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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

INQUÉRITO POLICIAL Nº 6314/2021
VÍTIMA(S): Thiago Gomes Duarte
AUTOR(A) (ES): Rony Samuel de Negreiros Nunes, Jose de Arimateia Azevedo,
INFRAÇÃO(ÕES) PENAL(IS): EXTORSÃO ART. 158 CAPUT DO CPB ,

AUTUAÇÃO
Ao(s) 14 dia(s) do mês de Julho do ano de 2021, nesta cidade de TERESINA -PI,
nesta Unidade Policial, em Cartório, autuo o(a) presente INQUÉRITO
POLICIAL PORTARIA e demais peças que adiante seguem, do que para constar lavro este
termo. Eu, Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Polícia o lavrei.
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado(a) de Polícia
Nayara Talyta Silva Sousa
Escrivã(o) de Polícia
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Nayara Talyta Silva Sousa,
Escrivão(ã) de Polícia, em 27/08/2021 às 09:43:06, horário de Brasília.

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de
seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidades penais, civis e administrativas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link:
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-assinador/public/verificar.jsf
Informe o código verificador (MAC): UR8Q71T e o código CRC: 4253239569PP

Este documento ainda poderá receber assinaturas.

Secretaria Nacional de
Segurança Pública
Código Verificador (MAC): UR8Q71T - Código CRC: 4253239569PP
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

PORTARIA
IP Nº 6314/2021
A POLÍCIA CIVIL deste Estado, através do(a) Senhor(a) Jose
Anchieta Nery Neto, Delegado(a) de Polícia desta Unidade Policial, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, RESOLVE:
INSTAURAR o Inquérito Policial para apurar os fatos que chegaram
ao conhecimento através do(a)(s) Portaria nº 45/IP/2021/PC-PI, oriunda da
Delegacia Geral da Polícia Civil o(a)(s) qual(is) versa(m) acerca da(s)
conduta(s) constante(s) no: EXTORSÃO ART. 158 CAPUT DO CPB , ,
devendo a(o) Escrivã(o) adotar as seguintes providências:
* Expedir Mandado de intimação para oitiva de vítima, testemunhas e suposto
autor
Prossiga-se nos demais atos necessários, com as cautelas de estilo e
devidas comunicações de praxe. Após, volte-me os autos CONCLUSOS para
ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE
TERESINA-PI, 15 de Julho de 2021.
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado(a) de Polícia

Impresso por: Jose Anchieta Nery Neto
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ILMO. SENHOR DELEGADO GERAL DE POLÍCIAL CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ

THIAGO GOMES DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF nº
995.623.163-00, RG nº 22322064, SSP/PI, residente e domiciliado na Av. Nações uNidas,
834, Nações Unidas, Vermelha, Teresina – PI, vem respeitosamente à presença de V. Sra.
Apresentar a presentar REPRESENTAÇÃO CRIMINAL em face de RONY SAMUEL DE
NEGREIROS NUNES, brasileiro, solteiro, CPF 010.869.213-21, telefone (86) 98153-3339,
e do jornalista JOSÉ DE ARIMATEIA AZEVEDO, brasileiro, jornalista, divorciado, portador
do RG no 166.822 SSP/PI, inscrito no CPF sob o no 047.345.563-34, residente e
domiciliado à Rua Aurea Freire, no 1656, Jockey, Teresina/PI, CEP: 64049-160, nos
termos seguintes.
O Noticiante, sócio da empresa Saúde e Vida, vem sendo alvo de reiteradas
práticas de extorsão por parte de jornalista e seu associado.
Em junho deste ano, uma pessoa de nome de Rony Samuel, enviou mensagens
a um colaborador do Noticiante, de nome Lamarque Lavor, com o objetivo de que a
ameaça chegasse diretamente a ele.
Veja-se print screen do diálogo:
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A mensagem foi encaminhada do dispositivo de Rony Samuel (telefone 86
98153-3339) para o WhatsApp de Lamarque (número do terminal: 61 99658-8374).
Na mensagem, Rony Samuel afirma que “se ele não terminar de pagar o Rafael
vai ser uma nota por dia até sexta-feira”. “Ele”, na mensagem, refere-se ao Noticiante.
Juntamente com a ameaça, Rony Samuel encaminha trecho de nota publicada no Portal
AZ, fazendo referência velada (e enganosa) ao Noticiante.
Veja-se trecho da coluna de Arimateia Azevedo publicada em 29 de maio de
2021 no site Portal AZ1, em que há referência à empresa do Noticiante:

1

https://www.portalaz.com.br/colunas/20/arimateia-azevedo/45593/o-descaso-da-agespisa
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Pelo contexto da ameaça, fica claro que Rony Samuel tinha acesso livre e direto
ao Portal AZ, e que o site, mantido e alimentado pelo jornalista Arimateia Azevedo, atua
como parceiro das ameaças. Na prática, Arimateia e Rony estavam chantageando e
extorquindo o Noticiante para que este, mediante pagamento em dinheiro, evitasse a
publicação de notas supostamente incriminadoras.
Observe-se que, na troca de mensagens, Rony Samuel potencializa sua extorsão
ao afirmar que “pelo menos atenção da política eu tenho certeza que chama”, dando a
entender tanto que 1) em caso de não pagamento da extorsão, haveria uma série de
mensagens plantadas com o objetivo de deflagrar investigações contra o Noticiante; 2)
essas notas seriam arquivadas ou ignoradas mediante pagamento em dinheiro. Em
outras palavras: a publicação de notas negativas sobre o Noticiante estava condicionada
ao pagamento de dinheiro aos responsáveis pela extorsão.
Rony deixa claro que, com a colaboração de Arimateia Azevedo, pretendia
obrigar o Noticiante a tomar um determinado comportamento (no caso, o pagamento
em dinheiro), por meio de ameaça de publicação de uma série de notas em jornal, com
a intenção de obter vantagem econômica.
A participação de Arimateia Azevedo, no caso, está comprovada pela
mensagem encaminhada pelo próprio Rony, que denota ter sido a nota “Alô,
Florentino” plantada com a finalidade específica de coagir o Noticiante a desembolsar
valores em dinheiro com o objetivo de suspender as publicações desabonadoras na
coluna de Arimateia.
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Trata-se, como se pode notar, de prática do crime de extorsão, previsto no art.
158 do Código Penal, que prevê: “Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem
econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: [...] Pena reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.
Na hipótese, verifica-se, inclusive, tratar-se de crime cometido por duas
pessoas, tendo em vista a evidente associação entre Rony Samuel e Arimateia Azevedo,
o que atrai a aplicação do §1º do art. 158 (“Se o crime é cometido por duas ou mais
pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”).
Ressalte-se, no caso, não se tratar de conduta protegida pela liberdade de
imprensa, tendo em vista a caracterização de notas propositalmente plantadas com o
claro objetivo de coagir o Noticiante e, desta forma, obter vantagem econômica. Com
efeito, o tipo penal da extorsão tutela “a liberdade individual, a integridade física e
psíquica da vítima”2. Por óbvio, não pode a liberdade de imprensa ser usada como
escudo para atingir um bem juridicamente tutela de tal envergadura.
Por fim, é importante observar ser irrelevante, para o caso, o fato de ter ou não
havido a efetiva entrega da vantagem, tendo em vista já haver demonstração do
constrangimento mediante ameaça de publicações de notas em coluna de site de
notícias.
Nessa linha, pacífico o entendimento do STJ que “o delito de extorsão é formal,
consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça,
constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O
recebimento da vantagem indevida constitui exaurimento do crime, não sendo
necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal descrito no art. 158 do
Código Penal”3.
ANTE O EXPOSTO, requer de V. Sra. A instauração do adequado procedimento
investigatório para fins de apurar a prática do delito previsto no art. 158, do Código
Penal, por parte de RONY SAMUEL e ARIMATEIA AZEVEDO, instruindo a presente
Representação, desde já, com cópia do print screen de conversa do WhatsApp e a coluna
na qual foi plantada a nota utilizada para coagir o Noticiante.
Termos em que,
E. Deferimento.
Thiago Gomes Duarte
CPF nº 995.623.163-00
2

AgRg no HC 506.875/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
15/08/2019, DJe 28/08/2019
3
HC 372.101/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
16/02/2018
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA - TERESINA - PI

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Nº: 00048867/2021

DADOS DO REGISTRO
Data/Hora Início do Registro: 13/07/2021 11:06:00
Delegado de Polícia: Jose Anchieta Nery Neto

Data/Hora Fim: 13/07/2021 11:24:37

DADOS DA OCORRÊNCIA
Unidade de Apuração:

Delegacia de Crimes de Informática

Data/Hora do Fato Início: 29/05/2021 08:00
Data/Hora do Fato Fim:
Local do Fato
Município: Teresina (PI)
Bairro: Não se aplica
Tipo do Local: Ambiente virtual (Internet)
Natureza

Meio(s) Empregado(s)

95: EXTORSÃO (ART. 158 CAPUT DO CPB )

Não Houve

Motivação
Interesse financeiro

ENVOLVIDO(S)
Nome Civil: THIAGO GOMES DUARTE (COMUNICANTE , VÍTIMA )
Nacionalidade: Brasileira
Sexo: Masculino
Nasc: 20/07/1983
Profissão: Empresário
Estado Civil: Solteiro(a)
Naturalidade: Teresina - PI
Nome da Mãe: Gildete Duarte Reis Gomes

Idade 37

Documento(s)
CPF: 995.623.163-00
Endereço
Município: Teresina - PI
Logradouro: Avenida Nações Unidas
Bairro: Vermelha

Nº: 834
CEP: 64.023-285

Nome Civil: RONY SAMUEL DE NEGREIROS NUNES (SUPOSTO AUTOR/INFRATOR )
Nacionalidade: Brasileira
Sexo: Masculino
Nasc: 25/08/1994
Profissão: Não Informado
Estado Civil: Solteiro(a)
Naturalidade: Teresina - PI
Nome da Mãe: Maria Aparecida de Negreiros Nunes

Idade 26

Documento(s)
CPF: 010.869.213-21
Endereço
Município: São Raimundo Nonato - PI
Logradouro: RUA AVELINO FREITAS
Bairro: ALDEIA

Nº: 1120
CEP: 64.770-000

Impresso por: Nayara Talyta Silva Sousa
Data de Impressão:

13/07/2021 11:24:40
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA - TERESINA - PI

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Nº: 00048867/2021

Nome Civil: JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO (SUPOSTO AUTOR/INFRATOR )
Nacionalidade: Brasileira
Sexo: Masculino
Nasc: 01/02/1953
Profissão: Jornalista
Estado Civil: Divorciado(a)
Nome da Mãe: Luiza de Souza Azevedo

Idade 68

Documento(s)
CPF: 047.345.563-34
Endereço
Município: Teresina - PI
Logradouro: RUA AUREA FREIRE
Bairro: Jockey

Nº: 1656
CEP: 64.048-130

OBJETO(S) ENVOLVIDO(S)
Nenhum Objeto Informado

RELATO/HISTÓRICO
Portaria nº 45/IP/2021/PC-PI, oriunda da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, encaminhando representação
criminal subscrita por Thiago Gomes Duarte noticiando suposto crime de extorsão, a fim de que seja instaurado o
competente procedimento policial.

ASSINATURAS

Nayara Talyta Silva Sousa
Escrivão de Polícia
Matrícula 2865769
Responsável pelo Atendimento
"Declaro para os devidos fins de direito que sou o(a) único(a) responsável pelas informações acima assentadas e ciente que poderei responder civil e criminalmente pela presente declaração que dei
origem, conforme previsto nos Artigos 339-Denunciação Caluniosa e 340-Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção do Código Penal Brasileiro."

Impresso por: Nayara Talyta Silva Sousa
Data de Impressão:

13/07/2021 11:24:40
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

ORDEM DE MISSÃO POLICIAL
IP Nº 6314/2021
O(A) Senhor(a) Jose Anchieta Nery Neto, Delegado(a) de Polícia desta Unidade
Policial, TERESINA-PIAUí, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
DETERMINA
Ao(s) agente(s) de polícia, Eduardo Alves Patricio, que no prazo de 15 (quinze)
dias, procedam às diligências necessárias no intuito de: Identificar o suposto autor e a
motivação do crime. Identificar possíveis testemunhas da conduta perpetrada, parentes,
colegas de trabalho, vizinhos do local do fato e outras.
Identificar os personagens envolvidos no IPL levantando seus endereços, atividades
on line., histórico profissional e criminal e todo o mais necessário, com as cautelas de estilo e
devidas comunicações de praxe.
PROCEDA-SE às demais anotações e informações de praxe. Os dados já
conhecidos sobre a ocorrência em epígrafe que constam dos autos, poderão ser manuseados
ou feitos "CARGA" à controle do cartório da(o) escrivã(o) responsável. Ao final, no prazo
acima estabelecido, deverão o(os) agentes policiais convocado(os), apresentar relatório
detalhado em termo próprio, do apurado nas investigações.

CUMPRA-SE
TERESINA- PI, 14 de Julho de 2021.
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado(a) de Polícia

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE MISSÃO POLICIAL
Recebi e tomei ciência no dia ____/____/____, às ____:____ 01: Eduardo Alves Patricio

Impresso por: Eduardo Alves Patricio
Data de Impressão: 27/08/2021 11:39:58
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Eduardo Alves Patricio,
Agente de Polícia, em 27/08/2021 às 11:40:52, horário de Brasília.

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de
seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidades penais, civis e administrativas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link:
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-assinador/public/verificar.jsf
Informe o código verificador (MAC): 8TVKNBH e o código CRC: 0664636497PP

Este documento ainda poderá receber assinaturas.

Secretaria Nacional de
Segurança Pública
Código Verificador (MAC): 8TVKNBH - Código CRC: 0664636497PP

Ministério da
Justiça e Segurança Pública
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Governo do Estado do Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública
Gerência de Polícia Especializada
Delegacia de Crimes de Informática – DRCI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSÃO
POLICIAL
Senhor(a) Delegado(a),
Levo ao vosso conhecimento, para os devidos fins, que DANDO
CUMPRIMENTO a ORDEM DE MISSÃO de V.Sa., em que fora solicitada a
análise de vínculo entre o investigado José de Arimatéia Azevedo e o nacional
Rony Samuel de Negreiros Nunes, foram realizadas as seguintes diligências
no intuito de cumpri-la:
Em consultas às redes sociais facebook e instagram se verificou
que os dois têm vínculo de amizade, visto que no facebook eles são amigos
e no instagram são seguidores um do outro.

Perfil de Rony Samuel no facebook

Perfil de Rony Samuel no Instagram
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Governo do Estado do Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública
Gerência de Polícia Especializada
Delegacia de Crimes de Informática – DRCI

O perfil de Rony Samuel na rede social instagram mostra que
ele é Ouvidor Geral do município de São Raimundo Nonato e em consulta à
rede infoseg se verificou que o mesmo reside na Rua Avelino Freitas, 1120,
São Raimundo Nonato-PI.

Atenciosamente,

________________________
Eduardo Alves Patricio
Mat: 230720-x
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

ORDEM DE MISSÃO POLICIAL
IP Nº 6314/2021
O(A) Senhor(a) Jose Anchieta Nery Neto, Delegado(a) de Polícia desta Unidade
Policial, TERESINA-PIAUí, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
DETERMINA
Ao(s) agente(s) de polícia, Nayara Talyta Silva Sousa,, que no prazo de 05 (cinco)
dias, procedam às diligências necessárias no intuito de:
Expedir certidão telemática acerca da matéria jornalística citada na representação
criminal e supostamente publicada no www.portalaz.com.br
PROCEDA-SE às demais anotações e informações de praxe. Os dados já
conhecidos sobre a ocorrência em epígrafe que constam dos autos, poderão ser manuseados
ou feitos "CARGA" à controle do cartório da(o) escrivã(o) responsável. Ao final, no prazo
acima estabelecido, deverão o(os) agentes policiais convocado(os), apresentar relatório
detalhado em termo próprio, do apurado nas investigações.

CUMPRA-SE
TERESINA- PI, 13 de Agosto de 2021.
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado(a) de Polícia

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE MISSÃO POLICIAL
Recebi e tomei ciência no dia ____/____/____, às ____:____ 01:

Impresso por: Jose Anchieta Nery Neto
Data de Impressão: 13/08/2021 10:31:51

Código Verificador (MAC): 89TTJ7B - Código CRC: 2921618748PP
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Jose Anchieta Nery Neto,
Delegado(a) de Polícia, em 13/08/2021 às 10:32:01, horário de Brasília.
Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Nayara Talyta Silva Sousa,
Escrivão(ã) de Polícia, em 13/08/2021 às 10:38:37, horário de Brasília.

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de
seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidades penais, civis e administrativas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link:
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-assinador/public/verificar.jsf
Informe o código verificador (MAC): 89TTJ7B e o código CRC: 2921618748PP

Este documento ainda poderá receber assinaturas.

Secretaria Nacional de
Segurança Pública
Código Verificador (MAC): 89TTJ7B - Código CRC: 2921618748PP

Ministério da
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ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GERÊNCIA DE POLÍCIA ESPECIALIZADA
DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE INFORMÁTICA - DRCI

Visto:

CERTIDÃO
IP Nº 6314/2021
CERTIFICO, por ordem do Delegado de Polícia Civil José Anchieta Nery
Neto, que
acessei o sítio http://www.portalaz.com.br/ e verifiquei na
publicação,
datada
de
29/05/2021,
com
a
seguinte
URL http://www.portalaz.com.br/colunas/20/arimateia-azevedo/45593/odescaso-da-agespisa, três notas referentes à empresa de medicamentos,
conforme print colacionado abaixo:

Do que para constar lavro a presente certidão. O referido é verdade e
dou fé. Dada e lavrada no Cartório da Delegacia de Repressão a Crimes de
Informática - DRCI.
Teresina, 13 de agosto de 2021.

Nayara Talyta Silva Sousa
Escrivã de Polícia Civil

3
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

TERMO DE DECLARAÇÕES
IP N° 6314/2021
Às 09:51 do dia 02 do mês de Setembro do ano de 2021, nesta
cidade de TERESINA-PI,
nesta Unidade Policial, onde presente se
encontrava o(a) Delegado(a) de Polícia Jose Anchieta Nery Neto, comigo
Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Polícia, ao final assinado,
compareceu o(a) DECLARANTE: Thiago Gomes Duarte, CPF: 995.623.16300, Nome da Mãe: Gildete Duarte Reis Gomes, Sexo: Masculino, Raça/Cor:
Não Informado, Estado Civil: Solteiro(a), Nacionalidade: Brasil, Local de
Nascimento: Teresina/PI, Idade: 38 anos, Data de Nascimento: 20/07/1983,
Profissão: Empresário, Endereco: Avenida Nações Unidas, N°: 834, CEP:
64023285, Teresina/PI, Bairro: Vermelha, Telefone: (86) 99954-1400 (Celular)
/ (86) 98845-1508 (Celular). Aos costumes nada disse. Neste ato o declarante
AUTORIZA EXPRESSAMENTE sua adesão ao procedimento de intimação
via WhatsApp, via email e telefone. Às perguntas do(a) Delegado(a) de
Polícia, RESPONDEU:
Que tenho uma empresa do ramo de distribuição de medicamentos, há
mais de 10 (dez) anos; Que minha empresa é a DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA; Que em momentos anteriores esse
veículo de mídia, PORTAL AZ, já havia feito publicações atacando a honra da
minha empresa; Mas como não me aproximo, não dou resposta e nem espaço,
nessas vezes anteriores não recebi nenhum contato cobrando valores para
cessar as publicações; Que em 21 de maio de 2021 saíram notas na coluna do
Arimateia Azevedo insinuando irregularidades em um processo de pagamento
da minha empresa; Que o redator da matéria indicou várias indiretas para
minha empresa como um subtítulo "Saúde é Vida", o valor de R$ 499.105,55
de um processo de pagamento a minha empresa que realmente estava
tramitando na SESAPI, relacionado ao Hospital Chagas Rodrigues; Que até
citou uma "estrela vermelha, viúva", como possível "padrinho" da empresa;
Que acredito que aí ele estava se referindo ao Vereador de Teresina Dudu
Borges, do PT, que é meu cunhado; Mas o senhor Edilberto Borges em nada
tem relação com minha empresa, absolutamente nada; Que após a publicação
dessa coluna, a pessoa de RONY SAMUEL, o qual eu tinha ouvido falar que
era assessor do Deputado Paes Landim, enviou mensagens a LAMARCK
q,
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LAVOR, tentando me extorquir, para fazer cessar as publicações; Que RONY
SAMUEL deve ter enviado as mensagens da LAMARCK porque muita gente
na região de São Raimundo Nonato sabe que ele representa a minha empresa,
formalmente; Que juntei as mensagens criminosas na representação criminal;
Que um Douglas, a quem o RONY SAMUEL manda o LAMARCK enviar a
nota é um gerente da minha empresa; Que nunca tive relacionamento com esse
RONY SAMUEL e talvez por nem ter meu contato telefônico ele mandou as
mensagens para o LAMARCK; Que não tenho conhecimento sobre qual seria
alguma relação prévia entre RONY SAMUEL e ARIMATEIA AZEVEDO
para RONY SAMUEL ter agir a mando dele, até porque nunca tive
relacionamento com nenhum deles; Que fiquei revoltado com o fato dessa
pessoa ter vindo me extorquir por mensagens no whatsapp; Que um portal
publicar algo que é de conhecimento notório ou está em diário oficial tudo
bem; Mas o valor de R$ 499.105,55 ele pegou foi e um processo de pagamento
na SESAPI, pois é o valor correspondente ao que tinha sido executado até
aquele momento no contrato; Contrato esse regular, contra o qual nunca houve
qualquer alegação de irregularidade; Que existe urna servidora da Secretaria de
saúde que é ex-mulher do RONY SAMUEL; Que ela tem acesso aos processos
de pagamento; Que o nome dela é KAREN; Que após esse episódio das
mensagens o senhor RONY SAMUEL me encontrou ocasionalmente em um
órgão do estado e disse " rapaz, eu queria dar uma palavrinha com você...", no
que respondi eu não tenho nada para falar com você"; Que após isso ninguém
me procurou com novas extorsões; Que não sei informar se houve novas
publicações atacando minha empresa porque não fico acessando direto esse
portal; Que resolvi representar criminalmente porque chega a ser absurdo o
que esse pessoal fez; Que informo que o telefone de contato do senhor
LAMARCK é 61-99658-8374;
. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, foi encerrado o
presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos.
Eu Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Policia o digitei.
DELEGADO(A) DE POLÍCIA: Jo e
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OFÍCIO nº 347/DRCI/2021

Teresina-PI, 8 de setembro de 2021

Ao(s) Senhor(es)
Diretor(es) da(s) Empresa(s) de Telefonia Móvel (CLARO / OI / TIM / VIVO)
Senhor Diretor,
CONSIDERANDO o art. 13-A. do CPP, que dispõe que o Delegado de Polícia
Civil, poderá requisitar dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, a ser
atendido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
CONSIDERANDO que o art. 15 da Lei 12.850/13, que define acesso, independente
de autorização judicial aos dados cadastrais do investigado, mantidos por empresas de
telefonia.
REQUISITO a V. Sa., a fim de subsidiar investigação criminal, que sejam
informados, em caráter de urgência, todos os dados cadastrais em poder da empresa relativos
à(s) LINHA(S) / TERMINAL(IS) TELEFÔNICO(S), abaixo relacionadas, incluindo o(s)
IMEI(s) aos quais a(s) respectiva(s) linha(s) tenha(m) se vinculado no período abaixo
indicado:
Caso

LINHA / TERMINAL
TELEFÔNICO

IP 6314/2021

(86) 9-8153-3339

Período
01/06/2021 a 30/06/2021

Solicito que a resposta seja encaminhada em formato PDF para o e-mail
francisco.braga@pc.pi.gov.br.
Atenciosamente,
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado de Polícia Civil
Mat. 299045-8
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Jose Anchieta Nery Neto,
Delegado(a) de Polícia, em 10/09/2021 às 15:10:36, horário de Brasília.

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de
seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidades penais, civis e administrativas.
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https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-assinador/public/verificar.jsf
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OFÍCIO nº 357/DRCI/2021

Teresina-PI, 8 de setembro de 2021

Ao(s) Senhor(es)
Diretor(es) da(s) Empresa(s) de Telefonia Móvel (CLARO / OI / TIM / VIVO)
Senhor Diretor,
CONSIDERANDO o art. 13-A. do CPP, que dispõe que o Delegado de Polícia
Civil, poderá requisitar dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, a ser
atendido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
CONSIDERANDO que o art. 15 da Lei 12.850/13, que define acesso, independente
de autorização judicial aos dados cadastrais do investigado, mantidos por empresas de
telefonia.
REQUISITO a V. Sa., a fim de subsidiar investigação criminal, que sejam
informados, em caráter de urgência, todos os dados cadastrais em poder da empresa relativos
à(s) LINHA(S) / TERMINAL(IS) TELEFÔNICO(S), abaixo relacionadas, incluindo o(s)
IMEI(s) aos quais a(s) respectiva(s) linha(s) tenha(m) se vinculado no período abaixo
indicado:
Caso

LINHA / TERMINAL
TELEFÔNICO

IP 6314/2021

(86) 9-8153-3339

Período
01/01/2021 a 08/09/2021

Solicito que a resposta seja encaminhada em formato PDF para o e-mail
francisco.braga@pc.pi.gov.br.
Atenciosamente,
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado de Polícia Civil
Mat. 299045-8
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Jose Anchieta Nery Neto,
Delegado(a) de Polícia, em 20/09/2021 às 10:08:15, horário de Brasília.

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de
seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidades penais, civis e administrativas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link:
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São Paulo, 14/09/2021
CT – 187162/2021 TBRA - VIVO SP
REF: IP 6314/2021
Exmo(a) Sr(a).
Dr.(a) José Anchieta Nery Neto
Delegado de Polícia da Delegacia de Crimes de Informática da
Comarca de Teresina
Piauí
francisco.braga@pc.pi.gov.br

REF.OF. 347/DRCI/2021
Processo: IP 6314/2021

Meritíssimo(a) Juiz(a) ou Promotor(a) ou Delegado(a),
TELEFÔNICA BRASIL S.A., serve-se da presente para em atenção ao ofício em
epígrafe, informar o que segue:
Salientamos que, não obstante a linha (86) 98153-3339 pertencer a esta
operadora, não encontramos usuário/cliente para o período postulado, qual seja
01/06/2021 a 30/06/2021.
Outrossim, na tecnologia GSM, o IMEI (serial do aparelho) é apenas a
identificação do aparelho celular, não tendo participação ativa no cadastro do
usuário. Os dados cadastrais dos clientes são vinculados ao SIM CARD (“chip”)
que pode ser utilizado em diversos aparelhos, inclusive de diferentes operadoras
de telefonia móvel.
Contudo, é viável a obtenção do histórico de utilização do mesmo, ou seja,
relação simplificada das linhas que utilizaram determinado IMEI (a qual não
contém detalhes pormenorizados de chamadas).
Assim sendo, considerado o período indicado, obtivemos a seguinte informação:
86981533339 - Periodo: 01/06/2021 00:00:00 a 30/06/2021 23:59:59
Sem Resultados
*** IMEI: o último dígito é o verificador, o qual pode ser zerado, sem qualquer prejuízo.

I) REUTILIZAÇÃO DE LINHAS
Informamos que as linhas são comercializadas conforme as normas definidas pelas
Resoluções n.º 73/1998 (regulamento geral dos serviços de telecomunicações)
477/2007 (regulamento do serviço móvel pessoal – SMP), 426/2005 (regulamento do
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serviço telefônico fixo comutado – STFC) e 632/2014 (regulamento geral dos
direitos do consumidor dos serviços de telecomunicações) da ANATEL.
Desta forma, nos termos da Resolução 632/2014, as alterações e fornecimento dos
dados cadastrais, de qualquer modalidade, são de obrigação e responsabilidade
dos clientes, assim, ausente a indicação de período específico de interesse,
apresentamos as últimas informações que constam do nosso banco de dados.
Desse modo, se necessárias novas pesquisas, seja em relação a reutilização de
números e/ou eventual transferência de assinatura/titularidade, solicitamos que
seja enviado novo ofício contendo exatamente o período a ser considerado e
outras informações disponíveis para pesquisas.
Ademais, informamos o canal preferencial de entrada de ofícios referentes às
solicitações
de
quebra
de
sigilo
desta
Operadora
é
o
e-mail:
ordens.sigilo.br@telefonica.com.
Assim, com a finalidade de tornar nosso fluxo de atendimento mais célere e
digital, solicitamos que no próximo ofício direcionado a esta Operadora, conste
o
endereço
de e-mail governamental
para
encaminhamento
das
informações
solicitadas.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição, para os
esclarecimentos que se façam necessários, renovando nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Divisão de Serviços Especiais
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TERMO DE DEPOIMENTO
IP Nº 6314/2021
Às 11:18 do dia 22 do mês de Setembro do ano de 2021, nesta
cidade de TERESINA-PI ,
nesta Unidade Policial, onde presente se
encontrava o(a) Delegado(a) de Polícia, Jose Anchieta Nery Neto,
comigo Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Polícia, ao final assinado,
compareceu o(a) DEPOENTE: Lamarque D Lavor Santana de Almeida
Rocha, CPF: 059.065.105-67, Nome da Mãe: Ivete Bastos de Santana Rocha,
Sexo: Masculino, Nacionalidade: Brasil, Local de Nascimento: São Raimundo
Nonato/PI, Idade: 28 anos, Data de Nascimento: 21/05/1993, Endereco:
CONDOMINIO SGCV ST GARAGENS E CONCES DE VEICULO, Nº: 504,
CEP: 71215100, Brasília/DF, Bairro: ZONA INDUSTRIAL GU, Telefone:
(61) 9658-8374 (Celular). Compromissado(a) na forma da lei. Deixa de prestar
compromisso por tratar-se das pessoas constantes nos arts. 206 e 208 do
CPP. Aos costumes nada disse.Neste ato o declarante AUTORIZA
EXPRESSAMENTE sua adesão ao procedimento de intimação via WhatsApp,
via email e telefone INQUIRIDO(A) acerca do(s) fato(s) narrados no
procedimento em epígrafe, às perguntas RESPONDEU:
Que conheço o Sr. THIAGO DUARTE por termos uma relação
comercial, uma vez que eventualmente represento a empresa dele em
procedimento licitatório no interior do Estado; Que já faz algum tempo
conheço o Sr. RONY SAMUEL pelo fato de sermos da mesma região, São
Raimundo Nonato; Mas nunca tive muita proximidade; Que atualmente ele é
Ouvidor Geral do município de São Raimundo Nonato, mas sei que antes ele já
foi assessor parlamentar, no Gabinete do Deputado Paes Landim; Que também
fui assessor no gabinete do Deputado Paes Landim mas nessa época não tive
proximidade com RONY SAMUEL, o encontrava apenas esporadicamente no
gabinete; Que todo mundo sabe que esse RONY SAMUEL tinha um relação
próxima com o jornalista Arimateia Azevedo; Que seria uma relação de
amizade e de trabalho; Que sei que o RONY SAMUEL escreve coisas para o
ARIMATEIA publicar no portal dele, como se ele ARIMATEIA fosse o autor;
Que esse é um fato sabido por todo mundo de São Raimundo e Teresina; Que
eles sempre frequentam ambientes juntos, aniversários e etc; Que acredito que
RONY SAMUEL tem uma situação financeira apertada, e ele sempre vive
pedindo dinheiro emprestado e até a mim, no passado já pediu algo, mas
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emprestado; Que no sábado, dia 29 de maio de 2021, as 03:00h da madrugada,
ele me enviou mensagem com um print da coluna do Jornalista Arimateia
Azevedo, onde se fazia alegações sobre a empresa de Thiago, e logo após as
afirmações ¿se ele não terminar de pagar o Rafael vai ser uma nota por dia até
sexta-feira¿ e ¿pelo menos a atenção da polícia eu tenho certeza que chama;
Que logo depois informei que isso era errado, pedi pra ele não fazer isso; Que
imediatamente falei com o Thiago Duarte, dono da empresa e vítima, mandado
um print dessa conversa do RONY SAMUEL; Que o RONY SAMUEL ficou
com raiva por eu ter mandado print pra THIAGO, dizendo ¿vc me lascou¿,
¿ele disse que vai pra polícia e que vai quebrar minha cara quando me ver na
rua¿; Que é conhecida essa prática do RONY SAMUEL; Que ele inclusive está
próximo da Prefeita Carmelita, de São Raimundo Nonato e ainda sim, publica
notícias contra ela, por meio do Arimateia Azevedo; Que Douglas, citado nas
mensagens é funcionário da empresa; Que Rafael citado nas mensagens é um
empresário, sócio de seu irmão gêmeo Guilherme, donos da empresa Troca
Certa; Que quando liguei pra THIAGO ele nem conhecia essas pessoas de
RAFAEL e GUILHERME; Que como RONY SAMUEL disse para eu enviar
mensagem par ao Douglas, acredito que ele que conheça o Rafael; Um dia ao
eu perguntar para o Douglas e disse que apenas esse Rafael teria apresentado
ele para o Rony; Que o que sei é isso; Que tenho os prints completos na
biblioteca do meu celular e ainda tenho a conversa no aplicativo WhatsApp;
Que perguntado pelo Delegado sobre algumas mensagens que foram apagadas
no Whatsapp informo que pode ter sido o Thiago que apagou quando mostrei o
celular para ele, talvez por não querer que algum visse até o trecho que o
RONY diz que ele falou até de quebrar a cara do RONY por ele ter feito essa
extorsão; Mas que todo o resto consta lá e a conversa completa na biblioteca de
fotos conforme a representação;
. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, foi encerrado o
presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos.
Eu Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Polícia o digitei.
DELEGADO(A) DE POLÍCIA: Jose Anchieta Nery Neto
DEPOENTE: Lamarque D Lavor Santana de Almeida Rocha
ESCRIVÃ(O): Nayara Talyta Silva Sousa
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TERMO DE DEPOIMENTO
IP N° 6314/2021
Às 11:18 do dia 22 do mês de Setembro do ano de 2021, nesta
cidade de TERESINA-PI ,
nesta Unidade Policial, onde presente se
encontrava o(a) Delegado(a) de Polícia, Jose Anchieta Nery Neto,
comigo Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Polícia, ao final assinado,
compareceu o(a) DEPOENTE: Lamarque D Lavor Santana de Almeida
Rocha, CPF: 059.065.105-67, Nome da Mãe: Ivete Bastos de Santana Rocha,
Sexo: Masculino, Nacionalidade: Brasil, Local de Nascimento: São Raimundo
Nonato/PI, Idade: 28 anos, Data de Nascimento: 21/05/1993, Endereco:
CONDOMINIO SGCV ST GARAGENS E CONCES DE VEICULO, NI': 504,
CEP: 71215100, Brasília/DF, Bairro: ZONA INDUSTRIAL GU, Telefone:
(61) 9658-8374 (Celular). Compromissado(a) na forma da lei. Deixa de prestar
compromisso por tratar-se das pessoas constantes nos arts. 206 e 208 do
CPP. Aos costumes nada disse.Neste ato o declarante AUTORIZA
EXPRESSAMENTE sua adesão ao procedimento de intimação via WhatsApp,
via email e telefone INQUIRIDO(A) acerca do(s) fato(s) narrados no
procedimento em epígrafe, às perguntas RESPONDEU:
Que conheço o Sr. THIAGO DUARTE por termos uma relação
comercial, urna vez que eventualmente represento a empresa dele em
procedimento licitatório no interior do Estado; Que já faz algum tempo
conheço o Sr. RONY SAMUEL pelo fato de sermos da mesma região, São
Raimundo Nonato; Mas nunca tive muita proximidade; Que atualmente ele é
Ouvidor Geral do município de São Raimundo Nonato, mas sei que antes ele já
foi assessor parlamentar, no Gabinete do Deputado Paes Landim; Que também
fui assessor no gabinete do Deputado Paes Landim mas nessa época não tive
proximidade com RONY SAMUEL, o encontrava apenas esporadicamente no
gabinete; Que todo mundo sabe que esse RONY SAMUEL tinha um relação
próxima com o jornalista Arimateia Azevedo; Que seria uma relação de
amizade e de trabalho; Que sei que o RONY SAMUEL escreve coisas para o
ARIMATEIA publicar no portal dele, como se ele ARIMATEIA fosse o autor;
Que esse é um fato sabido por todo mundo de São Raimundo e Teresina; Que
eles sempre frequentam ambientes juntos, aniversários e etc; Que acredito que
RONY SAMUEL tem urna situação financeira apertada, e ele sempre vive
pedindo dinheiro emprestado e até a mim, no passado já pediu algo, mas
Sinesp
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emprestado; Que no sábado, dia 29 de maio de 2021, as 03:00h da madrugada,
ele me enviou mensagem com um print da coluna do Jornalista Arimateia
Azevedo, onde se fazia alegações sobre a empresa de Thiago, e logo após as
afirmações "se ele não terminar de pagar o Rafael vai ser uma nota por dia até
sexta-feira" e "pelo menos a atenção da polícia eu tenho certeza que chama;
Que logo depois informei que isso era errado, pedi pra ele não fazer isso; Que
imediatamente falei com o Thiago Duarte, dono da empresa e vitima, mandado
um print dessa conversa do RONY SAMUEL; Que o RONY SAMUEL ficou
com raiva por eu ter mandado print pra THIAGO, dizendo "vc me lascou",
"ele disse que vai pra policia e que vai quebrar minha cara quando me ver na
rua"; Que é conhecida essa prática do RONY SAMUEL; Que ele inclusive está
próximo da Prefeita Carmelita, de São Raimundo Nonato e ainda sim, publica
notícias contra ela, por meio do Arimateia Azevedo; Que Douglas, citado nas
mensagens é funcionário da empresa; Que Rafael citado nas mensagens é um
empresário, sócio de seu irmão gêmeo Guilherme, donos da empresa Troca
Certa; Que quando liguei pra THIAGO ele nem conhecia essas pessoas de
RAFAEL e GUILHERME; Que como RONY SAMUEL disse para eu enviar
mensagem par ao Douglas, acredito que ele que conheça o Rafael; Um dia ao
eu perguntar para o Douglas e disse que apenas esse Rafael teria apresentado
ele para o Rony; Que o que sei é isso; Que tenho os prints completos na
biblioteca do meu celular e ainda tenho a conversa no aplicativo WhatsApp;
Que perguntado pelo Delegado sobre algumas mensagens que foram apagadas
no Whatsapp informo que pode ter sido o Thiago que apagou quando mostrei o
celular para ele, talvez por não querer que algum visse até o trecho que o
RONY diz que ele falou até de quebrar a cara do RONY por ele ter feito essa
extorsão; Mas que todo o resto consta lá e a conversa completa na biblioteca de
fotos conforme a representação;
. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, foi encerrado o
presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos.
Eu Nayara Talyta Silva Sousa, Escrivã(o) de Policia o digitei.
,

DELEGADO(A) DE POLÍC
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GERÊNCIA DE POLÍCIA ESPECIALIZADA
DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES DE INFORMÁTICA - DRCI

CERTIDÃO

CERTIFICO, por ordem do Delegado de Polícia Civil José Anchieta Nery Neto,
após a testemunha Lamarque D Lavor Santana de Almeida Rocha, informar possuir prints
de conversas mantidas com o número (86) 8153-3339, salvo com o nome Rony Samuel,
este apresentou o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11 PRO MAX, cor preto,
acompanhado de SIM card com número (61) 99658-8374, determinando a supracitada
autoridade, com autorização, que abrisse a fototeca (biblioteca de fotos) do aparelho
celular e verificasse os prints salvos na data de 29/05/2021, tendo sido obtidas as imagens
abaixo colacionados:
1) Data de criação 29/05/2021, às 09:44

2) Data de criação 29/05/2021, às 09:45

Fls: 32
Visto:

3) Data de criação 29/05/2021 às 09:45

Fls: 33
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4) Imagem da conversa obtida do próprio aplicativo WhatsApp mantida com o
número (86) 8153-3339, salvo com o nome Rony Samuel

Do que para constar lavro a presente certidão. O referido é verdade e dou fé. Dada
e lavrada no Cartório da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática - DRCI.

Teresina, 22 de setembro de 2021.

Nayara Talyta Silva Sousa
Escrivã de Polícia Civil
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EGRED

São Paulo, 21/09/2021
CT – 193370/2021 TBRA - VIVO SP
REF: IP 6314/2021
Exmo(a) Sr(a).
Dr.(a) AUTORIDADE POLICIAL
MM.(a) DELEGADO DE POLICIA TITULAR da Policia Civil da
Comarca de Teresina - PI
Teresina - PI
PIAUI
francisco.braga@pc.pi.gov.br

REF.OF. 86981533339
Processo: IP 6314/2021
Meritíssimo(a) Delegado(a),
TELEFÔNICA BRASIL S.A., serve-se da presente para em atenção ao ofício em
epígrafe, informar o que segue:
Na tecnologia GSM, o IMEI (serial do aparelho) é apenas a identificação do
aparelho celular, não tendo participação ativa no cadastro do usuário. Os dados
cadastrais dos clientes são vinculados ao SIM CARD (“chip”) que pode ser
utilizado em diversos aparelhos, inclusive de diferentes operadoras de telefonia
móvel.
Contudo, é viável a obtenção do histórico de utilização do mesmo, ou seja,
relação simplificada das linhas que utilizaram determinado IMEI (a qual não
contém detalhes pormenorizados de chamadas).
Assim sendo, considerado o período indicado, obtivemos a seguinte informação:
86981533339 - Periodo: 01/01/2021 00:00:00 a 08/09/2021 23:59:59
353082101763090 - 04/01/2021 a 05/01/2021
*** IMEI: o último dígito é o verificador, o qual pode ser zerado, sem qualquer prejuízo.

Posto isto, apresentamos a seguir os dados cadastrais das linhas identificadas:
I) PESQUISAS
* ---------------------------------------------------------------------------- *
*
PARÂMETRO(S) DE CONSULTA
*
*
*
* NÚMERO DA LINHA: (86) 98153-3339
*
* ---------------------------------------------------------------------------- *
* NÚMERO DA LINHA: ............................................(86) 98153-3339 *
* CLIENTE: .....................................RONY SAMUEL DE NEGREIROS NUNES *
* CPF: .........................................................010.869.213-21 *

CONFIDENCIAL
As informações contidas neste documento são confidenciais e para uso
exclusivo de seus destinatários.
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EGRED

ENDEREÇO: ...................................................R MIOSOTIS 1091
COMPLEMENTO: ........................................................ AP 203
BAIRRO: ..............................................................JOQUEI
CEP: .............................................................64.048-130
MUNICÍPIO: .........................................................TERESINA
ESTADO: ..................................................................PI
MODALIDADE: .........................................................POSCHIP
SITUAÇÃO: ...........................................................INATIVO
DATA HABILITAÇÃO: ................................................20/06/2018
DATA RESCISÃO: ...................................................25/03/2021
............................................................................
II)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

REUTILIZAÇÃO DE LINHAS

Informamos que as linhas são comercializadas conforme as normas definidas pelas
Resoluções n.º 73/1998 (regulamento geral dos serviços de telecomunicações)
477/2007 (regulamento do serviço móvel pessoal – SMP), 426/2005 (regulamento do
serviço telefônico fixo comutado – STFC) e 632/2014 (regulamento geral dos
direitos do consumidor dos serviços de telecomunicações) da ANATEL.
Desta forma, nos termos da Resolução 632/2014, as alterações e fornecimento dos
dados cadastrais, de qualquer modalidade, são de obrigação e responsabilidade
dos clientes, assim, ausente a indicação de período específico de interesse,
apresentamos as últimas informações que constam do nosso banco de dados.
Desse modo, se necessárias novas pesquisas, seja em relação a reutilização de
números e/ou eventual transferência de assinatura/titularidade, solicitamos que
seja enviado novo ofício contendo exatamente o período a ser considerado e
outras informações disponíveis para pesquisas.
III)

PERÍODO DE PESQUISAS

Cabe esclarecer que consideramos como data final para a execução das pesquisas,
a data de expedição do ofício supracitado.
Assim, caso não seja esse o entendimento, respeitosamente, rogamos nos seja
enviado novo ofício contendo expressamente o prazo final a ser adotado.
Tal ponderação visa ao entendimento inequívoco da presente ordem e o seu fiel
cumprimento por esta operadora.
Ademais, informamos o canal preferencial de entrada de ofícios referentes às
solicitações
de
quebra
de
sigilo
desta
Operadora
é
o
e-mail:
ordens.sigilo.br@telefonica.com.
Assim, com a finalidade de tornar nosso fluxo de atendimento mais célere e
digital, solicitamos que no próximo ofício direcionado a esta Operadora, conste
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o
endereço
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de e-mail governamental

para

encaminhamento

das

Visto:

informações

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição, para os
esclarecimentos que se façam necessários, renovando nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Divisão de Serviços Especiais
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

ORDEM DE MISSÃO POLICIAL
IP Nº 6314/2021
O(A) Senhor(a) Jose Anchieta Nery Neto, Delegado(a) de Polícia desta Unidade
Policial, TERESINA-PIAUí, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
DETERMINA
Ao(s) agente(s) de polícia, Francisco Das Chagas Leal Braga Júnior,, que no prazo
de 05 (cinco) dias, procedam às diligências necessárias no intuito de:
CONSIDERANDO a existência de material legalmente colhido no curso
do Inquérito Policial 2861/2020, qual seja dispositivo móvel do investigado Jose de Arimateia
Azevedo, com a consequente autorização de extração de dados e compartilhamento de provas
em autos apartados à aquele inquérito;
CONSIDERANDO a autorização específica de compartilhamento desses dados
com o presente Inquérito Policial, decidida pela Central de Inquérito no PROCESSO Nº:
0832824-37.2021.8.18.0140;
DETERMINO ao investigador que realize a análise dos dados constantes na
extração do dispositivo móvel apreendido no Inquérito Policial 2861/2020, produzindo
relatório com dados que possam ser relacionados à presente investigação, em especial:
- Se há indicativo de relacionamento com o investigado com a pessoa de RONY
SAMUEL? Qual seria esse tipo de relacionamento? Há interesse financeiro nesse
relacionamento? E se as informações encontradas corroboram o até então apurado no presente
inquérito policia.
- Se há outros dados julgados úteis no material analisado.
PROCEDA-SE às demais anotações e informações de praxe. Os dados já
conhecidos sobre a ocorrência em epígrafe que constam dos autos, poderão ser manuseados
ou feitos "CARGA" à controle do cartório da(o) escrivã(o) responsável. Ao final, no prazo
acima estabelecido, deverão o(os) agentes policiais convocado(os), apresentar relatório
detalhado em termo próprio, do apurado nas investigações.

CUMPRA-SE
TERESINA- PI, 27 de Setembro de 2021.
Jose Anchieta Nery Neto
Delegado(a) de Polícia

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE MISSÃO POLICIAL
Impresso por: Jose Anchieta Nery Neto
Data de Impressão: 27/09/2021 19:09:16
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

Recebi e tomei ciência no dia ____/____/____, às ____:____ 01:
Recebi e tomei ciência no dia ____/____/____, às ____:____ 02:
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Jose Anchieta Nery Neto,
Delegado(a) de Polícia, em 27/09/2021 às 19:09:33, horário de Brasília.
Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Francisco Das Chagas Leal
Braga Júnior, Agente de Polícia, em 28/09/2021 às 09:17:41, horário de Brasília.

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de
seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidades penais, civis e administrativas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link:
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-assinador/public/verificar.jsf
Informe o código verificador (MAC): HAYUA3W e o código CRC: 3380187385PP

Este documento ainda poderá receber assinaturas.

Secretaria Nacional de
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE CRIMES DE INFORMÁTICA
TERESINA - PI

RELATÓRIO DE MISSÃO POLICIAL
IP 6314/2021
Em cumprimento à Ordem de Missão referente ao procedimento investigativo em
epígrafe, segue em anexo Relatório de Missão no formato PDF produzido em 28/09/2021.
TERESINA- PI, 29 de setembro de 2021.
Francisco das Chagas Leal Braga Junior
Agente de Polícia
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Documento assinado eletronicamente, via Sinesp Segurança, por Francisco Das Chagas Leal
Braga Júnior, Agente de Polícia, em 29/09/2021 às 10:29:10, horário de Brasília.
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Visto:

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO

Em resposta à Ordem de Missão datada de 27/09/2021, exarada pelo Delegado
José Anchieta Nery Neto nos autos do Inquérito Policial 6314/2021, determinando a
análise da extração do dispositivo móvel do investigado José de Arimateia Azevedo,
autorizada nos autos do processo 0832824-37.2021.8.18.0140, informo que após as
diligências requeridas foram obtidas as informações abaixo transcritas.
1. INFORMAÇÕES COLETADAS
No presente relatório constam exclusivamente as informações relacionadas ao
esclarecimento dos fatos apurados neste inquérito policial que puderam ser obtidas
através de ferramenta forense. Restando preservados dados de cunho pessoal ou
relacionados à intimidade do investigado que não interessem à investigação.
2. DISPOSITIVO ELETRÔNICO ANALISADO
Conforme arquivo gerado no programa forense Cellebrite UFED Reader, tratase de um aparelho celular Apple iPhone 11 PRO (Número do modelo MWC72; Serial
DNPC31VPN6Y6; IMEI 353839109452932; vinculado ao terminal +5586999228012 e
ao ID da Apple: arimateia@portalaz.com.br) apreendido na posse do investigado José
de Arimateia Azevedo.
3. DIÁLOGOS RELEVANTES
3.1. WHATSAPP - TERMINAL 61 9826-3339 (NOMEADO SAMUCA)

Os diálogos armazenados no dispositivo tiveram início na data de 08/11/2017
conforme imagem abaixo.

Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática
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Nos diálogos, os comunicantes RONY e ARIMATEIA tratavam constantemente
sobre matérias jornalísticas, sendo possível inferir (conforme imagens abaixo) que
RONY foi o responsável por algumas das matérias publicadas no Portal AZ.

Algumas das matérias remetidas por RONY foram publicadas no dia seguinte
no Portal AZ, apresentando autoria de ARIMATEIA.
Em 05/05/2019, por exemplo, RONY encaminhou a seguinte mensagem:

No dia seguinte,06/05/2019, ARIMATEIA veiculou a matéria através de sua
página no PortalAZ (URL: https://www.portalaz.com.br/colunas/20/arimateiaazevedo/12974/apagao-na-seguranca”), conforme imagem abaixo:
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Após a publicação na página do Portal AZ, o investigado ARIMATEIA enviou o
link da matéria para RONY conforme imagem abaixo:

Em 06/05/2019 RONY enviou outra notícia para ARIMATEIA:
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No dia seguinte, 07/05/2019, ARIMATEIA publicou a matéria na página do
PortalAZ (URL: https://www.portalaz.com.br/colunas/20/arimateia-azevedo/13015/agrande-familia)

Após a publicação da matéria supracitada, ARIMATEIA encaminhou o link da
notícia para RONY:
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Em 28/03/2019 RONY solicitou o número da conta de ARIMATEIA, mas nos
diálogos não foi possível identificar o motivo. ARIMATEIA forneceu dados bancários
da Pessoa Jurídica INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ LTDA.
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3.2. WHATSAPP - TERMINAL 86 8153-3339 (NOMEADO SAMUCA 2)

Os diálogos armazenados no dispositivo tiveram início na data de 09/05/2019
conforme imagem abaixo.

Nos diálogos RONY informou que enviaria mais notas para serem publicadas
por ARIMATEIA:
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Em 21/05/2019 ARIMATEIA e RONY trataram sobre o pagamento da quantia
de R$150.000,00 para uma pessoa de nome André, e discutiram se o valor também
seria pago os investigados ou se os valores pagos já incluíam os investigados.
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Em 31/07/2019, ARIMATEIA encaminhou os dados bancários do Portal AZ,
recebendo como resposta apenas 59.40.

Por diversas vezes RONY pediu dinheiro para ARIMATEIA, conforme imagens
abaixo:
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4. RESPOSTA À QUESITAÇÃO
4.1. Se há indicativo de relacionamento com o investigado com a pessoa de
RONY SAMUEL?
Conforme itens 3.1 e 3.2 deste relatório, foram localizados diálogos entre o
ARIMATEIA AZEVEDO e RONY SAMUEL.
Nos citados diálogos, os terminais utilizados pelo investigado Rony Samuel estão
salvos com o nome SAMUCA (61 9826-3339) e SAMUCA 2 (86 8153-3339).
O terminal utilizado por ARIMATEIA AZEVEDO era 86 99922-8012.
Os diálogos armazenados têm início em novembro de 2017 e se encerram em
junho de 2020, data da apreensão do aparelho celular do qual foram extraídos os
diálogos e prisão do investigado ARIMATEIA AZEVEDO.
4.2. Qual seria esse tipo de relacionamento?
Dos diálogos foi possível inferir que os investigados atuaram constantemente com
a publicação de matérias jornalísticas de teor político, e que parte das matérias
veiculadas no Portal AZ sob autoria de ARIMATEIA AZEVEDO foram era produzidas
por RONY.
A maior parte dos diálogos consiste em envio de matérias jornalísticas de cunho
político, mas em determinadas situações foi possível visualizar conversas de cunho
financeiro não especificado.
4.3. Há interesse financeiro nesse relacionamento?
Conforme item anterior, foi possível identificar diversas passagens em que o
investigado RONY solicitou dinheiro para ARIMATEIA, porém não foi possível
identificar a razão das solicitações.
Além destes pedidos, em 21/05/2019, conforme fls 07 deste relatório, ARIMATEIA
e RONY trataram sobre o pagamento da quantia de R$150.000,00 efetuado por Edson
Ferreira para André, ocasião em que discutiram se os investigados também
receberiam dinheiro, ou se o montante pago já incluía os investigados.
Não foi possível identificar o motivo do citado pagamento ou qualificar as pessoas
de Edson Ferreira e André, sendo necessárias outras diligências.
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4.4. E se as informações encontradas corroboram o até então apurado no
presente inquérito polícia.
Os diálogos identificados corroboram as informações prestadas pela testemunha
LAMARK em seu termo de depoimento, sendo concreta a existência de
relacionamento entre os investigados e publicação, por meio do jornalista ARIMATEIA
AZEVEDO, de notícias produzidas por RONY SAMUEL.
Cumpre registrar que o aparelho sob análise fora apreendido no mês de julho de
2020, não havendo registro de fatos posteriores no dispositivo.
4.5. Se há outros dados julgados úteis no material analisado.
As informações relevantes ao presente Inquérito Policial foram destacadas neste
relatório.

Teresina, 28 de setembro de 2021

Francisco Das Chagas Leal Braga Júnior
Agente de Polícia Civil
Mat. 286.778-8
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