão, enquadrando-se por 
categoria profissional no item 2.4.2 do Anexo II, Decreto 83.080/1979; b) Posto Tapajós: trabalhou em 
contato direto com hidrocarbonetos, enquadrando-se por agente nocivo, conforme item 1.2.10 do Anexo I, 
Decreto 83.080/1979; c) Posto da Glória: idem ao item anterior; d) Cachimbó Baterias: trabalhou com 
exposição direta, habitual e permanente ao agente chumbo, enquadrando-se no item 1.0.8. do Anexo IV, do 
Decreto 3.048/1999; e) Maxi Oficina Mecânica e Oficina do Haroldo: trabalhou exposto a ruídos acima do 
permitido pela legislação, enquadrando-se no item 2.0.1. do Anexo IV, do Decreto 3.048/1999; f) J. E. 
Construções Elétricas: trabalhou em exposição direta, habitual e permanente ao agente eletricidade, em 
tensão elétrica de 380 volts, sendo que o PPP deixa claro que não havia uso de EPI adequado. 
 
A inicial informa que não há controvérsias quanto a nenhum dos vínculos e períodos destacados, mas apenas 
em relação à especialidade das atividades. Pede que seja declarada judicialmente a especialidade dos 
referidos períodos, com determinação de que sejam averbados pelo INSS para fins previdenciários, bem 
como seja a autarquia condenada a implantar, em seu favor, a aposentadoria por tempo de contribuição, 
desde a DER – Data de Entrada do Requerimento, com RMI – Renda Mensal Inicial a ser calculada 
administrativamente, pagando-se as parcelas atrasadas com incidência, a partir de cada mês, da SELIC. 
Subsidiariamente, caso não seja atingido o tempo para a aposentadoria, requer a averbação dos tempos 
judicialmente reconhecidos. Requer a concessão da tutela antecipada para a imediata implantação do 
benefício, sob de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso. Requer ainda a condenação da autarquia nas 
verbas de sucumbência. À causa, foi dado o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
 
Audiência de conciliação infrutífera. Pedido de antecipação de tutela com análise postergada para a 
sentença. 
 
Citado, o INSS alegou preliminarmente... 



 

Proposta de sentença 03 (Cível) 

 

Curso em que foi aplicada: Magistratura Federal 

Detalhamento do caso: ação pelo rito comum na qual servidor público demitido tenta retornar ao cargo. 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de ação pelo rito comum movida por Eduardo Galeano contra a União Federal. Alega o autor, em 
síntese, que foi demitido do cargo de Policial Rodoviário Federal conforme ato publicado no dia 24/11/2016. 
Porém, de acordo com o autor, há vícios procedimentais e de mérito em sua demissão que a tornam nula. 
Preliminarmente, alega que a apuração disciplinar foi viciada na origem, tendo em vista o fato de ter sido 
iniciada com base em denúncia anônima. Outro fato de relevo, segundo o autor, é a rejeição da denúncia 
criminal apresentada pelo Ministério Público Federal, rejeição essa ocorrida em 22/03/2017, o que vincularia 
a esfera administrativa. Da mesma forma, sendo o fato imputado descrito como ato de improbidade 
administrativa, nos termos do art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, sua demissão somente poderia ocorrer na 
esfera judicial, dada a incompetência da autoridade administrativa para penalizar atos de improbidade. Além 
disso, argumenta que foi desrespeitado o prazo do art. 152 da Lei nº 8.112/1990, tendo o processo 
administrativo disciplinar (PAD) durados exatos 173 dias, o que também acarretaria a sua nulidade. No 
tocante à apuração dos fatos, alega cerceamento do direito de defesa, pois foi negada a oitiva da 
testemunha Gerônimo dos Santos, pelo autor arrolada, o que acarretou grave prejuízo à instrução do feito. 
No mérito, diz que não houve provas de que ele tenha cometido qualquer ato ilegal. Pede, pois, provimento 
judicial para que a sua demissão seja anulada e seja determinada a sua reintegração ao serviço público, com 
o pagamento dos valores retroativos à data de seu afastamento preventivo, qual seja 01/08/2016. Pede 
ainda o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Subsidiariamente, requer o pagamento da sua remuneração desde 01/08/2016, data do seu afastamento 
preventivo, até a data de sua demissão, em 24/11/2016, ou seja, a remuneração no cargo que ocupava 
durante os 116 dias em que ficou dele afastado, mas sem ter sido demitido. Requer a incidência de juros e 
correção sobre os valores atrasados e a condenação da União Federal nos ônus da sucumbência. 

Audiência de conciliação infrutífera. 

Em sua contestação, a União Federal alegou, inicialmente... 

 
  



Proposta de sentença 04 (Cível) 

 

Curso em que foi aplicada: TRF 5ª Região – Turmas 01 e 01-B 

Detalhamento do caso: ação de desapropriação por utilidade pública. 

 

Justiça Federal – Seção Judiciária de Sergipe 

Vara Federal de Estância/SE 

Autos: 0000331-30.2016.4.05.8502 

Autor: DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

Réu: Carlos Roberto do Amaral 

Relatório 

Trata-se de ação de desapropriação por interesse público ajuizada pelo DNIT em face de Carlos Roberto do 
Amaral. Narra o DNIT que estão sendo feitas as obras de duplicação da BR-101, no município de 
Estância/Sergipe, razão pela qual se torna necessária, por utilidade pública, a desapropriação do imóvel do 
réu de matrícula nº 56.897 (Cartório do 2º Ofício de Estância/SE), localizado no Km 172 + 500 metros, lado 
esquerdo no sentido Sul/Norte. 

Inicial instruída com os devidos documentos, inclusive Decreto declarando o interesse público. 

Depositado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi deferida a imissão antecipada na posse, conforme 
pedido e justificativa de urgência. Registro da imissão provisória devidamente realizado no respectivo 
cartório. Imissão na posse ocorrida em 01/09/2016. 

Audiência de conciliação realizada, mas sem acordo entre as partes. 

Em contestação, o réu alegou equívoco no valor ofertado. Apresentou três avaliações de imobiliárias da 
cidade de Estância, as três com avaliações de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Requereu, assim, 
que: a) a sentença estipule o valor da indenização nesse montante de 74 mil reais; b) sobre a indenização, 
incidam juros compensatórios de 12% ao ano, desde a data do decreto de utilidade pública (20/01/2016), 
incidentes sobre todo o valor da indenização; c) sobre a indenização, incidam ainda juros moratórios de 12% 
ao ano, desde o ajuizamento da ação (20/07/2016); d) seja o autor condenado a pagar honorários de 20% 
sobre o valor da indenização, incidentes inclusive sobre os juros compensatórios e moratórios. 

Em réplica, o DNIT defendeu... 

 

  



Proposta de sentença 05 (Cível) 

 

Curso em que foi aplicada: TRF 5ª Região – Turmas 01 e 01-B 

Detalhamento do caso: Embargos à execução fiscal ajuizados por município contra a cobrança do RAT. 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados pelo município de Petrolina/PE em face da União Federal 
(Fazenda Nacional). O embargante argumenta, em síntese, que recebeu uma cobrança no valor de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), referentes a valores de contribuição previdenciária que dizem 
respeito ao RAT – Risco Ambiental de Trabalho, antigo SAT (Seguro Acidente de Trabalho), dos anos de 2008 
(R$ 70.000,00) e 2009 (R$ 55.000,00). Esse montante já engloba SELIC e a multa de ofício de 75%. 

Para o município, o crédito tributário, lançado de ofício pela autoridade fiscal, foi atingido pela prescrição, 
visto que o lançamento ocorreu em 2011 e a execução fiscal foi ajuizada em 2017. Quanto à cobrança em si, 
o município alega que os servidores públicos não exercem atividade de risco e que, portanto, não há que se 
falar em cobrança do RAT. Mais do que isso, segundo o embargante, foi ilegal a elevação da alíquota de 1% 
para 2% promovida pelo Decreto 6.042/2007, razão pela qual, caso mantida a cobrança, o percentual deve 
ser apenas de 1%. Destaca, nesse sentido, que houve ferimento ao princípio constitucional da legalidade 
tributária, não sendo possível elevar a alíquota por meio de norma infralegal. Em relação à multa de ofício, 
alega que ela é abusiva e confiscatória, pois fixada em 75% do crédito tributário. Assim, ao final, pede a 
extinção da execução fiscal pela prescrição ou, no mérito, que a cobrança seja declarada ilegal por não haver 
risco na atividade dos servidores públicos. Subsidiariamente, pede que o montante da dívida seja reduzido 
pela metade, pela aplicação da alíquota de 1% prevista antes do Decreto 6.042/2007. Ainda quanto ao 
mérito, pede que a multa de ofício aplicada seja de apenas 20%. Pede, por fim, a condenação da embargada 
nos ônus da sucumbência. 

Em impugnação, a União Federal alega, inicialmente 

 
  



Proposta de sentença 06 (Cível) 

 

Curso em que foi aplicada: TRF 5ª Região – Turma 02 

Detalhamento do caso: Ação regressiva por meio da qual o INSS busca ser ressarcido pelas despesas com 
benefícios previdenciários, alegando culpa do empregador. 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de ação regressiva ajuizada em 01/06/2017 pelo INSS contra Osvaldo Célio da Cruz, distribuída a 
esta 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, localizada em Itabaiana. Alega a autarquia que o réu é 
responsável por acidentes que deram causa ao pagamento de cinco benefícios previdenciários. 

O primeiro deles envolveu Carlos Antônio de Almeida. Narra o INSS que o réu agrediu Carlos em janeiro de 
2014, causando-lhe lesão que o afastou do trabalho por três meses, após uma briga entre os dois. Diz que 
não há dúvidas quanto à culpa de Osvaldo, vez que ele foi condenado criminalmente por lesão corporal, com 
sentença transitada em julgado, conforme cópia juntada aos autos, processo no qual se comprovou que ele, 
dolosamente, quebrou uma cadeira nas costas de Carlos, causando lesão temporária em sua coluna cervical. 
Cópia do processo administrativo com a concessão do benefício em fevereiro de 2014, pago até abril de 
2014, juntada aos autos. O segundo acidente envolveu Raimundo Nonato da Silveira. Alega o INSS que 
Raimundo era funcionário do réu, conhecido construtor civil pessoa física da cidade de Itabaiana, quando 
caiu do telhado de uma casa, em horário de trabalho e em decorrência de falha no dever de vigilância do 
empregador, no dia 01/02/2017, falecendo no mesmo instante e gerando o pagamento de pensão mensal 
para a viúva Maria Cândida da Silveira. O terceiro acidente envolveu Adalberto Martins, funcionário de 
Osvaldo Célio da Cruz, que se acidentou ao cair de um andaime em uma obra de responsabilidade do réu, 
em janeiro de 2009, o que causou o seu falecimento e a consequente concessão de pensão por morte à 
viúva Laurinda Martins, a partir da data do falecimento, conforme deferimento administrativo ocorrido no 
início de fevereiro de 2009. Segundo o INSS, o acidente foi causado pela falta de equipamento de segurança 
obrigatório (cinto), conforme laudo produzido à época pela fiscalização do Ministério do Trabalho (laudo 
juntado aos autos). O quarto acidente vitimou Matias da Fonseca, funcionário do réu, que também caiu de 
um andaime em outra obra tocada por Osvaldo, em outubro de 2015, falecendo e deixando como 
pensionista a sua filha Carla da Fonseca, então com três anos de idade. No caso, a culpa foi do réu, pelos 
mesmos motivos citados em relação ao terceiro acidente. Por fim, o quinto acidente vitimou Rafael Alves, 
que trabalhava em uma obra tocada por Osvaldo Célio quando caiu no fosso do elevador, o que ocasionou o 
seu falecimento e, consequentemente, o pagamento de pensão mensal para a sua esposa Anastácia Alves. 
Alega a autarquia que o acidente, ocorrido em novembro de 2015, ocorreu por culpa exclusiva do réu, vez 
que a grade de proteção do elevador não suportou o peso de Rafael, permitindo a sua queda no fosso. 
Requer, pois, a condenação do réu ao ressarcimento com as despesas gastas pelo INSS em relação aos 
benefícios citados, sendo os de caráter permanente enquanto durar o pagamento, tudo corrigido 
monetariamente e com incidência de juros, em relação às parcelas pretéritas, desde a data em que cada 
parcela foi paga aos beneficiários. Requer, ainda, a condenação do réu nos ônus da sucumbência. Deu à 
causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 6.000,00 pelo 1º acidente, R$ 44.000,00 
pelo 2º acidente; R$ 250.000,00 pelo 3º acidente; R$ 100.000,00 pelo 4º acidente e R$ 100.000,00 pelo 5º 
acidente, conforme planilhas devidamente juntadas aos autos. 

Audiência de conciliação infrutífera. 

Citado, o réu alegou inicialmente... 

 



 

Proposta de sentença 07 (Penal) 

 

Curso em que foi aplicada: Magistratura Federal 

Detalhamento do caso: proposta de sentença abordando os crimes de evasão de divisas, moeda falsa, uso de 
documento falso, associação criminosa e corrupção de menores. 

 

RELATÓRIO 

Em dezembro de 2015, a Polícia Federal de Brasília recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que narrou 
que em Taguatinga estaria ocorrendo a fabricação de notas falsas de R$ 50,00 e R$ 100,00 em uma casa 
localizada na Rua das Pedras, 200. O informante disse que era comerciante na cidade e já teria recebido três 
notas falsas de R$ 50,00 e que conseguiu observar que as notas eram repassadas por um de seus vizinhos. 
Disse que, ao questionar seu vizinho, ficou sabendo o local de origem das notas falsas e que um dos 
responsáveis pela fabricação tinha o apelido de “Tião”. 

Coincidentemente, estava em andamento no Departamento de Polícia Federal de Brasília uma investigação 
para apuração da fabricação de notas falsas na região de Taguatinga. A investigação tinha como base vinte e 
seis inquéritos policiais instaurados nos últimos doze meses na região e que, após minucioso estudo, 
apontavam justamente para o endereço indicado pelo informante na denúncia anônima como sendo o local 
da produção das notas falsas. As investigações indicavam, também que SEBASTIÃO PEREIRA, brasileiro, 
casado, pedreiro, nascido em 12/09/1965, era um dos fabricantes das notas falsas em Taguatinga. 

Com base nas informações colhidas, a Polícia Federal encaminhou à Justiça Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal um pedido de interceptação telefônica do celular (61) 99999-xxxx, de titularidade de 
SEBASTIÃO PEREIRA. 

O pedido foi distribuído ao Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, após a 
oitiva do Ministério Público Federal, deferiu o pedido em 18/03/2016, pelo prazo de 15 dias. 

Durante a interceptação telefônica, a Polícia Federal conseguiu captar uma conversa entre ROMÁRIO SILVA e 
SEBASTIÃO PEREIRA, em que ROMÁRIO pediu para SEBASTIÃO trazer mais papel para a impressão das notas 
falsas. A coversa gravada foi a seguinte: 

ROMÁRIO: “Tião”, faltou papel aqui. O “Rodriguinho” teve que parar de imprimir as notas. 
Traz rápido mais papel. 

SEBASTIÃO: Fica frio, “Romário”. “Tô” levando. Já “tá” no carro. 

Em outra conversa interceptada, SEBASTIÃO ligou para RODRIGO e lhe perguntou por que não aparecera em 
determinado dia para imprimir as notas. Captou-se o seguinte: 

SEBASTIÃO: “Rodriguinho”, cadê você? Você não vem hoje? Aconteceu alguma coisa? 

RODRIGO: Nada não. Passei na padaria e acabei enrolando com uns parceiros. Daqui a pouco 
chego aí. 

SEBASTIÃO: Não vai falar nada sobre nosso negócio. Dá cadeira. Você sabe, né? 

RRODRIGO: Fica tranquilo. Sei sim. “Tá” sob controle. Depois a gente pode ver com esses 
meus amigos para passar as notas para eles trocarem. Eles são espertos. 



SEBASTIÃO: Depois a gente conversa sobre isso. 

Com base nas provas já colhidas, a Polícia Federal requereu a prisão de SEBASTIÃO, ROMÁRIO e RODRIGO, 
bem como a busca e apreensão no local em que supostamente estavam sendo fabricadas as notas falsas. 

Os pedidos de prisão e de busca e apreensão foram deferidos pelo Juiz Federal da 1º Vara Federal da SJDF. 

A Polícia Federal, no dia 14/04/2016, de posse dos mandados de prisão e de busca e apreensão, deslocou 
uma equipe para a Rua das Pedras, 200, Taguatinga, e efetuou a prisão de SEBASTIÃO e ROMÁRIO. 

Em relação a RODRIGO, a Polícia Federal deixou de efetuar sua prisão, pois verificou que o investigado 
possuía apenas 15 anos de idade. O menor foi então apreendido e encaminhado para a Polícia Civil de 
Taguatinga para apuração de eventual prática de ato infracional. 

Realizada a busca e apreensão, foram localizados e apreendidos os seguintes bens: 

a) 8.500 notas de R$ 50,00; 

b) 12.300 notas de R$ 100,00; 

c) dois notebooks; 

d) uma impressora laser colorida. 

Na chegada à sede da Polícia Federal de Brasília, SEBASTIÃO, que não estava algemado, em um momento de 
distração dos agentes policiais, conseguiu fugir. 

A Polícia Federal, de imediato, deflagra uma nova operação para localizar e prender SEBASTIÃO. 

Às 22 horas do mesmo dia, SEBASTIÃO é localizado no Aeroporto de Brasília, acompanhado de sua esposa 
Camila, tentando embarcar em um voo com destino ao Uruguai. Agentes da Polícia Federal que estavam no 
aeroporto deram voz de prisão para SEBASTIÃO e para sua esposa CAMILA DE JESUS, brasileira, solteira, 
desempregada, nascida em 30/07/1985. 

Em revista pessoal, a Polícia Federal encontrou com SEBASTIÃO a quantia de R$ 560.000,00 fixada em seu 
corpo com fita isolante. 

SEBASTIÃO e CAMILA foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. Os passaportes de 
SEBASTIÃO e CAMILA e a quantia de R$ 560.000,00 foram apreendidos. 

A Polícia Federal faz uma verificação nos passaportes de SEBASTIÃO e Camila e verificou que o passaporte de 
Camila era verdadeiro e estava dentro do prazo de validade. O passaporte de Sebastião, contudo, apareceu 
nos sistemas da Polícia Federal como vencido. Porém, a data aposta no documento apontava que estava 
dentro do prazo de validade. 

Ao ser ouvido pela autoridade policial, Sebastião informou que a data de validade de seu passaporte foi 
alterada por uma pessoa no Brasília Shopping, que lhe cobrou a quantia de R$ 2.000,00. Disse que pagou 
pela falsificação porque não poderia solicitar novo passaporte na Polícia Federal e pretendia morar no 
Uruguai. Sebastião afirmou que Camila não tinha qualquer conhecimento do dinheiro que estava levando 
escondido e nem da falsificação da data de validade de seu passaporte. 

Camila, em seu depoimento, disse que estava surpresa com o que acontecera, pois nunca imaginaria que 
Sebastião fosse capaz de ter tanto dinheiro e de falsificar um documento. Afirmou que Sebastião a convidou 
para ir passear no Uruguai, alegando que estava muito cansado e estressado. 



Romário, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 10/03/1975, ao ser inquirido pela autoridade 
policial, confessou que vinha atuando há alguns meses com Sebastião e Rodrigo na produção e distribuição 
de notas falsas em Taguatinga e região. Disse que, juntamente com Sebastião, convenceram Rodrigo a 
participar da fabricação das notas, pois sabiam que ele entendia muito de informática. Disse que tinham 
conhecimento que Rodrigo tinha apenas 15 anos de idade. Afirmou que pretendiam falsificar notas de R$ 
50,00 e R$ 100,00 até que obtivessem dinheiro suficiente para saírem do Brasil. 

Foram lavrados os autos de prisão em flagrante dos investigados Romário, Sebastião e Camila, com 
observância de todas as prescrições legais. 

Em audiência de custódia... 

 

  



Proposta de sentença 08 (Penal) 

 

Curso em que foi aplicada: Magistratura Federal 

Detalhamento do caso: proposta de sentença penal envolvendo crime ambiental, crime de usurpação de 
bem público e crime do Estatuto do Desarmamento. 

 

RELATÓRIO 

Em 1º de fevereiro de 2016, em Arinos/MG, a Polícia Ambiental de Minas Gerais, em fiscalização de rotina, 
flagrou RIBAMAR TEIXEIRA e ORLANDO FARIAS extraindo areia do leito e das margens do Rio Urucuia. 

RIBAMAR e ORLANDO estavam em plena atividade de extração de areia, utilizando uma draga e uma 
retroescavadeira. ORLANDO utilizava a draga e RIBAMAR a retroescavadeira. 

Próximo ao local havia uma grande quantidade de areia já retirada do rio e pronta para ser carregada. 

Os Policiais Ambientais solicitaram que RIBAMAR e ORLANDO apresentassem a devida autorização para a 
extração de areia no local. 

ORLANDO afirmou que o alvará de pesquisa e lavra de areia estava em seu carro e saiu para buscá-lo. 
Porém, ORLANDO entrou em seu veículo e fugiu do local, deixando RIBAMAR para trás com os Policiais 
Ambientais. 

No caminho, ORLANDO encontrou TIMÓTEO e contou que estava fugindo da Polícia, pois foi surpreendido 
cometendo um crime. TIMÓTEO, amigo de longa data de ORLANDO, escondeu ORLANDO em sua residência 
e guardou o veículo em sua fazenda. 

Os Policiais Ambientais acionaram a Polícia Militar para realizar a busca de ORLANDO, assim como acionaram 
o IBAMA para que realizasse uma vistoria no local da extração de areia. 

Fiscais do IBAMA foram até o local e verificaram que houve dano ambiental relevante por 120 metros na 
margem esquerda do Rio Urucuia, considerada de preservação permanente, nos termos do art. 4º, I, da Lei 
12.651/2012, com completa destruição da mata ciliar. Os fiscais do IBAMA constaram, ainda, que houve a 
extração de 400m3 de areia do local. 

RIBAMAR afirmou para os policiais que já havia solicitado a expedição e alvará para pesquisa e lavra no local, 
apresentando o respectivo comprovante do protocolo. Disse que como os órgãos responsáveis estavam 
demorando em liberar a pesquisa e a lavra, decidiu, juntamente com ORLANDO, dar início à extração de 
areia, pois tinha certeza que iria obter o alvará. 

A Polícia Ambiental apreendeu a draga e a retroescavadeira e o IBAMA embargou a atividade. 

A Polícia Ambiental, ao inspecionar a retroescavadeira, encontrou em seu interior uma Pistola Taurus, 
calibre .380, com numeração raspada. Questionado, RIBAMAR afirmou que a arma era sua, mas que a 
mantinha somente no interior da retroescavadeira para sua proteção. Alegou que não se recordava onde 
tinha adquirido a arma e que ainda não tinha tentado registrá-la na Polícia Federal. 

A arma foi imediatamente apreendida. 



RIBAMAR foi encaminhado para a Polícia Federal de Uberlândia, que lavrou o auto de prisão em flagrante e 
instaurou inquérito policial para a continuidade das investigações. 

A Polícia Federal encaminhou RIBAMAR para a Justiça Federal de Unaí para a realização de audiência de 
custódia. Na audiência de custódia, realizada em 02/02/2016, o Juiz Federal da Vara Única de Unaí/MG 
concedeu a liberdade provisória ao investigado RIBAMAR, com o compromisso do investigado de 
comparecer a todos os atos processuais. 

A Polícia Federal efetuou várias diligências nas proximidades do local da extração de areia e, após conversas 
com moradores locais, obteve informações de que ORLANDO estaria sendo auxiliado por TIMÓTEO e, assim, 
requereu a Polícia Federal a prisão preventiva do investigado ORLANDO para que fosse assegurada a 
aplicação da lei penal. 

O Juiz Federal da Vara Federal de Unaí/MG deferiu o pedido de prisão preventiva de ORLANDO. 

Em cumprimento ao mandado, a Polícia Federal ingressou na casa de TIMÓTEO e prendeu ORLANDO. A 
prisão de ORLANDO foi efetuada em 05/02/2107. 

ORLANDO optou por exercer seu direito ao silêncio perante a autoridade policial. 

A prisão preventiva de ORLANDO foi mantida pelo Juiz Federal de Unaí. 

TIMÓTEO foi ouvido pela autoridade policial e afirmou que deu abrigo a ORLANDO porque é seu amigo, 
mesmo sabendo que ele estava sendo procurado pela Polícia Ambiental. Disse que sabia que ORLANDO e 
RIBAMAR estavam retirando areia do Rio Urucuia e suspeitava que não possuíam autorização para a 
extração. 

Prosseguindo as investigações, a Polícia Federal realizou perícia na arma apreendida e no local da extração 
de areia, concluindo os peritos federais o seguinte: 

a) a pistola apreendida era da marca Taurus, com capacidade para 13 tiros, calibre .380, de uso permitido, 
mas estava com a numeração raspada, impedindo a verificação de sua origem e propriedade; 

b) a extração de areia no local causou dano ambiental relevante em 120 metros da margem esquerda do Rio 
Urucuia, no município de Arinos/MG, com completa supressão da mata ciliar e remoção de areia do leito e 
das margens do rio. 

c) as medições realizadas no local comprovaram que foram retirados 400m3 de areia do leito e da margem 
do Rio Urucuia, o que corresponderia a aproximadamente 80 cargas de um caminhão médio. 

Encerradas as investigações, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público Federal de Paracatu/MG, 
responsável pela Subseção de Unaí que, por sua vez, tem jurisdição sobre o município de Arinos/MG. 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra RIBAMAR, ORLANDO e TIMÓTEO, imputando-lhes a 
prática dos seguintes delitos: 

1) RIBAMAR: crime do art. 55, caput, da Lei 9.605/98; crime do art. 2º da Lei 8.176/91; crime do art. 16, 
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003; 

2) ORLANDO: crime do art. 55, caput, da Lei 9.605/98; crime do art. 2º da Lei 8.176/91; 

3) TIMÓTEO: crime do art. 348 do Código Penal. 

A denúncia foi oferecida em 30/05/2016, acompanhada do... 



  

Proposta de sentença 09 (Penal) 

 

Curso em que foi aplicada: TRF 5ª Região – Turmas 01 e 01-B 

Detalhamento do caso: sentença abordando o crime do art. 20 da Lei 7.492/86, muito comum na Justiça 
Federal, bem como os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e, ainda, crime do Estatuto do 
Desarmamento. Procurou-se elaborar um enunciado mais curto, conforme comumente vem sendo aplicado 
pelo CESPE/CEBRASPE nos concurso para Juiz Federal Substituto da 5ª Região. 

 

RELATÓRIO 

No dia 11/09/2014, OSVALDO AUGUSTO, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 10/09/1961, 
compareceu à agência da Caixa Econômica Federal de Maceió e solicitou financiamento para plantar soja em 
sua fazenda, localizada no município de Campo Alegre/AL. 

OSVALDO, além de seus documentos pessoais, apresentou cópia da matrícula de seu imóvel rural, com 
extensão de 920 hectares, bem como projeto que previa a plantação de 830 hectares de soja no local. 

O gerente da CAIXA analisou a documentação apresentada por OSVALDO e providenciou o pedido de 
financiamento da safra de soja, com juros subsidiados exclusivos para produtores rurais, com a condição de 
que o imóvel de OSVALDO servisse de garantia para a operação bancária pretendida e que os valores fossem 
integralmente aplicados na pretendida lavoura de soja. 

Com base na documentação apresentada, a CAIXA liberou para OSVALDO o valor de R$ 530.000,00 
(quinhentos e trinta mil reais), com a finalidade específica de aplicação na lavoura de soja de 830 hectares na 
fazenda localizada em Campo Alegre/AL. 

Em 16 de dezembro de 2014, SEBASTIÃO, representante da CAIXA, foi até a fazenda de OSVALDO para 
verificar se os valores decorrentes do financiamento estavam sendo devidamente aplicados na lavoura de 
soja. Para surpresa do representante da CAIXA não havia qualquer plantação de soja na fazenda de 
OSVALDO. 

SEBASTIÃO fez um relato detalhado da situação e tentou entrar em contato com OSVALDO, que se 
comprometeu a explicar a situação no dia seguinte. 

Em 17 de dezembro de 2014, OSVALDO e EMERSON ALEMAR (brasileiro, casado, nascido em 21/08/1943) , 
gerente de sua fazenda, compareceram à agência da CAIXA em Maceió e, após algum tempo de conversa 
com SEBASTIÃO, ofereceram ao referido funcionário da CAIXA a quantia de R$ 50.000,00 para que 
SEBASTIÃO deixasse de certificar a não aplicação dos recursos obtidos com o financiamento na suposta 
lavoura de soja. 

SEBASTIÃO, funcionário exemplar da CAIXA, revoltado com a situação, acionou a Polícia Militar que, em 
alguns minutos, chegou ao local e deu voz de prisão a OSVALDO e EMERSON. 

Em revista pessoal, os policiais militares encontraram na cintura de Osvaldo um revolver calibre 38, 
carregado com quatro projéteis intactos. Questionado sobre o revólver, OSVALDO afirmou que a arma era 
sua e que já havia requerido autorização para porte. Com EMERSON a Polícia Militar encontrou um envelope 
pardo contendo R$ 50.000,00 em notas de R$ 100,00. 



O envelope pardo, a quantia de R$ 50.000,00 e o revólver calibre 38 encontrados com os investigados foram 
apreendidos pela autoridade policial. 

Após a lavratura do boletim de ocorrência, OSVALDO e EMERSON foram encaminhados para a Polícia 
Federal de Maceió, juntamente com cópias das imagens do circuito interno de câmeras da agência da CAIXA, 
fornecidas por seu gerente. 

A Polícia Federal lavrou o auto de prisão em flagrante, obedecendo a todas as exigências legais. 

Em audiência de custódia, realizada no dia 18/12/2014, o Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal Criminal 
da Subseção Judiciária de Alagoas concedeu a liberdade provisória a OSVALDO e EMERSON, com o 
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e, no caso de OSVALDO, mediante o 
pagamento de fiança no valor de R$ 30.000,00. 

OSVALDO recolheu a fiança em conta vinculada ao juízo na Caixa Econômica Federal. 

OSVALDO e EMERSON foram soltos no mesmo dia da audiência de custódia. 

Para prosseguimento das investigações, foi instaurado inquérito policial pela Polícia Federal. Na instrução do 
inquérito foram submetidos à perícia os documentos apresentados por OSVALDO à Caixa, o revolver calibre 
38 e as imagens do circuito interno de câmeras da agência bancária, atestando os peritos o seguinte: 

1) a certidão de matrícula do imóvel de OSVALDO estava adulterada, pois a fazenda, na realidade, possui a 
extensão de apenas 520 hectares, e não 920 hectares. Constataram os peritos, ainda, que foi suprimida da 
matrícula do imóvel a anotação de uma hipoteca ainda vigente, estabelecida em favor do Banco do Brasil 
para a garantia de uma plantação de 700 hectares de eucaliptos. 

2) o revólver apreendido não possuía registro na Polícia Federal e estava em perfeito estado de conservação 
e apto ao uso; 

3) as imagens do circuito interno da CAIXA demonstram OSVALDO e EMERSON conversando com SEBASTIÃO 
e mostrando-lhe uma grande quantidade de dinheiro momentos antes do acionamento da Polícia Militar. 

Apurou-se, ainda, que OSVALDO requereu a autorização para porte de um revólver calibre 38, mas que foi 
negado pela autoridade competente dois meses antes dos fatos em objeto do inquérito policial. 

Concluídas as investigações, o inquérito policial foi remetido ao Ministério Público Federal que, em 
16/04/2015, ofereceu denúncia contra OSVALDO e EMERSON, imputando-lhes a prática dos seguintes 
crimes: 

OSVALDO: crime do art. 20 da Lei n. 7.492/86; uso de documento falso (art. 304 do Código Penal); falsidade 
ideológica (art. 299 do Código Penal); corrupção ativa (art. 333 do Código Penal); crime do art. 14 do 
Estatuto do Desarmamento, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). 

EMERSON: corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal). 

A denúncia veio acompanhada... 

 

  



Proposta de sentença 10 (Penal) 

 

Curso em que foi aplicada: TRF 5ª Região – Turmas 01 e 01-B 

Detalhamento do caso: sentença abordando os crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de 
documento falso e organização criminosa, incluindo acordo de colaboração premiada. 

RELATÓRIO 

Auditoria realizada no Ministério do Trabalho constatou que na cidade de Recife/PE houve uma abrupta e 
injustificada elevação da média dos valores do seguro-desemprego concedidos nos anos de 2016 e 2017. A 
equipe de auditoria, em minuciosa análise documental, constatou que alguns benefícios foram concedidos 
em seu valor máximo, com base em contratos de trabalho celebrados com sociedades empresárias 
aparentemente inativas. 

Em razão da suspeita de fraude na concessão de benefícios de seguro-desemprego, a Polícia Federal foi 
acionada para que as investigações fossem aprofundadas, identificando-se os responsáveis. 

A Polícia Federal de Recife instaurou inquérito policial e passou a investigar os fatos, constatando, 
inicialmente, que estavam sendo utilizados os dados de duas sociedades empresárias inativas para o registro 
fictício de contratos de trabalho, com posterior requerimento do seguro-desemprego pelos supostos 
empregados. 

Os contratos fictícios de trabalho, conforme investigações preliminares, eram elaborados em nome de Auto 
Posto Pernambuco Ltda. e Peixaria Rio Vermelho Ltda., sociedades inativas há anos e que tinham sua 
contabilidade gerida pelo escritório Marinho Contadores Associados Ltda., de propriedade de MARINHO 
SILVA e JOSIANE OLIVEIRA. 

A Polícia Federal, com as informações obtidas, representou pela interceptação telefônica dos telefones 
celulares de MARINHO e JOSIANE com a finalidade de apurar a autoria das fraudes que estavam sendo 
praticadas contra o Ministério do Trabalho, restando distribuída a representação para o Juiz Federal 
Substituto da 1ª Vara Criminal Federal de Recife/PE que, após a oitiva do Ministério Público Federal, em 
decisão fundamentada deferiu o pedido pelo prazo de quinze dias. 

No decorrer da interceptação telefônica, a Polícia Federal interceptou dois diálogos relevantes. O primeiro 
diálogo ocorreu entre MARINHO e uma pessoa identificada como ANTÔNIO, a seguir transcrito: 

MARINHO: Onde você está, Antônio? 

ANTÔNIO: Chegando na padaria. Por que? 

MARINHO: Preciso que você vá ao Ministério. 

ANTÔNIO: Daqui a pouco eu vou, porque vou encontrar mais um cliente que disse que quer o 
seguro-desemprego. 

MARINHO: Cuidado. 

ANTÔNIO: Pode deixar. Esse está na mão e não vai abrir o bico. Vamos colocar ele na 
peixaria. 

MARINHO: Tudo bem. 

O segundo diálogo interceptado ocorreu entre JOSIANE e uma mulher que se identificou como HELENA. O 
diálogo interceptado foi o seguinte: 



JOSIANE: Josiane, você tem que ir ao Ministério do Trabalho hoje para levar o Mauro. 

HELENA: Que horas? 

JOSIANE: Às três. Já agendei. 

HELENA: Ele vai pela peixaria ou pelo posto? 

JOSIANE: Pelo posto. 

HELENA: Ok. Pode deixar. Quanto vai ser a nossa comissão? 

JOSIANE: A primeira parcela dele vai ser nossa. 

HELENA: Ok. 

A Polícia Federal, com base nos diálogos interceptados, representou ao Juiz Federal Substituto pela busca e 
apreensão de documentos relacionados às fraudes contra o Ministério do Trabalho, bem como pela prisão 
preventiva dos investigados MARINHO, JOSIANE, HELENA e ANTÔNIO. 

O Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Criminal de Recife deferiu o pedido, autorizando a busca e apreensão na 
sede do escritório Marinho Contadores Associados e a prisão preventiva de MARINHO, JOSIANE, HELENA e 
ANTÔNIO, com a finalidade de garantia da ordem pública. 

Em cumprimento aos mandados, a Polícia Federal, no dia 23/01/2017, apreendeu a CTPS de GILSON 
MENDES com a anotação de um contrato de trabalho com a Peixaria Rio Vermelho Ltda. referente ao 
período de 10/01/2015 a 12/04/2016. Foram apreendidos, ainda, carimbos da Peixaria Rio Vermelho e do 
Auto Posto Pernambuco, bem como a quantia de R$ 53.000,00, escondida em um fundo falso de um armário 
do escritório de contabilidade. Na ocasião, foram presos preventivamente MARINHO SILVA, JOSIANE 
OLIVEIRA, ANTÔNIO PALOMINO e HELENA DO AMARAL. 

Em audiência de custódia realizada no dia 24/01/2017, o Juiz Federal Substituto manteve a prisão preventiva 
de todos os investigados. 

MARINHO SILVA e JOSIANE OLIVEIRA, interrogados pela autoridade policial, negaram a prática de qualquer 
ilícito penal, afirmando que apenas cumpriam o que seus clientes pediam. Afirmaram que não sabiam que a 
Peixaria Rio Vermelho e que o Auto Posto Pernambuco não estavam mais em atividade. 

HELENA DO AMARAL manteve-se em silêncio perante a autoridade policial. 

ANTÔNIO PALOMINO, após longa conversa com o Delegado de Polícia Federal responsável pelo inquérito 
policial, aceitou colaborar com as investigações, comprometendo-se a descrever minuciosamente as 
atividades dos investigados e indicar os beneficiários do esquema fraudulento. Em troca, a autoridade 
policial ofereceu ao colaborador a redução de eventual pena privativa de liberdade por apenas uma pena 
restritiva de direitos, consistente em uma prestação pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e sua imediata 
soltura. 

ANTÔNIO PALOMINO e a autoridade policial, com a anuência do MPF, celebraram então o acordo de 
colaboração premiada, submetendo-o ao Juiz Federal Substituto, que o homologou e imediatamente 
concedeu a ANTÔNIO o benefício da liberdade provisória. 

No acordo de colaboração premiada, ANTÔNIO PALOMINO disse que MARINHO SILVA foi o idealizador de 
um esquema de fraude contra o Ministério do Trabalho, consistente na simulação de contratos fictícios de 
trabalho com a finalidade de obtenção do seguro-desemprego. MARINHO SILVA comandava a organização, 
distribuindo as tarefas e recebendo os valores dos beneficiários do seguro-desemprego. JOSIANE OLIVEIRA 
era a responsável pela anotação dos contratos fictícios nas CTPS dos beneficiários. HELENA DO AMARAL 
tinha a tarefa de instruir e acompanhar os beneficiários até o Ministério do Trabalho. O colaborador 
ANTÔNIO, por sua vez, tinha a função de encontrar e aliciar pessoas desempregadas para que participassem 



da fraude. O colaborador informou, ainda, que cada beneficiário entregava para os investigados a primeira 
parcela do seguro-desemprego obtido fraudulentamente. Por fim, ANTÔNIO informou que os investigados 
vinham aplicando a fraude no mínimo há seis meses, mas que lembrava apenas dos beneficiários GILSON 
MENDES, VANDERLEI JOSÉ e FERNANDO NAZARENO. 

Em continuidade às investigações, a Polícia Federal analisou os procedimentos administrativos de concessão 
de seguro-desemprego de GILSON MENDES, VANDERLEI JOSÉ e FERNANDO NAZARENO, constatando que em 
todos houve a simulação de contrato de trabalho, constando GILSON e VANDERLEI com empregados da 
Peixaria Rio Vermelho e FERNANDO como empregado do Auto Posto Pernambuco. 

Os requerimentos fraudulentos de seguro-desemprego foram formulados nas seguintes datas: 11/05/2016, 
20/05/2016 e 30/05/2016, referentes, respectivamente, aos beneficiários GILSON, VANDERLEI e FERNANDO. 

Foi realizada perícia na CTPS de GILSON MENDES, sendo que os peritos, em minucioso laudo pericial, 
atestaram que a anotação do contrato de trabalho com a Peixaria Rio Vermelho Ltda., no período de 
10/01/2015 a 12/04/2016, não correspondia à realidade, pois em verificação in loco foi verificado que a 
referida peixaria paralisou suas atividades no ano de 2001. Atestaram os peritos, ainda, que o carimbo da 
Peixaria Rio Vermelho, constante na CTPS de GILSON, correspondia ao carimbo apreendido no escritório de 
contabilidade do investigado MARINHO. 

Encerradas as investigações, o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público Federal que, em 
24/02/2017, ofereceu denúncia contra MARINHO, JOSIANE, HELENA e ANTÔNIO pela prática das seguintes 
infrações penais: crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, em três oportunidades distintas; crime do art. 299 
do Código Penal; crime do art. 304 do Código Penal; crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. 

A denúncia veio acompanhada... 

 

  



Proposta de sentença 11 (Penal) 

 

Curso em que foi aplicada: TRF 5ª Região – Turmas 02 

Detalhamento do caso: proposta da sentença penal envolvendo os crimes de furto qualificado pela internet 
e crime do art. 183 da Lei 9.472/97. 

 

RELATÓRIO 

Em fevereiro de 2016, WILLIAM CARDOSO, residente em Recife/PE, ao consultar o extrato de sua conta 
corrente mantida na Caixa Econômica Federal, verificou que foram efetuadas três transferências de valores 
indevidas pela internet nos dias 12, 16 e 20 de janeiro de 2016, cada uma no valor de R$ 5.000,00. 

WILLIAM, inconformado, dirigiu-se à agência da CAIXA e solicitou a reparação do prejuízo sofrido, alegando 
que não foi o responsável pelas transferências bancárias e que nunca forneceu sua senha a outras pessoas. 

A CAIXA abriu procedimento para analisar o pedido e constatou que as transferências foram realizadas pela 
internet e os valores foram destinados para uma conta da própria CAIXA, mas de uma agência no Rio de 
Janeiro, de titularidade de JANINE CRUZ. 

A CAIXA, em razão da possível prática de ilícito penal, imprimiu os extratos da conta da vítima WILLIAM e da 
conta de titularidade de JANINE CRUZ e as remeteu à Polícia Federal. 

A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apuração dos fatos, representando pela quebra de sigilo de 
dados do titular da conta de internet de onde partiram os comandos para a retirada do dinheiro da conta da 
vítima. 

A representação foi distribuída ao Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal Criminal de Recife que, após a 
manifestação do Ministério Público Federal, deferiu o pedido. 

A operadora de telefonia informou ao juízo, com base nos protocolos de internet (Internet Protocol – 
IP), que os acessos à conta da vítima partiram da conta de acesso à internet de titularidade de ELMO 
JÚNIOR, com endereço na Rua das Flores, 333, Rio de Janeiro/RJ. 

Recebidas as informações, a Polícia Federal representou pela busca e apreensão de bens, documentos e 
informações relacionadas aos fatos em investigação, sendo o pedido deferido pelo Juiz Federal Substituto da 
1ª Vara Criminal Federal de Recife. 

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, policiais federais do Rio de Janeiro ingressaram na 
residência de ELMO JÚNIOR e, após detalhada busca, apreenderam o seguinte: 

a) um notebook Samsung; 

b) um HD externo Samsumg; 

c) um Iphone 6s; 

Os policiais também encontraram e apreenderam na residência de ELMO a quantia de R$ 15.000,00, que 
estava escondida em um fundo falso do quarto de seu filho ISAC. 



Ainda no cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais federais flagraram ISAC JUNIOR 
transmitindo sinal de internet via rádio para outras casas do bairro, sem autorização da ANATEL. Em razão 
disso, ISAC JUNIOR foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97 e o 
transmissor de sinal de internet foi apreendido. 

Em audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão, o Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal 
Criminal de Recife concedeu ao investigado ISAC o benefício da liberdade provisória. 

Os bens apreendidos foram submetidos à perícia, concluindo os peritos o seguinte: 1) no notebook Samsung 
havia um programa de captura de dados bancários que era difundido por email (malware); 2) no HD externo 
estavam armazenados dados bancários de diversas pessoas, inclusive os dados da conta bancária da vítima 
WILLIAM CARDOSO, com cópias dos recibos de três transferências bancárias da conta de William para a 
conta de JANINE; 3) no Iphone 6s havia uma conversa entre ISAC e o interlocutor apelidado de JACK em que 
ISAC combinava o pagamento de R$ 5.000,00 por uma lista de 500 emails válidos que seria fornecido por 
JACK. 

Os peritos federais também analisaram o transmissor apreendido, constatando que o aparelho era apto a 
retransmitir sinal de internet por aproximadamente um raio de 300 metros. 

ISAC JUNIOR foi ouvido pela autoridade policial e afirmou que não foi o responsável pelas transferências de 
valores da conta de WILLIAM. Disse que JACK seria JACKSON MADUREIRA, seu amigo de infância, e que as 
contas de email que vinha negociando serviriam tão somente para divulgação de uma música que estava 
compondo, e não para fins ilícitos. Afirmou que JANINE CRUZ era sua namorada, mas que romperam o 
relacionamento há alguns dias. Por fim, afirmou que retransmitia o sinal de internet para alguns vizinhos, os 
quais o ajudavam a pagar a conta mensal da concessionária de telefonia. 

ELMO JUNIOR, pai de ISAC JUNIOR, afirmou à autoridade policial que não tinha conhecimento de qualquer 
transferência bancária ilícita praticada por seu filho, mas que sabia que ele estava transmitindo sinal de 
internet para alguns amigos, com o rateio da conta mensal da concessionária, o que achava justo, apesar de 
ter conhecimento que a internet foi contratada somente para a sua residência. Afirmou que a conta de 
acesso à internet estava em seu nome, mas quem realmente utilizava era seu filho ISAC. 

JACKSON MADUREIRA, ao ser inquirido pela autoridade policial, afirmou que estava negociando uma lista de 
emails com ISAC, mas que não sabe dizer para qual finalidade ISAC utilizaria a lista. Afirmou que ISAC estava 
com pressa na obtenção da lista de emails. Disse que ISAC nunca foi compositor. 

JANINE CRUZ, por sua vez, afirmou que foi namorada de ISAC e que emprestou sua conta para ISAC realizar 
algumas transações bancárias, fornecendo-lhe seu cartão e senha. Disse que não teve qualquer participação 
nas transações bancárias realizadas por ISAC e que sequer sabe acessar contas bancárias pela internet. 
Afirmou que ISAC prometeu que lhe daria R$ 2.000,00 após duas semanas de utilização de sua conta, mas 
que nunca recebeu nada. Por fim, disse que nunca viu JACKSON na casa de ISAC. 

Concluído o inquérito policial, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os réus, imputando-
lhes a prática dos seguintes crimes: 

ISAC: crime do art. 183, “caput”, da Lei 9.472/97; crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em três 
oportunidades; 

ELMO: crime do art. 183, parágrafo único, da Lei 9.472/97; 

JANINE: crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em três oportunidades; 

JACKSON: crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em três oportunidades. 

A denúncia veio acompanhada de... 

 


