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DESTINATÁRIO:

A Sua Senhoria o Senhor
Diretor do Instituto de Identificação
SPO, lote  23, Conjunto A – Ed. Sede Complexo da PCDF
Brasília - DF

70.610-907

 

Senhor Diretor,

Para os registros pertinentes nos cadastros desse órgão,
comunico a Vossa Senhoria o recebimento, ocorrido em 16 de dezembro de
2014, da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o
acusado abaixo listado (lista 1), pela suposta prática dos delitos também
abaixo listados (lista 2).

Ademais, para instrução dos autos, solicito as necessárias
providências para que seja encaminhada a este juízo, no prazo de 15
(quinze) dias, certidão de antecedentes criminais dos denunciados abaixo
qualificados, bem como solicito, caso existam antecedentes, que a
respectiva certidão seja detalhada, contendo a data da sentença condenatória,
a data do trânsito em julgado da sentença e o crime e pena acaso imposta ao
acusado.

Tal informação é prestada/solicitada pelo fato de o(s)
acusado(s) terem expedido seu documento de identidade em vosso Estado
e/ou residirem nele.

LISTA 01 – ACUSADO



SÉRGIO CUNHA MENDES (Diretor Vice-Presidente
Executivo da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.), brasileiro, casado,
nascido em 17/02/1956, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Sânzio
Valle Mendes e Maria Beatriz da Cunha Mendes, empresário, CPF
311.654.356-91, residente no SHIS QI13, conjunto 07, casa 23, Lago Sul,
CEP 71635-070, Brasília/DF, atualmente preso à disposição do Juízo.

LISTA 02 – CRIMES PELOS QUAIS FOI DENUNCIADO

1) Pelo 1º Fato – "A": a) SÉRGIO CUNHA MENDES, b)
ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, c) ÂNGELO ALVES MENDES, d)
ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e e) JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL
RESENDE como incursos nas penas do art. 2º “caput” e § 4º, II, III, IV e V,
da lei 12.850/2013, devendo incidir a agravante do art. 2º § 3º da lei
12.850/2013 para os denunciados SÉRGIO CUNHA MENDES e ROGÉRIO
CUNHA DE OLIVEIRA, que comandaram o núcleo da organização referente
à Mendes Júnior;

2) Pelo 2º e 3º conjuntos de fatos - “D” e “E”: a) SÉRGIO
CUNHA MENDES, b) ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, c) ÂNGELO
ALVES MENDES, d) ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES e e) JOSÉ
HUMBERTO CRUVINEL RESENDE como incursos nas sanções do artigo
333, caput do Código Penal, por 53 vezes, em concurso material (artigo 69
do Código Penal), com incidência da causa especial de aumento prevista no
parágrafo único do mesmo artigo tendo em vista que, em razão das
promessas de vantagens indevidas, o funcionário por equiparação PAULO
ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de ofício com infração de dever
funcional;

3) Pelo 4º conjunto de fatos - “F”: a) SÉRGIO CUNHA
MENDES, b) ROGÉRIO CUNHA DE OLVEIRA, c) ÂNGELO ALVES
MENDES, d) ALBERTO YOUSSEF e e) PAULO ROBERTO COSTA como
incursos nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98 por 11
vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da
causa especial de aumento de pena do §4º do mesmo artigo pelo fato de o
crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa.

4) Pelo 5º conjunto de fatos - “J”: a) SÉRGIO CUNHA
MENDES e b) ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA como incursos nas penas
do art. 304, c/c art. 299, ambos do Código Penal, por duas vezes, em
concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de
26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 700000335590v5 e do código CRC 8268b3ad.
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