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EXMº SR. DR. JUIZ-AUDITOR MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Ref.: PIC nº 001/2010 - NUCAP/GAECO 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, pelos Promotores de Justiça que esta subscrevem, 

integrantes do Núcleo de Controle Externo da Atividade 

Policial – NUCAP e do Grupo de Atuação Especial de Repressão à 

Criminalidade Organizada – GAECO, em cumprimento à atribuição 

prevista no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e 

art. 29 do Código de Processo Penal Militar, vem perante 

V.Exª, fundamentado no procedimento de investigação criminal 

em epígrafe, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor dos 

policiais militares abaixo qualificados, pelos motivos e 

fundamentos a seguir expostos. 

1. Tenente-Coronel PM WELLINGTON ARCANJO DE 

MORAIS, brasileiro, casado, policial militar, 

nascido em 05/02/1963, CPF nº 369.668.434-15, 

RG nº 7.417 – PMRN, filho de Miguel Arcanjo de 

Morais e de Maria de Lourdes Silva de Morais, 

residente na Rua Austrália, 15, Conjunto Jardim 

das Nações, Parnamirim – RN; 

2. Tenente-Coronel PM ELIEZER RODRIGUES FELISMINO, 

brasileiro, casado, policial militar, natural 

de Campo Grande/RN, nascido em 07/10/1961, RG 

n. 7077-PM/RN, CPF n. 355.121.304-63, filho de 

João Felismino de Jesus Filho e de Alberta 

Rodrigues Felismino, residente na rua Francisco 

Godofredo Fernandes, 541, bairro Canuto e 

Filhos, Caicó - RN; 
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3. Maj. PM CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, policial militar, nascido 

em 04/06/1965, CPF n.º 474.408.214-91, RG nº 

8.160 – PMRN, filho de Maria Santilha Pereira 

de Oliveira, residente na Rua dos Pintassilgos, 

condomínio Sun Tower, Apto 1001, bairro Nova 

Parnamirim, Parnamirim – RN; 

4. Maj. PM JOÃO SÉRGIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, 

brasileiro, casado, policial militar, nascido 

em 30/03/1969, CPF nº 670.926.914-00, RG nº 

9.351 – PMRN, filho de Hugo de Oliveira 

Fagundes e de Maria Antonia de Oliveira 

Fagundes, residente na Rua Pe. André de 

Soveral, 01, Canguaretama – RN; 

5. Ten. PM IVANILDO HENRIQUE MENDONÇA, brasileiro, 

solteiro, policial militar, nascido em 

28/09/1980, CPF nº 009.316.734-29, RG nº 13122 

– PMRN, filho de Antônio Henrique de Mendonça e 

de Ilza Antonia da Silva Mendonça, residente na 

Rua Benedito Peixoto, 258, Paraú – RN; 

6. Ten. PM WINSTON HÉLIO DE ARAÚJO COUTINHO, 

brasileiro, divorciado, policial militar, 

nascido em 06/02/1975, CPF nº 938.110.714-91, 

RG nº 16190 – PMRN, filho de Wildem de Araújo 

Coutinho e de Joaquim Pessoa de Souza Coutinho, 

residente na Rua Praia de Cotovelo, 2297, Ponta 

Negra, Natal– RN; 

7. Subtenente PM ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA, 

brasileiro, policial militar, nascido em 

06/03/1962, natural de Upanema – RN, CPF nº 

302.849.964-91, RG nº 7.177 – PMRN, filho de 

Maria Oliveira Costa, residente na Rua Sen. 

Jessé Freire, 87, bairro Costa e Silva, Patu – 

RN; 

8. Sgt. PM FRANCISCO XAVIER LEONEZ, brasileiro, 

casado, policial militar, nascido em 

05/10/1962, CPF nº 230.552.004-20, RG nº 6.829 
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– PMRN, filho de Eufrázio Benigno Leonês e de 

Maria das Dores Xavier Leonez, residente na Rua 

Cidadão Medeiros, 19, Rocas, Pendências – RN; 

9. Sd. PM JOCÉLIO SANDRO BEZERRA, brasileiro, 

divorciado, policial militar, natural de Acari 

– RN, nascido em 19/07/1969, CPF nº 

687.415.293-91, RG nº 11.708 – PMRN, filho de 

Paulo Alves Bezerra e de Josefa Dantas Soares 

Bezerra, residente na Rua Luiz Gonzaga Brito 

Guerra, 215, Quinta do Farol, Assu – RN; 

10. Sd. PM MANOEL XAVIER LEONÊS, brasileiro, 

solteiro, policial militar, nascido em 

1º/04/1973, CPF nº 971.295.934-15, RG nº 

1.490.783 – ITEP/RN, filho de Eufrázio Benigno 

Leonês e de Maria das Dores Xavier Leonez, 

residente na Rua Manoel Jácome, 105, Centro, 

Pendências – RN; 

11. Sd. PM EMERSON DANTAS LOPES, brasileiro, 

solteiro, policial militar, nascido em 

24/08/1981, CPF nº 033.763.914-08, RG nº 16.318 

– PMRN, filho de Manoel Lopes e de Francisca 

Dantas da Silva Lopes, residente na Rua 

Deputado Edgard Borges Montenegro, 49, bairro 

Quinta do Farol, Assu – RN; 

12. Sd. PM FRANCINE NOGUEIRA DA SILVA JÚNIOR, 

brasileiro, solteiro, policial militar, natural 

de Mossoró, nascido em 19/11/1981, CPF nº 

046.685.184-76, RG nº 1.988.474 – ITEP/RN, 

filho de Francine Nogueira da Silva e de 

Izaurina Paulino do Nascimento da Silva, 

residente na Rua Divino Espírito Santo, 06, 

conjunto João Galdino, Centro, Paraú – RN; 

13. Sd. PM GLAUCO VASCONCELOS DE MORAIS, 

brasileiro, solteiro, policial militar, nascido 

em 21/12/1983, CPF nº 047.952.984-16, RG nº 

2.134.210 – ITEP/RN, filho de Francisco Hélio 

Bezerra de Morais e de Simone Maria de 
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Vasconcelos Bezerra, residente na Rua Poetisa 

Ana Lima, 750, bairro Bela Vista, Assu – RN; 

14. Sd. PM DÁRIO MARTINIANO BEZERRA FILHO, 

brasileiro, casado, policial militar, nascido 

em 18/08/1978, CPF nº 008.082.744-65, RG nº 

1.563.279 – ITEP/RN, filho de Dário Martiniano 

Bezerra e de Maria Auxiliadora Bezerra, 

residente na Rua João Lucas de Melo, 224, 

Centro, Assu – RN; 

15. Sd. PM DEMÉTRIO REBOUÇAS TORRES, brasileiro, 

solteiro, policial militar, nascido em 

08/04/1964, CPF nº 393.043.614-00, RG nº 9.667 

– PMRN, filho de João Moreira Torres e de 

Lupécia Rebouças Torres, residente na Rua Cel. 

Francisco Martins, 55, bairro Dom Elizeu, Assu 

– RN; 

16. Sd. PM IUKATAN JEFFERSON DA SILVA, brasileiro, 

policial militar, nascido em 27/05/1983, CPF nº 

057.306.844-52, RG nº 16.768 – PMRN, filho de 

José Silvino da Silva e de Maria Umbelina da 

Silva, residente na Rua 15 de Novembro, 976, 

bairro Dom Elizeu, Assu – RN; 

17. Sd. PM JOSÉ NILTON DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, policial militar, nascido em 

21/05/1967, CPF nº 657.110.414-87, RG nº 12.730 

– PMRN, filho de Francisco Cazuza dos Santos e 

de Eurides Pereira dos Santos, residente na Rua 

João Cobe, 47, bairro Janduís, Assu – RN; 

Pelos fatos criminosos a seguir noticiados: 

 

I – Do esquema de corrupção montado no âmbito do 10º BPM 

A partir do ano de 2006, na cidade de Assu – 

RN, onde funciona o 10º Batalhão de Polícia Militar, época em 

que o comandante da referida unidade era o então tenente-

coronel, hoje coronel, FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS, foi 
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montado um esquema de captação irregular de recursos junto a 

empresários locais, supostamente para custear despesas de 

manutenção do batalhão, tendo como contrapartida a realização 

de serviços particularizados, notadamente escolta de 

empregados das empresas que eram encarregados de efetuar 

depósitos bancários, atividade tipicamente de segurança 

privada. 

Inicialmente, entre os anos de 2006 e 2007, o 

então comandante do 10º BPM recebeu, com periodicidade mensal, 

recursos que somaram aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis 

mil reais), da empresa NOSSA AGÊNCIA – TECNOLOGIA EM SERVIÇO 

DE CONEXÃO LTDA
1
 (R$ 600,00 por mês), do POSTO LÍDER LTDA

2
 (R$ 

600,00 por mês), do BANCO DO BRASIL S/A (R$ 200,00 por mês) e 

BANCO BRADESCO S/A (R$ 300,00 por mês), autorizando a 

realização, por subordinados, de escoltas de valores e reforço 

no policiamento na área bancária da cidade. 

A partir do ano de 2008, quando o comandante do 

10º BPM já era o TC PM ELIEZER RODRIGUES FELISMINO, ora 

denunciado, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL também passou a 

pagar a importância de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) 

mensal
3
 ao comando daquela unidade militar, deixando de 

ocorrer, por outro lado, o recebimento direto e formal do 

BANCO DO BRASIL e do POSTO LÍDER. 

Os recebimentos de valores da NOSSA AGÊNCIA, 

BANCO BRADESCO e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL continuaram 

durante o comando do TC PM WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS (a 

partir do mês de junho de 2010), até a deflagração da chamada 

“Operação Batalhão Mall”, no dia 04 de julho de 2011, quando 

foram cumpridos vários mandados de prisão e de busca e 

apreensão expedidos, concomitantemente, por essa Auditoria 

Militar e pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de 

Assu. 

                                                           
1
 CNPJ/MF nº 11.282.835/0001-06, que tem por proprietários José de Paiva Torres e Christiane 

Emanuelle Meneses Paiva; 
2
 CNPJ/MF nº 40.778.979/0001-48, de propriedade de Zulailde de Freitas Gadelha e Edvaldo 

Fagundes de Albuquerque; 
3
 Esse valor foi aumentado, em setembro de 2009, para R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal; 
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Os recebimentos de valores de tais empresas, de 

acordo com os recibos apreendidos em diligência autorizada por 

esse Juízo Militar (podendo ter sido superiores), podem ser 

assim resumidos (em reais): 

 

Empresa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NOSSA AGÊNCIA 600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.600,00 1.800,00 

BRADESCO  2.700,00 3.900,00 3.000,00 3.900,00 1.200,00 

BANCO DO BRASIL  1.800,00 1.000,00    

BANCO DO NORDESTE   2.070,00 3.610,00 4.800,00 800,00 

POSTO LÍDER 600,00 3.000,00     

TOTAL 1.200,00 14.700,00 14.170,00 13.810,00 15.300,00 3.800,00 

 

Os recursos recebidos das empresas supracitadas 

eram, suposta e alegadamente, empregados no custeio de 

despesas do 10º BPM em razão da alegada insuficiência dos 

valores repassados pelo Comando Geral da Polícia Militar para 

os gastos com manutenção, como material de expediente e de 

limpeza, suprimentos de informática, água mineral e material 

de construção para reformas. 

Ocorre que tais recebimentos, e os gastos dos 

valores correspondentes, eram feitos em completo desacordo com 

as normas legais que regem a movimentação de recursos 

públicos, inclusive sem prestação de contas e com a 

movimentação de uma conta bancária não autorizada pelo Comando 

Geral (Banco do Brasil, agência nº 0214-3, conta nº 23.584-9)
4
. 

Apesar da evidente irregularidade do 

recebimento de valores por parte de empresas privadas (ou 

sociedades de economia mista), alegadamente os recursos eram 

empregados em obras e despesas de manutenção da unidade 

militar, não havendo, até o presente momento, provas concretas 

de que os referidos comandantes, ou os comandados, tenham se 

locupletado pessoalmente desses recursos, especificamente, 

                                                           
4
 A conta oficial do 10º BPM, na agência do Banco do Brasil em Assu (0214-3), era a de nº 1.260-2 (fl. 58); 
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sendo certo que eventuais atos de improbidade administrativa 

deverão ser apurados na seara cível apropriada
5
. 

Nada obstante, restou evidenciado que os postos 

de combustíveis LÍDER e FLORESTAL
6
, ambos estabelecidos em Assu 

– RN, a partir do ano de 2008, por seus proprietários e 

gerentes, passaram a dar vantagem indevida aos militares ora 

denunciados, a fim de obter serviços privilegiados de 

segurança, que eram prestados por policiais de serviço, com 

armas e viaturas da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte, no sistema de montagem de pontos-base nesses 

empreendimentos comerciais e escolta de valores, com prejuízo 

ao policiamento ostensivo regular. 

O esquema criminoso era vantajoso tanto para os 

policiais militares, que recebem as vantagens indevidas, 

quanto para os empresários, que as forneciam, uma vez que 

deixavam de contratar empresas de vigilância privada a preços 

superiores
7
, haja vista que tais empresas, que são fiscalizadas 

pelo Ministério da Justiça, têm um custo operacional elevado 

com salários, seguros, veículos blindados, impostos e diversos 

outros insumos exigidos na legislação vigente (Lei nº 

7.102/1983, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/1983). Com 

isso, as empresas beneficiadas ganhavam competitividade em 

relação às concorrentes, seja por oferecer maior segurança aos 

seus clientes, que se sentiam protegidos pela presença 

ostensiva de policiais militares uniformizados e armados, seja 

porque pagam menos pelo serviço de vigilâncias e transporte de 

valores (realizado em viaturas caracterizadas). 

Por outro lado, com a venda de segurança 

privada, os policiais denunciados lucram com o aumento da 

insegurança pública, pois, crescendo os índices de violência 

na cidade, os empresários procuram preservar o próprio 

patrimônio pagando propina aos militares. Ao fim e ao cabo, 

quanto mais roubos ocorrerem na cidade, mais necessário se 

                                                           
5
 Foi autorizada por essa Auditoria Militar a quebra do sigilo bancário, de alguns denunciados, nos autos do 

Proc. nº 0415139-43.2010.8.20.0001 (001.10.415139-1), contudo, até o momento, o Banco do Brasil S/A não 

prestou as informações requisitadas; 
6
 Comercial de Combustível Medeiros & Medeiros Ltda (CNPJ/MF nº 07.543.171/0001-06), de 

propriedade de Erinaldo Medeiros de Oliveira e Antônio Galinha de Medeiros; 
7
 Um posto de vigilância, com apenas um vigilante armado, em sistema de revezamento, para funcionamento em 

tempo integral, custa no mínimo R$ 11 mil; 
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tornava, para os corruptores, o serviço clandestino oferecido 

pelos corrompidos, de forma pontual e singular. Em verdade, só 

quem perdia com o esquema eram os cidadãos (contribuintes), a 

quem era dispensado um serviço público (segurança) de pior 

qualidade em decorrência do emprego de parte do efetivo 

policial em serviços de natureza particular. 

Todo o esquema de corrupção era autorizado 

pelos comandantes do 10º BPM, inicialmente com o TC PM ELIEZER 

RODRIGUES FELISMINO e, depois, com o TC PM WELLINGTON ARCANJO 

DE MORAIS, com a cumplicidade dos subcomandantes e 

participação dos outros oficiais denunciados, sendo 

coordenado, do ponto de vista operacional, pelo sargento PM 

FRANCISCO XAVIER LEONEZ e executado pelas demais praças ora 

denunciadas, todos se beneficiando diretamente com o 

recebimento de valores em dinheiro ou mediante abastecimento 

de automóveis particulares, como adiante será especificado. 

 

I.A – Esquema de corrupção em relação ao correspondente 

bancário Nossa Agência 

Desde a instalação do correspondente bancário 

NOSSA AGÊNCIA – TECNOLOGIA EM SERVIÇO DE CONEXÃO LTDA, na 

Central do Cidadão do município de Assu, em meados de 2005, o 

então comandante do 10º BPM, supostamente atendendo a 

determinação superior, determinou o reforço do policiamento no 

referido espaço público (Central do Cidadão), com a fixação de 

um ponto-base, ocorrendo que a referida empresa pagava à 

Polícia Militar, como contraprestação, o valor mensal de R$ 

600,00 (seiscentos reais), fato que se repetia em outras 

cidades do interior do estado. 

Algum tempo depois, porém, já durante os 

comandos dos tenentes-coronéis ELIEZER RODRIGUES FELISMINO e 

WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS, ora denunciados, os valores 

passaram a ser recebidos diretamente por estes, mediante 

depósito em conta bancária, que, em contrapartida, 

determinaram que policiais de serviço realizassem, 

continuamente, duas vezes por dia (às 9 e às 16 horas dos dias 

úteis), a escolta armada do funcionário da empresa encarregado 
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do transporte de dinheiro até o Banco do Brasil, utilizando 

viatura da Polícia Militar, que eram acionadas pelo COPOM, 

efetuando, assim, um serviço típico de segurança privada. 

O serviço era prestado por policiais escalados 

para o serviço normal, inclusive da equipe de elite do 

batalhão (GTO), por determinação do comandante, cujos 

subordinados, neste caso específico, apenas cumpriam ordens, 

sem receber em troca qualquer vantagem pessoal. 

Em outras cidades maiores, onde a mesma empresa 

presta serviços semelhantes, como Natal, Mossoró e Parnamirim, 

eram contratadas empresas de segurança privada para o 

transporte de valores, na forma exigida pela legislação 

federal. 

 

I.B – Esquema de corrupção no Posto Líder 

O Posto Líder Ltda., entre os anos de 2006 e 

2007, pagou ao 10º BPM, com regularidade mensal, em troca de 

escoltas de empregados encarregados de depósitos bancários, a 

importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, valores 

que eram recebidos pelo então comandante, mediante a emissão 

de recibo, e, supostamente, eram empregados na manutenção da 

unidade militar. Os policiais militares destacados para o 

serviço, nessa época, nada recebiam em troca, mas apenas 

cumpriam ordens superiores. 

A partir do ano de 2008, porém, quando o 10º 

BPM passou a ser administrado pelo tenente-coronel ELIEZER, 

foi acertado com o administrador do estabelecimento (e filho 

do seu proprietário), o civil RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES 

DE ALBUQUERQUE, um esquema de corrupção através do qual, ao 

invés do pagamento em dinheiro mediante recibo, para despesas 

da unidade militar, a contraprestação pelas escoltas seria 

feita mediante o abastecimento, com gás natural, de automóveis 

particulares dos oficiais e suboficiais daquele batalhão, numa 

cota mensal equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), e, 

ainda, eventualmente, pagamento em dinheiro, que, porém, era 

abatido da “cota” mensal. 
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Na época do comando do tenente-coronel ELIEZER 

o “serviço” prestado ao Posto Líder era apenas o de escolta
8
 de 

funcionários da empresa para depósitos bancários, que era 

realizado por qualquer equipe, cujos policiais encarregados 

(em geral soldados) nada recebiam em troca, mas apenas 

cumpriam as ordens, o que gerava a insatisfação destes, uma 

vez que sabiam que os oficiais do Batalhão se locupletavam 

pessoalmente do esquema de abastecimentos. Com a assunção do 

comando pelo tenente-coronel ARCANJO, no ano de 2010, o 

“serviço” foi ampliado para, além da escolta, a realização de 

vigilância do posto por policiais de serviço, passando os 

soldados encarregados a também receber vantagens indevidas 

mediante pagamentos em dinheiro. 

Beneficiaram-se pessoalmente do esquema de 

recebimento de combustível (gás natural), mediante 

abastecimento de veículos particulares, os seguintes 

denunciados: ELIEZER RODRIGUES FELISMINO, CARLOS ALBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA, JOÃO SÉRGIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, IVANILDO 

HENRIQUE MENDONÇA, WINSTON HÉLIO DE ARAÚJO COUTINHO e o 

Subtenente ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA. 

Dentre as notas de abastecimento apreendidas no 

Posto Líder, com autorização desse Juízo, destacam-se, 

exemplificativamente, os seguintes denunciados, cujos 

automóveis abastecidos estavam registrados em seus nomes: 

DENUNCIADO VEÍCULOS PERÍODO VALOR  
TOTAL 

CARLOS ALBERTO GOMES DE 
OLIVEIRA 

MMC/Pajero GLS 1998, placas JEU-
7961 
Fiat/Pálio Adventure 2000, placas 
JPD-2069 

22/08/2009 a 
19/04/2011 
18/02/2009 a 
28/07/2009 

R$ 6.877,39 
R$ 1.690,60 

JOÃO SÉRGIO DE OLIVEIRA 
FAGUNDES 

Jeep/Cherokee 1998, placas MXK-
4620 

13/01/2009 a 
25/09/2009 

R$ 1.579,98 

IVANILDO HENRIQUE 
MENDONÇA 

GM/Corsa Wind 2001, placas AJP-
6799 
VW/Parati 1990, placas MYH-0260 

05/11/2009 a 
14/08/2010 
04 a 11/12/2010 

R$ 621,24 
R$ 39,12 

WINSTON HÉLIO DE ARAÚJO 
COUTINHO 

Fiat/Pálio Fire 2005, placas MYR-
1618 

11/05/2009 a 
29/01/2010 

R$ 448,88 

ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA VW/Polo Classic 1999, placas HWR-
5230 

25/07/2009 a 
08/01/2011 

R$ 1.337,17 

                                                           
8
 Importante observar que, até o ano de 2009, a empresa Posto Líder Ltda., era habilitada, junto à Polícia Federal 

(DELESP/SR/DPF/RN), a executar atividades de segurança privada, contudo, a referida repartição federal 

determinou administrativamente o encerramento dessa atividade específica. 
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Os documentos apreendidos revelam, ainda, 

centenas de outros abastecimentos de veículos particulares, 

registrados em nomes de civis, com a anotação de que o débito 

deveria ser lançado na “conta do 10º BPM”, cujas notas eram 

assinadas pelos denunciados WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS, 

ELIEZER RODRIGUES FELISMINO, CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA, 

WINSTON HÉLIO DE ARAÚJO COUTINHO, IVANILDO HENRIQUE MENDONÇA 

e, também, pelo sargento FRANCISCO DAS CHAGAS BELO DE FREITAS, 

que era uma espécie de administrador da unidade militar, 

encarregado de assuntos burocráticos, não havendo provas, 

contudo, de que o mesmo tenha se beneficiado pessoalmente do 

esquema. 

Foi também abastecido, no mesmo esquema, em 

duas oportunidades, nos dias 26/12/2008 e 17/01/2011, um 

automóvel marca VW/Santana, placas BSM-4164, registrado em 

nome do civil EDILSON XAVIER LEONÊS, que é irmão dos policiais 

denunciados FRANCISCO XAVIER LEONEZ e MANOEL XAVIER LEONÊS, 

cujas notas foram assinadas, respectivamente, pelos tenentes-

coronéis ELIEZER RODRIGUES FELISMINO e WELLINGTON ARCANJO DE 

MORAIS. 

No mesmo posto era frequentemente abastecido 

com gás natural um veículo Ford/Pampa
9
, ano 1992, placas KBL-

3684 que, apesar de particular, trata-se de um automóvel 

apreendido e cedido pelo Poder Judiciário local (Juízo da 

comarca de Assu) ao 10º BPM, o qual era utilizado em 

atividades da referida unidade militar. 

Em pelo menos uma oportunidade, no dia 13 de 

dezembro de 2010, por volta das 7h43min, o denunciado 

WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS recebeu, diretamente, para si, a 

importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro
10
, 

quantia que lhe foi entregue pelo gerente do estabelecimento, 

o civil JOSÉ PÉRICO DA SILVA JUNIOR. O referido tenente-

coronel, em outras oportunidades, recebeu, também, créditos de 

telefonia celular
11
, para uso particular, da mesma empresa. 

                                                           
9
 No período de 17/12/2008 a 22/03/2011 os abastecimentos desse veículo somaram o valor de R$ 

3.405,99; 
10

 Esse fato ficou registrado durante a interceptação telefônica, autorizada por esse Juízo, conforme áudio de 

código nº 5541387; 
11

 Fato ficou registrado na interceptação telefônica, conforme áudio de código nº 5544728; 
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Em troca dessas vantagens pessoais, os oficiais 

denunciados autorizavam a vigilância do posto de combustíveis 

e a escolta dos funcionários encarregados dos depósitos 

bancários, com o emprego de efetivo de serviço. 

O esquema, a partir de meados de 2010, passou a 

ser coordenado pelo sargento FRANCISCO XAVIER LEONEZ, sob as 

ordens do tenente-coronel WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS, e 

durou até o mês de abril de 2011. Assim, quando era necessária 

a escolta, um funcionário do Posto Líder – normalmente José 

Périco da Silva Junior ou Alison Sullivan de Souza Alves – 

telefonava para um desses denunciados, que, por sua vez, 

acionava o efetivo de serviço para a realização da escolta. 

Em razão da quantidade de abastecimentos de GNV 

superar o valor mensal da propina acertada (R$ 3.000,00), os 

administradores do Posto Líder passaram a cobrar dos 

denunciados WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS, CARLOS ALBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA e IVANILDO HENRIQUE MENDONÇA uma diferença de R$ 

11.946,38 (onze mil, novecentos e quarenta e seis reais e 

trinta e oito centavos), o que gerou, entre corruptores e 

corrompidos, uma discordância quando ao pagamento dos 

“abastecimentos excedentes”, resultando na suspensão do 

pagamento da propina e dos abastecimentos aos veículos 

particulares dos oficiais do 10º BPM por cerca de 60 

(sessenta) dais, no início do ano de 2011, por iniciativa dos 

corruptores. 

A fim de terminar o impasse, o denunciado 

WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS ajustou com os administradores do 

Posto Líder que essa dívida de quase R$ 12 mil seria paga em 

20 (vinte) parcelas mensais de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

no período de maio de 2011 a dezembro de 2012, que seriam 

quitadas mediante o “serviço” de escolta diária de valores 

entre o posto e o banco, sendo, inclusive, cogitada a 

formalização de um “termo de compromisso”, ficando o posto 

ainda com o compromisso de pagar R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) por quinzena aos policiais militares que executavam 

diretamente o “serviço”. 

Além das vantagens ilícitas oferecidas pelo 

Posto Líder e recebidas pelos oficiais e praças do 10º BPM, o 
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referido estabelecimento comercial ainda oferecia outras 

vantagens, como lanches, aos policiais de baixa patente que 

executavam diretamente a vigilância e as escoltas, como 

evidenciam os recibos da loja Naturaly Conveniência 

apreendidos (em autos anexos), despesa que, no conjunto, 

resultava em valores relevantes: 

Período Valor 

Abril de 2010 31,00 

Junho de 2010 46,00 

Agosto de 2010 1.056,16 

Setembro de 2010 42,36 

Outubro de 2010 1.089,81 

Novembro de 2010 1.038,16 

Dezembro de 2010 37,00 

Janeiro de 2011 43,00 

TOTAL 3.383,49 

 

I.C – Esquema de corrupção no Posto Florestal 

Os proprietários do Posto Florestal
12
 

(Comercial de Combustível Medeiros & Medeiros Ltda), no 

período compreendido entre meados de 2010 até abril de 2011, 

quando o 10º BPM passou a ser comandado pelo TC PM WELLINGTON 

ARCANJO DE MORAIS, pagaram a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) por mês para que policiais militares de serviço, 

autorizados pelo comandante, fizessem a vigilância do 

estabelecimento, sob o pretexto de fixação de um ponto-base. 

O dinheiro, pago em espécie, era recebido, 

normalmente, pelo sargento FRANCISCO XAVIER LEONEZ, que era o 

motorista do comandante do 10º BPM e o encarregado, por este, 

de coordenar o esquema de corrupção e ratear entre os 

envolvidos as vantagens ilícitas, que eram dividas na 

proporção de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o referido 

sargento e o comandante, TC PM ARCANJO, e R$ 300,00 (trezentos 

reais) para cada um dos 8 (oito) soldados que realizavam o 

serviço, os ora denunciados JOCÉLIO SANDRO BEZERRA, EMERSON 

DANTAS LOPES, IUKATAN JEFFERSON DA SILVA,  DEMÉTRIO REBOUÇAS 

TORRES, DÁRIO MARTINIANO BEZERRA FILHO, GLAUCO VASCONCELOS DE 

                                                           
12

 Erinaldo Medeiros de Oliveira, vulgo “Bebé”, e Antonio Galinha de Medeiros; 
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MORAIS, JOSÉ NILTON DOS SANTOS e FRANCINE NOGUEIRA DA SILVA 

JÚNIOR, todos soldados. 

Os soldados encarregados da vigilância do 

posto, ora denunciados, eram coordenados pelo sargento 

FRANCISCO XAVIER LEONEZ, que expressamente determinava aos 

referidos subordinados que não deveriam sair daquele posto 

para atender às ocorrências policiais normais, relacionadas a 

crimes praticados na cidade de Assu, chegando a repreendê-los 

severamente quando essa determinação foi descumprida
13
. 

Os soldados SANDRO, LOPES, JEFFERSON, DEMÉTRIO, 

DÁRIO, GLAUCO, NILTON e NOGUEIRA formavam um grupo coeso, 

escolhido pelo sargento FRANCISCO XAVIER LEONEZ para integrar 

a equipe encarregada da vigilância particularizada no Posto 

Florestal. Ao contrário de outros policiais militares, que 

eram designados à revelia, por ordem superior, para a 

realização de escoltas irregulares de outros estabelecimentos, 

os referidos denunciados participavam voluntariamente do 

esquema, recebendo, cada um, sua parte no valor da propina
14
 
15
. 

Eles realizavam, inclusive, reuniões para o acerto do 

funcionamento do esquema
16
. 

                                                           
13

 Veja-se, entre outros, a transcrição do áudio de n. 5781926, de 27/03/2011, constante dos autos 

circunstanciados já juntados em que o referido sargento repreende severamente o também denunciado soldado 

Sandro por ter este atendido a ordem do Ten. Henrique para com este ir a Natal. Na ligação, o sargento deixa 

claro que, nas funções do Batalhão, o Ten. Henrique (superior hierárquico tanto do Sd. Sandro quando do Sgt. 

Leonêz) pode mandar no soldado Sandro, mas no serviço do posto quem manda nele é ele, o sargento Leonez, e 

o Ten. Cel. Arcanjo. 

   

14 Ver, entre outras, as ligações do auto circunstanciado n. 026/2011, especialmente as de n. 5927794, 5928729, 

5958763 e 5959359, constante no procedimento deste Juízo referente às interceptações telefônicas do presente 

caso, que detalham, a não poder mais, todos as circunstâncias da renovação do negócio espúrio entre o 10º 

Batalhão e o Posto Florestal, renovação essa ocorrida entre os meses de abril e maio de 2011, na qual tiveram 

participação ativa não só o Ten. Cel. Arcanjo e o Sargento Leonez, como também todos os denunciados 

soldados, especialmente os auxiliares diretos do sargento, soldados Sandro e Lopes. 

 

15 Resume tal estado de coisas a conversação telefônica flagrada na investigação entre os denunciados soldados 

Sandro e Jefferson, com código n. 5909757, que falavam sobre o débito do Posto Líder em relação ao pagamento 

mensal deles, débito esse ocorrido entre os meses de março e abril de 2011. Nessa ligação, o acusado Sd 

Jefferson deixar clara a posição dos soldados no esquema, ao dizer ao Sd Sandro: “ou pagam ou desativam”. 

 
16

 Ver, entre outras, as ligações de n. 5958763 e 5959359, em que é marcada uma reunião com o grupo de 

soldados que irá continuar com o serviço ao Posto Florestal, sendo que, após a reunião, o denunciado soldado 

Sandro menciona que se reuniram com o denunciado Sargento Leonez e ficou definido que os soldados, ora 

denunciados, receberiam de “Bebé”, proprietário do Posto Florestal, R$ 2,400,00 mensais, ficando R$ 600,00 

para o acusado Ten Cel Arcanjo.  
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O serviço de vigilância aos postos ficou tão 

“profissional” que, a partir de 02/03/2011, a mobilização da 

viatura ficou materializada na própria escala diária do 10º 

Batalhão, em que passou a constar o destacamento da equipe 

através do código (RP-BR, ou, rádio patrulha da BR), com o 

nome dos soldados executores do serviço. Em verdade, tratava-

se de um estratagema utilizado para dissimular o esquema, de 

modo a justificar o emprego de policiais de serviço no ponto-

base montado no posto, uma vez que, à época, o comandante do 

Batalhão, o TC PM ARCANJO, já tinha conhecimento de que o 

Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da 

comarca de Assu, investigava os fatos ora noticiados sob a 

ótica da improbidade administrativa. 

Em resumo, o serviço de vigilância dos postos 

Líder e Florestal possuía, do lado dos policiais militares 

envolvidos, a seguinte configuração de escalas de 

responsabilidade: 

 

 

Comando 

Ten Cel Arcanjo – autorizava e determinava a realização da vigilância 
particular. Recebia R$ 600,00 mensais por posto, além de abastecimento de 

gasolina, gás combustível e crédito de celular como benefícios. Negociava, 

autorizava e determinava o serviço, e até mesmo pagava os soldados 

executores. 

Executores 

Sd Lopes, Demétrio, Glauco, Dario Mariniano, Nogueira, Nilton, Sandro e 

Jefferson – realizavam a vigilância dos postos, sendo que os soldados 

Lopes, Demetrio e Sandro eram responsáveis por pegar os valores dos 

postos de gasolina e repassá-lo aos demais. Recebiam R$ 300,00 por posto. 

Operador 

 
Sargento Leonez – escolhia e substituía os soldados para a execução do 

serviço. Recebia reclamação dos proprietários dos postos e cobrava dos 

policiais a boa execução da vigilância. Tinha controle sobre o recebimento 

e da distribuição do dinheiro.  
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Alguns outros policiais militares, autorizados 

pelo TC PM WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS ou pelo sargento 

FRANCISCO XAVIER LEONEZ, abasteciam seus automóveis 

particulares no referido posto de combustíveis, sendo os vales 

descontados no valor do pagamento mensal. Em algumas ocasiões 

até viaturas de oficiais da PMRN, em viagem pelo interior, 

foram abastecidas nesse posto, sendo o valor respectivo também 

descontado do montante pago mensalmente. Não há evidências 

suficientes, porém, de que tais militares (que estavam apenas 

de passagem por Assu) soubessem da existência do esquema de 

corrupção. 

Os policiais encarregados da vigilância do 

posto eventualmente realizavam compras na loja de conveniência 

ali existente, pagando com vales, que eram descontados do 

pagamento da propina ajustada – à semelhança do que ocorria no 

Posto Líder. 

 

I.D – Dos serviços prestados irregularmente aos bancos 

Bradesco, do Nordeste e do Brasil 

Como já foi dito, as instituições financeiras 

Bradesco S/A
17
, Banco do Nordeste

18
 e Banco do Brasil S/A, por 

suas gerências em Assu (as duas primeiras) e em Ipanguaçu (a 

última), pagaram aos comandantes do 10º BPM os valores 

relacionados no quadro da página 6, acima, com o propósito de 

assegurar um reforço no policiamento nas imediações de suas 

agências e, eventualmente, escolta no transporte de valores 

entre agências bancárias. 

Os valores eram pagos mensalmente, nos períodos 

já relacionados, em dinheiro ou mediante depósito numa conta 

mantida pelo denunciado WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS no Banco 

do Brasil
19
 (conta-corrente nº 23.584-9, Agência 0214-3), a 

qual, porém, foi encerrada no início do ano de 2011. Para cada 

                                                           
17

 Ver expediente de fls. 283/284 do PIC; 
18

 O Banco do Nordeste, no Ofício nº 2011/777 – 0807 (fl. 274), informou que realizava semelhantes 

pagamentos em todas as agências do estado do Rio Grande do Norte, com exceção de Natal e Parnamirim; 
19

 O Banco do Brasil ainda não prestou as informações determinadas por esse Juízo nos autos do Proc. nº 

0415139-43.2010.8.20.0001; 
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recebimento era emitido um recibo, como evidenciam os 

documentos apreendidos (autos anexos). 

Esses valores eram administrados pelos oficiais 

que se sucederam no comando do 10º BPM sem qualquer controle 

ou prestação de contas ao Comando Geral da Polícia Militar ou 

ao Tribunal de Contas do Estado, sendo realizadas despesas em 

total desconformidade com as normas de direito financeiros que 

regem a Administração Pública, como, por exemplo, licitação e 

empenho. 

Em que pese a completa irregularidade dos 

recebimentos desses valores, não foi possível comprovar, pelas 

provas indiciárias até este momento colhidas, que os oficiais 

que comandaram a referida unidades militar, ou os demais 

denunciados, tenham se apropriado de parte desses recursos ou 

desviado em proveito próprio, isto é, tenham se locupletado 

direta e pessoalmente, como ocorreu, por exemplo, em relação 

aos postos de combustíveis. 

Com efeito, os comandantes do 10º BPM 

investigados, o coronel FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS (período 

de maio de 2003 a novembro de 2007) e os ora denunciados 

ELIEZER RODRIGUES FELISMINO (período de dezembro de 2007 a 

maio de 2010) e WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS (período de junho 

de 2010 a julho de 2011) afirmaram que os recursos recebidos 

das referidas instituições financeiras eram aplicados na 

aquisição de bens para suprir necessidades da unidade militar, 

em proveito do serviço público, e não em proveito de suas 

pessoas físicas ou de outros policiais. 

Apesar da fragilidade da versão, na falta de 

prova em contrário, fica afastado, quanto a esses 

recebimentos, especificamente (e não em relação a outros), o 

dolo dos crimes de desvio e corrupção passiva (arts. 307 e 308 

do Código Penal Militar) em relação aos investigados, razão 

pela qual deixam de ser imputados nesta oportunidade, nada 

impedindo que sejam, no futuro, imputados em eventual 

aditamento à denúncia, caso surjam novas provas no curso da 

instrução criminal (em especial a decorrente da quebra de 

sigilos bancários nos autos do Proc. nº 001.10.415139-1). 
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II – Dos crimes praticados pelos denunciados 

Os denunciados ELIEZER RODRIGUES FELISMINO e 

WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS, nos períodos em que exerceram o 

comando do 10º Batalhão de Polícia Militar (dezembro de 2007 a 

maio de 2010 e junho de 2010 a julho de 2011, 

respectivamente), receberam para si, direta e reiteradamente, 

em razão da função, vantagens indevidas oferecidas pelos 

administradores dos postos de combustíveis Líder e Florestal, 

praticando, em consequência, atos de ofício, inclusive 

infringindo do dever funcional, consistentes na determinação 

de escoltas e vigilância privilegiada em favor dos 

corruptores. 

Da mesma forma agiu o Maj. PM CARLOS ALBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, que foi subcomandante da mesma unidade 

militar, a partir de novembro de 2007, quando o comandante era 

o TC ELIEZER, chegando a assumir o comando, interinamente, por 

um período de 45 dias, entre os meses de abril e maio de 2010, 

no intervalo entre a saída deste e a chegada do TC ARCANJO. 

Nessas condições (subcomandante e comandante interino), e 

sendo responsável pela coordenação do serviço operacional, o 

denunciado CARLOS ALBERTO não apenas era conivente com esquema 

de corrupção como, direta e pessoalmente, também se locupletou 

com dezenas de abastecimentos de veículos particulares no 

Posto Líder. 

O sargento FRANCISCO XAVIER LEONEZ, durante a 

gestão do tenente-coronel WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS no 

comando do 10º BPM, atuava como motorista e ajudante de ordens 

deste e exerceu, sob as ordens do referido oficial, a 

coordenação do esquema criminoso, inclusive intermediando o 

pagamento do Posto Florestal aos 8 (oito) soldados denunciados 

e autorizando, reiteradas vezes, abastecimentos de gás 

natural, no Posto Líder, para automóveis particulares. O Sgt. 

LEONEZ, pois, era o operador do TC ARCANJO em relação ao 

“negócio” dos postos de gasolina, tendo total domínio das 

escalas, do pagamento dos valores e da inclusão/exclusão dos 

soldados para a execução do serviço e da fiscalização destes 

últimos no exercício da função. 
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Os soldados JOCÉLIO SANDRO BEZERRA, EMERSON 

DANTAS LOPES, IUKATAN JEFFERSON DA SILVA, DEMÉTRIO REBOUÇAS 

TORRES, DÁRIO MARTINIANO BEZERRA FILHO, GLAUCO VASCONCELOS DE 

MORAIS, JOSÉ NILTON DOS SANTOS e FRANCINE NOGUEIRA DA SILVA 

JÚNIOR, ora denunciados, recebiam do Posto Florestal, 

individualmente e com habitualidade, reiteradas vezes, 

vantagem indevida, em dinheiro, na quantia de R$ 300,00 

(trezentos reais) por mês, em duas parcelas quinzenais de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) cada, em razão de suas 

funções de policiais militares, para realizarem a vigilância 

do estabelecimento comercial. 

Vários oficiais e suboficiais do 10º BPM, como 

já registrado, abasteceram seus automóveis particulares no 

Posto Líder, com gás natural veicular (GNV), sendo comprovado 

o recebimento dessa vantagem indevida, em razão da função, 

pelos denunciados JOÃO SÉRGIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, IVANILDO 

HENRIQUE MENDONÇA, WINSTON HÉLIO DE ARAÚJO COUTINHO e ANTONIO 

NOGUEIRA DA COSTA. 

O soldado MANOEL XAVIER LEONÊS, que é irmão do 

sargento FRANCISCO XAVIER LEONEZ, foi encarregado por este, em 

pelo menos uma oportunidade, no dia 07 de maio de 2011, de 

pegar o dinheiro da propina no Posto Líder, quando recebeu os 

R$ 3.000,00 (três mil reais) da propina mensal, que sabia ser 

produto de crime, retendo para si, como “gratificação” pelo 

serviço (vantagem ilícita) a quantia de R$ 100 (cem reais). O 

referido soldado LEONÊS, porém, não participava do esquema de 

corrupção ora denunciado, existindo evidências, apenas, de que 

praticou o crime de receptação na ocasião mencionada. 

Cumpre registrar, por fim, que o Código Penal 

Militar, ao contrário da legislação penal comum
20
, não tipifica 

o crime de quadrilha ou bando, motivo pelo qual não há 

imputação, nesta denúncia, da conduta de associação, entre os 

denunciados, para o fim de cometimento de crimes. 

Em razão das condutas noticiadas, conclui-se 

que os denunciados praticaram os crimes a seguir tipificados, 

em cujas penas estão incursos: 

                                                           
20

 Art. 288 do Código Penal. 
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 ELIEZER RODRIGUES FELISMINO, WELLINGTON ARCANJO DE MORAIS 

e CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA: art. 308, §1º c/c o 

art. 53, § 2º, inciso I, §5º, e art. 80, todos do Código 

Penal Militar; 

 FRANCISCO XAVIER LEONEZ: art. 308, §1º c/c o art. 53, § 

2º, inciso III, e art. 80, todos do Código Penal Militar; 

 JOÃO SÉRGIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, IVANILDO HENRIQUE 

MENDONÇA, WINSTON HÉLIO DE ARAÚJO COUTINHO e ANTONIO 

NOGUEIRA DA COSTA: art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos 

do Código Penal Militar; 

 JOCÉLIO SANDRO BEZERRA, EMERSON DANTAS LOPES, IUKATAN 

JEFFERSON DA SILVA, DEMÉTRIO REBOUÇAS TORRES, DÁRIO 

MARTINIANO BEZERRA FILHO, GLAUCO VASCONCELOS DE MORAIS, 

JOSÉ NILTON DOS SANTOS e FRANCINE NOGUEIRA DA SILVA 

JÚNIOR: art. 308, §1º c/c o art. 80, ambos do Código 

Penal Militar; 

 MANOEL XAVIER LEONÊS: art. 254 do Código Penal Militar. 

 

III – Dos pedidos 

Em face do exposto, requer o recebimento da 

denúncia, a fim de que seja instaurado o devido processo 

legal, com a citação dos denunciados e produção de provas em 

Juízo, e, ao final, a condenação de todos os denunciados, 

pelos crimes acima tipificados, inclusive com a decretação da 

perda de posto e patente, na forma do art. 125, §4º, da 

Constituição Federal, e dos arts. 98, inciso I, e 99 do CPM. 

Requer, ainda, que, em relação ao denunciado 

Maj. PM CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA, acaso mantenha em 

Juízo, em todos os termos, a delação premiada solicitada no 

depoimento perante o Ministério Público, em 04/07/2011 (fls. 

121/126), seja aplicada a causa de redução de pena prevista no 

art. 6º da Lei nº 9.034/1995. O presente requerimento, 

reitere-se desde já, é condicionado, devendo ser confirmado ou 

não, pelo órgão do MP, por ocasião das alegações finais. 
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IV – Arquivamento parcial subjetivo 

Finalmente, pugna o Ministério Público, nos 

termos do art. 397 do Código Penal Militar, pelo arquivamento 

parcial da investigação em relação ao investigado Cel. PM 

FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS e ao Sgt. PM FRANCISCO DAS CHAGAS 

BELO DE FREITAS, por entender que, apesar da participação de 

ambos no contexto dos fatos noticiados, não existem provas de 

que os referidos policiais militares tenham, pessoalmente, se 

locupletado das vantagens ilícitas recebidas das empresas e 

instituições financeiras, ressalvada a hipótese, contudo, de 

eventual aditamento à denúncia, caso surjam novas provas no 

curso da instrução criminal. 

 

Confia deferimento. 

Natal, 17 de outubro de 2011. 

 

 

WENDELL BEETOVEN RIBEIRO AGRA 

Promotor de Justiça 

 

 

 

PATRÍCIA ANTUNES MARTINS 

Promotora de Justiça 

 

 

 

ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS 

Promotor de Justiça 

 

 

 

FAUSTO FAUSTINO DE FRANÇA JÚNIOR 

Promotor de Justiça 
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Testemunhas: 

1. Cel. PM FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS, qualificado à fl.  

2. Sgt. PM FRANCISCO DAS CHAGAS BELO DE FREITAS, qualificado 
à fl. 130 do PIC; 

3. Sd. PM WILLIAM UBIRAJARA DA SILVA, qualificado à fl. 134; 

4. Sd. PM MARCELO PEREIRA SOARES, qualificado à fl. 138; 

5. MIRNA NORONHA DE MELO TORRES, qualificada à fl. 64; 

6. Ten. PM THIAGO CÉSAR FAGUNDES SANTOS, qualificado à fl. 
Xx; 

7. Sd. PM ERALDO PESSOA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 132 do 
PIC; 

 

Anexos dos autos do PIC/NUCAP nº 001/2010: 

 Anexo I – Recibos apreendidos na sede do 10º BPM e escalas 

de serviço da mesma unidade militar; 

 Anexos II A e B – Documentos (vales) de abastecimento 

apreendidos no escritório do Posto Líder; 

 Anexo III – Documentos (vales) de lanches na loja Naturaly 

Conveniência, do Posto Líder; 

 Anexo IV – Documentos (vales) de abastecimento apreendidos 

no escritório do Posto Florestal e na residência do 

denunciado FRANCISCO XAVIER LEONEZ. 


