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I — RELATÓRIO 

Em 17 de junho de 2013 (fl. 01-A), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ajuizou a presente ação penal pública incondicionada em face de 
JOSÉ FRANCISCO 

DAS NEVES, MARIVONE FERREIRA DAS NEVES, JADER FERREIRA DAS NEVES, 
JALES FERREIRA DAS NEVES e KAREN NEVES DIEBOLD, devidamente qualificados 
nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 1°, § 4°, da Lei 
9.613/1998, c/c artigo 69 (JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE por 10 vezes, JADER por 7 vezes, KAREN por 5 vezes e JALES por 4 vezes) e artigo 288, estes do Código Penal. 

Esclareceu, inicialmente, o Parquet que a peça inaugural refere-se 
apenas a parte dos crimes de lavagem de dinheiro supostamente cometidos pelos réus, 

destacando que tanto os demais crimes de lavagem, quanto outros crimes que também 

tenham sido cometidos pelos réus, inclusive os antecedentes das lavagens referidas, 

encontram-se em apuração em inquéritos policiais próprios, devendo, oportunamente, ser 
objeto de denúncias específicas. 

Sobre os crimes antecedentes às operações de lavagem denunciadas, 

alega o MPF, com fulcro em perícia criminal, ter havido superfaturamento no importe de 
R$ 71.775.032,14 

(setenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trinta e dois 

reais e quatorze centavos — valor apurado em agosto de 2009) na execução de obras 
contratadas pelo réu JOSÉ FRANCISCO, na condição de presidente da VALEC, com a 
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empresa CONSTRAN S/A. 

Complementa que em 06 outras obras, contratadas em decorrência do 

mesmo Edital de Licitação, investigadas em 06 outros inquéritos, foi apurada, também por 

perícia criminal, a existência de superfaturamento que totaliza quantia superior a R$ 
144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais). 

Afirma serem esses os indícios da prática de crimes de peculato e de 
licitação, por JOSÉ FRANCISCO, que teriam redundado em desvio "de dezenas de 
milhões de reais dos cofres da VALEC" (fl. 01-G). 

Complementa observando que, entre 2003 e 2011, período em que JOSÉ 
FRANCISCO ocupou a presidência da VALEC, época também em que ocorridas as 

referidas contratações, houve extraordinário crescimento do patrimônio familiar, tanto do 
acusado JOSÉ FRANCISCO quanto de sua esposa e filhos, os corréus MARIVONE 
FERREIRA, JADER FERREIRA, JALES FERREIRA e KAREN DIEBOLD, 
respectivamente. 

Especificamente em relação ao período compreendido entre 2006 e 2010, 
no qual as "mais expressivas variações patrimoniais ocorreram" (fl. 01-1), apoia-se o 
Parquet em laudo pericial para afirmar que "o crescimento patrimonial da família NEVES 
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foi incompatível com os rendimentos declarados" (fls. 01-H/011). 

Antes de individualizar cada uma das operações de lavagem de dinheiro, 

salienta o MPF que, de um modo geral, tanto a origem dos recursos utilizados para a 
formação do substancioso patrimônio foi ocultada, quanto o próprio patrimônio 
amealhado foi dissimulado, tendo sido, para tanto, vários os expedientes utilizados pelos 
réus. 

Esclarece, ainda, que as aquisições das Fazendas Apoena e Esperança, 
além das residências nas ruas Sambaiaçú e Ibirapitinga e, por fim, das quotas do capital 
social da empresa USI Participações, representam 95% do incremento patrimonial 
verificado entre os anos de 2002 a 2010. 

As operações de lavagem de capitais supostamente ocorridas na 

aquisição das Fazendas Apoena (setembro de 2009) são resumidas da seguinte forma. 
JOSÉ FRANCISO e MARIVONE, adquirentes dos imóveis, ocultaram a origem dos 

recursos empregados na aquisição, fazendo-o de duas maneiras: a) declararam haver 

pagado R$ 3,3 milhões em imóveis avaliados por perícia em mais de R$ 5,6 milhões, com 

o que ocultada a origem dos mais de R$ 2,3 milhões pagos "por fora"; b) além disso, dos 

R$ 3,3 milhões declaradamente pagos, mais de R$ 1,4 milhão não teria transitado pelas 

contas bancárias dos réus, permanecendo com origem oculta. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
1 9/1 2/2006_ 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 23492883500259. 

Pag 4/96 



iii 11111111111111111111111i11,1111111111111111 
00181441204013500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 1 la VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Em seguida, foi a propriedade do bem ocultada, operação em que JOSÉ 
FRANCISCO e MARIVONE foram auxiliados por JADER, JALES e KAREN, que os 
receberam em doação. 

As operações de lavagem de capitais relativas à aquisição da Fazenda 
Esperança (2006, 2007 e 2008) são resumidas da seguinte forma. JOSÉ FRANCISO e 
MARIVONE, adquirentes do imóvel, ocultaram a origem dos recursos empregados na 

aquisição de duas maneiras: a) dos cerca de R$ 8 milhões pagos pela fazenda, mais de 
R$ 2,8 milhões permanecem com origem ignorada, na medida em que a perícia realizada 

sobre seus dados bancários não encontrou lançamentos que correspondam à quantia; b) 
além disso, mais de R$ 1,4 milhões foram pagos com cheques de terceiros, não 

depositados nas contas dos denunciados; esses cheques seriam decorrentes de vendas 

de gado efetuadas pelos réus aos emitentes, contudo, na base de dados de notas fiscais 

não foi encontrada nenhuma venda de gado da família NEVES aos emitentes dos 
cheques. 

Em seguida, a propriedade do bem foi ocultada, operação em que JOSÉ 
FRANCISCO e MARIVONE contaram com o auxílio de JADER, JALES e KAREN, que os 
receberam em doação. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 9/2006. 
A autenticidade- 	

deste poderá ser verificada em http:VwwwtrfLjus.br/autenticidade, mediante código 23492883500259. 

Pág. 5/96 



1111111111,111 III 1111 1 1111111,11111 11111111 111 

00181441204013500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 1 1° VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

As operações de lavagem de capitais que afirma terem ocorrido na 
aquisição da Residência no Alphaville Flamboyant Ipês — na rua Samambaiaçu 
(agosto/2007) são resumidas da seguinte forma. JOSÉ FRANCISO e MARIVONE, 

adquirentes do imóvel, ocultaram a origem dos recursos empregados na aquisição de 

duas formas: a) declararam ter pagado R$ 550.000,00 em imóvel avaliado por perícia em 
mais de R$ 1,7 milhão, com o que ocultada a origem dos mais de R$ 1,2 milhões pagos 
"por fora"; b) e mais: dos R$ 550.000,00 declaradamente pagos, apenas R$ 150.000,00 
foram identificados como tendo sido transferidos ao vendedor, permanecendo o valor 

restante com origem oculta. 

As operações de lavagem de capitais que afirma o Parquet terem restado 
configuradas na aquisição da Residência no Alphaville Flamboyant Ipês — rua 
Ibirapitinga (dezembro/2010), são resumidas da seguinte forma. JOSÉ FRANCISO e 
MARIVONE, adquirentes do imóvel, ocultaram a origem dos recursos empregados na 
aquisição de duas formas: a) declararam ter pagado R$ 600.000,00 em imóvel avaliado 
por perícia em mais de R$ 2,0 milhões, com o que ocultada a origem dos mais de R$ 1,4 
milhões pagos "por fora"; b) ademais, dos R$ 600.000,00 declaradamente pagos, 

nenhum valor foi identificado como tendo sido transferido ao vendedor, permanecendo 
também os R$ 600.000,00 com origem oculta. 

Ato contínuo, houve a ocultação da propriedade do bem, operação em 
que JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE foram auxiliados por KAREN, que o recebeu em 
doação. 
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As operações de lavagem de capitais que sustenta terem ocorrido na 
aquisição da Residência no Alphaville Flamboyant Cruzeiro do Sul — rua Corona 

(agosto/2007) são resumidas da seguinte forma. JOSÉ FRANCISO e MARIVONE, 
adquirentes do imóvel, ocultaram a origem dos recursos empregados na aquisição de 

duas formas: a) declararam haver pagado R$ 860.000,00 em imóvel avaliado por perícia 
em mais de R$ 1,3 milhão, com o que ocultada a origem dos mais de R$ 500.000,00 
pagos "por fora"; b) em seguida, foi a propriedade do bem ocultada, operação em que 
JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE foram auxiliados por JADER, que o recebeu em 
doação. 

Finalizada a descrição das operações de lavagem de dinheiro que 

sustenta terem ocorrido nas transações referentes a esses cinco imóveis, descreveu o 

Ministério Público Federal condutas que entende configurar dissimulação de receita no 
importe de mais de R$ 8,8 milhões, referente a valores creditados em contas bancárias 
dos denunciados. 

Explica, em síntese, que para justificar tais créditos em conta corrente, os 

denunciados constituíram pessoas jurídicas das quais teriam sido originadas as 

transferências bancárias, observando, no entanto, que as causas jurídicas ou 
econômicas de tais transferências foram simuladas, exatamente com o propósito de 
dissimular a origem dos recursos recebidos. 
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Detalha as operações, informando que a família NEVES recebeu, entre 
2007 e 2010, mais de R$ 1,8 milhão proveniente da empresa Prumus Construções 
Ltda., da qual era sócia a ré MARIVONE. Todavia, após realizada perícia criminal, não se 

encontrou qualquer causa jurídica ou econômica para tais transferências bancárias. 

Prossegue observando que os denunciados JOSÉ FRANCISCO e 
MARIVONE serviram-se de instrumento particular de confissão de dívidas celebrado com 

a empresa Prumus para justificar o recebimento de importe superior a R$ 4,4 milhões. 

Contudo, as causas econômicas indicadas para o surgimento de tal crédito 

(empreendimento imobiliário e cessão de cotas de capital social) mostraram-se irreais. 

Acrescenta que MARIVONE recebeu valores em importância superior a 
R$ 990.000,00, provenientes da empresa SPE Pálace Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Entretanto, além de tal empresa jamais ter chegado a funcionar, mal os recursos 

davam entrada em suas contas, em poucos dias ou horas depois eram transferidos à ré. 

Por fim, assevera que a ré MARIVONE declarou, em sua DIRPF, ter 
auferido mais de R$ 2,2 milhões no ano de 2007 e mais de R$ 1,9 milhão no ano de 
2008 oriundos da empresa BDR Empreendimentos Imobiliários Ltda. No entanto, além 

de não terem sido identificadas nas contas bancárias da ré aludidas transferências 
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oriundas dessa empresa, inexiste causa econômica para tais créditos, visto que a 

empresa possuía capital social no importe de R$ 20.000,00. 

Arremata observando que, embora JALES e KAREN, sócios da empresa 

Essence Cosmetics Ltda, tenham transferido desta, ao longo do ano de 2009, mais de 

R$ 400.000,00 para as contas de JOSÉ FRANCISCO, a empresa tinha sido declarada 

inativa desde o ano de 2005. 

A seguir, o MPF narra que JOSÉ FRANCISCO adquiriu área urbana na 

cidade de Uruaçu-GO, transferindo-o, em seguida, para seus filhos JALES, JADER e 

KAREN, dissimulando-lhe a propriedade. 

A exordial acusatória é concluída pelo MPF com a alegação de que os 

réus constituíram entre si uma quadrilha com o propósito de branquear os bens 

ilicitamente auferidos por JOSÉ FRANCISCO. Na associação criminosa, cabia a este, 

além de auferir os ganhos ilícitos a serem branqueados, dirigir a atividade dos demais 

réus. 

MARIVONE tinha papel de destaque, pois adquiria grande parte dos bens 

imóveis exatamente com os recursos escusos que chegavam às suas contas bancárias. 
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JADER, JALES e KAREN, por sua vez, emprestavam seus nomes e 

contas bancárias para registro e transferência de bens, tendo o primeiro administrado boa 

parte dos imóveis rurais amealhados pelo grupo. 

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2013, por meio do 

provimento de fls. 2.306/2.309 - volume 10. 

Regularmente citados, os acusados apresentaram respostas à acusação, 

conforme indicado abaixo: 

ACUSADO RESPOSTA ESCRITA 

JOSÉ FRANCISCO fls. 2.323/2.443 (v. 10) 

MARIVONE FERREIRA fls. 2.323/2.443 (v. 10) 

JADER FERREIRA fls. 4.725/4.830 (v. 22) 

JALES FERREIRA fls. 2.323/2.443 (v. 10) 

KAREN NEVES fls. 4.969/5.012 (v. 23) 

A resposta escrita dos denunciados JOSÉ FRANCISCO, MARIVONE 
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FERREIRA e JALES FERREIRA foi instruída com os documentos de fls. 2.444 (v. 10) a 

fls. 4.721 (v. 22). 

O Ministério Público Federal manifestou-se sobre as respostas escritas 

dos acusados JOSÉ FRANCISCO, MARIVONE FERREIRA, JADER FERREIRA e 
JALES FERREIRA, conforme se observa do arrazoado de fls. 4.832/4.863 (v. 22). 

Por meio da decisão de fls. 5.147/5.210 - v. 24, substanciosa e 

minuciosamente fundamentada, foi negada a absolvição sumária dos réus, bem como 

afastadas todas as nulidades arguidas pelas defesas. 

A defesa de JOSÉ FRANCISCO, atendendo a um dos comandos contidos 

na referida decisão de fls. 5.147/5.210, por meio da petição de fls. 5.232/5.305 (v. 24), 

apresentou todos os quesitos a serem respondidos pelos ilustres peritos. 

O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito contra 

partes da aludida decisão de fls. 5.147/5.210, conforme se observa da petição de fls. 

5.213 (v. 24), cujo pedido de reconsideração está lançado nas fls. 5.508/5.509 (v. 25), e 

cujas razões constam das fls. 5.510/5.514 (v. 25). Não houve a reconsideração pelo juízo 

a quo, bem como esse recurso ainda não foi julgado pelo douto juízo ad quem. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
1 9/1 2/2006. 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 23492883500259. 

Pág., 11/96 



I111111111,111111111111111,11_1111111111111111 
00181441 204013500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 11a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Inquiridas em juízo as seguintes testemunhas: Luiz Augusto Lima 
Marengão, Otávio José Lima de Oliveira, Flávio Guerra Peixoto, Margareth 
Aparecida Fagundes e Paulo César de Oliveira, conforme se observa da mídia de fl.  
6.008 - v. 28,  bem como as testemunhas Rafael Giacomitti, Mauro Barbosa da Silva, 
Maria Esteia Filardi e Maria Isabel Alencar, mídia de fl. 6.043 - v. 28,  e, ainda, Cleilson 
Gadelha Queiroz, mídia de fl. 6.088 - v.28. 

Em seguida, procedeu-se ao interrogatório judicial dos réus JOSÉ 
FRANCISCO, MARIVONE FERREIRA, JADER FERREIRA, JALES FERREIRA e 
KAREN NEVES, conforme se observa da mídia de fl. 6.088 - v. 28. 

Na fase das diligências complementares, o Ministério Público Federal 
requereu: a) "o cumprimento do despacho de fls. 1966/1968 nos autos da Quebra de 
Sigilo Fiscal/Bancário — Processo n° 33351-86.2011.4.01.3500" (fls. 6.080 - v. 28); b) 

expedição de ofício à Receita Federal para que esclareça a origem, o motivo e a 

legitimidade das divergências entre os extratos de DIRFs analisados inicialmente e os 

fornecidos posteriormente pela defesa para reanálise; c) expedição de ofício ao banco 
Bradesco para que identifique o titular da conta 6061163973, ag. 0448; d) apresentou, 
outrossim, novos quesitos a serem respondidos pelos peritos, relativos às análises 

contábeis existentes nos autos (fls. 6.090/6.095 — v. 28). 
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A defesa dos acusados, em sede de diligências complementares, 

"renovou o pleito de fls. 5.923/5.925 de esclarecimentos do laudo pericial" (fls. 6.080). 

Os pedidos de diligências complementares formulados pelas partes foram 

devidamente analisados pela decisão de fls. 6.176/6.180 - v. 29. 

O despacho de fls. 6.250 (v. 29) impulsionou os autos à fase de alegações 

finais, tendo sido concedido às partes, em face da "complexidade do caso", o prazo de 30 

dias úteis, a fim de que os derradeiros colóquios fossem apresentados por meio de 

memoriais escritos. 

O Ministério Público Federal apresentou as alegações finais de fls. 

6.253/6.314 — v. 29, em que requereu a condenação dos acusados, ao argumento de que 

devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos imputados na denúncia. 

Os acusados, também por meio de memoriais escritos, apresentaram 

alegações, pugnando pela absolvição, conforme indicado na tabela abaixo. 

  

  

ACUSADO ALEGAÇÕES FINAIS 
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JOSÉ FRANCISCO fls. 6.617/6.658 (v. 31) 

MARIVONE FERREIRA fls. 7.132/7.309 (v. 34) 

JADER FERREIRA fls. 7.132/7.309 (v. 34) 

JALES FERREIRA fls. 7.132/7.309 (v. 34) 

KAREN DIEBOLD fls. 7.132/7.309 (v. 34) 

Esse o relato do quanto essencial. 

II — FUNDAMENTAÇÃO 

1 — Da Improcedência da Preliminares. 

Não prosperam as preliminares arguidas pelas defesas de: a) 

incompetência deste juízo federal para processar e julgar os fatos; b) nulidade das 

informações prestadas pelo COAF ao MPF, por violação à garantia constitucional da 

privacidade; c) imprestabilidade dos laudos elaborados pela Polícia Federal, nos quais 

constatado superfaturamento em obras contratadas por JOSÉ FRANCISCO enquanto 

Presidente da Empresa Pública, visto que não comprovada a existência de 

"conhecimento técnico especializado na área de transporte ferroviário" pelos peritos que 

subscreveram aludidos laudos; d) inexistência de qualquer prova de ter JOSÉ 
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FRANCISCO concorrido para a inserção de cláusulas restritivas no Edital de Licitação ou 

elaboração do orçamento base constante do Edital, orçamento que serviu como 

referência para o apontado sobrepreço. 

Todas essas questões foram devidamente analisadas e afastadas pela 

longa e exaustiva decisão de fls. 5.147/5.210  (volume 24), a cujos percucientes 

fundamentos ora me reporto, tal como se aqui estivessem transcritos. 

Não tendo as defesas interposto recurso em face da aludida decisão, nem 

trazido qualquer fato novo desde a sua prolação, operou-se a preclusão, não havendo, 

portanto, qualquer nulidade a ser proclamada. 

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, conforme se infere do teor do seguinte julgado. 

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONUNCIA. 
APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
EXCESSO DE LINGUAGEM. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO.  RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. PLENÁRIO DO JÚRI. PRECLUSÃO.  ORDEM DENEGADA. 

1. As nulidades constantes da sentença de pronúncia devem ser arguidas no  
momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão. Se 
posteriores à pronúncia, devem ser alegadas logo após anunciado o julgamento e 
apregoadas as partes no plenário do Tribunal do Júri. 
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2. A alegação de nulidade  por excesso de linguagem na pronúncia e no acórdão que 
determinou a submissão do paciente a novo julgamento perante o Júri Popular fica 
sanada pela inércia da defesa que não se insurgiu no momento processual  
apropriado. 

3. Habeas corpus denegado, prejudicado o agravo regimental. 

(HC 24.270/MG, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 

25/06/2009, DJe 03/08/2009 — original sem grifos). 

Ainda que assim não se entendesse, o fato de o delito antecedente advir 

de crimes que, ao que tudo indica, foram cometidos em detrimento a empresa pública 

federal, nos termos da Lei 11.772/08, atrai a competência desse juízo, com fulcro no art. 

109, IV da CF. 

Outrossim, a possibilidade de o COAF prestar informações ao órgão 

ministerial decorre da sua própria função de fiscalização, gerando relatórios de 

inteligência que podem dar sedimento à instauração de inquéritos, uma vez verificada 

qualquer irregularidade nas movimentações financeiras, não havendo que se falar em 

violação à privacidade. 

Por fim, as arguições atinentes aos itens "c" e "d" condizem com delitos 

estranhos a esse feito, haja vista a autonomia do delito de lavagem frente aos crimes 

antecedentes, razão pela qual deixo de enfrentá-las evitando pronunciamento acerca de 

fatos que atinem a processo distinto deste. 
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2 — DOS CRIMES ANTECECENTES 

O crime de lavagem de dinheiro está tipificado no art. 1° da Lei n. 
9.613/98, nos seguintes termos: 

Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. (Redação dada pela Lei n° 12.683, de 2012). 

A leitura do tipo evidencia que para haver lavagem de dinheiro é 

necessário que o dinheiro branqueado provenha de infração penal anterior. 

De se ressaltar, por relevante, que o processo e o julgamento dos crimes 
de lavagem de dinheiro "independem do processo e julgamento das infrações penais 
antecedentes", a teor do disposto no art. 2°, inciso ll, da Lei n. 9.613/98. 

No caso dos autos, a defesa sustenta que a denúncia não pode prosperar 
por não haver indícios de que JOSÉ FRANCISCO tenha praticado os alegados crimes 

antecedentes aos de lavagem denunciados, além de não ter havido a individualização da 
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conduta do denunciado relativamente aos crimes antecedentes. 

Essas alegações, todavia, não merecem acolhimento porque não 

encontram respaldo na legislação nem na jurisprudência pátrias. Com  efeito, o § 1° do art. 
2° da Lei n. 9.613/98, veicula a seguinte regra: 

§ 1° A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração 
penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor,  ou extinta a punibilidade da infração penal 
antecedente. (Destaquei). 

A leitura do texto legal evidencia que, diferentemente do sustentado pela 

defesa, não existe necessidade de individualização da conduta do denunciado JOSÉ 
FRANCISCO relativamente aos crimes antecedentes, mas apenas, e tão somente, de 
indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. 

Tanto assim, que a punição pelo crime de lavagem pode se dar mesmo 

naqueles casos em que isento de pena o autor ou extinta a punibilidade do crime 

antecedente, demonstrando a autonomia do delito de lavagem frente aos delitos que o 
antecederam. 
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De igual modo, a jurisprudência pátria é firme no sentido da 

desnecessidade de condenação no crime antecedente. Nesse sentido, confira-se o teor 

do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP. NÃO 
OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME ANTECEDENTE. 
CONFIGURAÇÃO. AUTONOMIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. 
OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO DELITUOSO COMPROVADO. REVISÃO. NÃO 
CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO 
IMPROVIDO. 

1. (...). 

2. Permanece típica e punível a lavagem de dinheiro mesmo quando desconhecido 
ou isento de pena o autor do crime precedente. desde que presentes indícios  
suficientes da existência deste delito (art. 2°, § 1°, da Lei n. 9.613/98). 

3. O sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro pode ser, não só o autor, o coautor ou 
o participe do crime antecedente, mas todo aquele que, de alguma forma, concorra para 
a ocultação ou dissimulação do lucro proveniente da atividade delituosa. 

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para  
a configuração do crime do artigo art. 1° da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o  
acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou  
acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo. 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. 
Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1244668/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado 
em 15/12/2015, DJe 02/02/2016 — original sem grifos). 

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região também é 

nesse mesmo sentido. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado. 
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI 
N. 9.613/1998, ARTIGO 1°, VII E § 2°, I. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO 
CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA. EXISTÊNCIA. ADVOGADO. 
ABANDONO DA CAUSA. PENA DE MULTA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO 
CABÍVEL. 1. O crime de lavagem de dinheiro é crime derivado ou acessório, 
pressupondo vantagens financeiras e econômicas mediante um delito anterior, não 
sendo necessário denúncia ou condenação do agente em um dos crimes arrolados  
pelo artigo 1° da Lei Federal n. 9.613/1998. E o fato de o acusado não ter 
participado de crime antecedente é irrelevante para sua responsabilização pelo  
crime de lavagens de capitais. Precedentes do STJ. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. 
(...). 7. (...). 8. Recurso de Apelação do réu não provido. Apelo do Ministério Público 
Federal parcialmente provido. Recurso do Advogado não conhecido. 

(ACR 0001505-44.2008.4.01.3601 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO 
CÉSAR RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.2750 de 05/12/2014 - grifei). 

No caso dos autos, os indícios da existência da infração penal 

antecedente restaram satisfatoriamente demonstrados. 

E mais do que isso, além da existência de indícios da infração penal 

antecedente, há também indícios da participação do denunciado JOSÉ FRANCISCO nos 

crimes antecedentes. 

Isso porque os fatos relativos à infração penal antecedente foram objeto 

de nova denúncia, ofertada neste juízo no bojo do processo-crime n° 17620-

74.2016.4.01.3500, a qual foi recebida (decisão de fls. 124/125 e 125/v° do aludido 
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processo crime), encontrando-se aqueles autos em fase de apresentação de respostas 

escritas pelos denunciados. 

Frise-se que JOSÉ FRANCISCO é um dos denunciados no referido 

processo-crime n° 17620-74.2016.4.01.3500, tendo sido a ele imputada a prática, dentre 

outros, dos crimes dos arts. 90 e 96, inciso 1, da Lei n. 8.666/93 e art. 312, caput, do 

Código Penal. 

Cumpre referir que a acusação encartada na peça acusatória versa sobre 

a prática de atos e negócios jurídicos com o fim de ocultar ou dissimular a aquisição, 

origem, propriedade e valor dos bens integrantes de seu patrimônio, é dizer, se os 

recursos tivessem migrado das contas das empreiteiras diretamente para a conta de José 

Francisco não se cogitaria de atos de lavagem e, por conseguinte, do presente feito. 

Portanto, diante desse cenário fático-jurídico, não há o que discutir a 

respeito da existência de indícios suficientes da prática da infração penal antecedente. 

Destaque-se, por fim, que no processo por crime de lavagem de dinheiro 

não é necessário identificar e provar o crime antecedente, com descrição minuciosa de 

todas as circunstâncias, o que, por óbvio, não constitui objeto da causa de pedir do 

processo por crime de branqueamento de capitais. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO S LUME em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006. 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wwwtrfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 23492883500259. 

Pág. 2 1 /96 



I
0
1110111111111111111111,1111,11111111111,1111111111

1 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - Ila VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Dessa forma, e observado o já mencionado recebimento da inicial 

acusatória no processo n° 17620-74.2016.4.01.3500, tenho como satisfeitos os elementos 

mínimos relativos aos delitos antecedentes, superando assim a preliminar aventada. 

3 — DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. 

Segundo expressamente narrado na denúncia destes autos, o 

denunciado JOSÉ FRANCISCO ocupou a presidência da VALEC durante os anos de 

2003 a 2011, período no qual adquiriu vasto patrimônio imobiliário, composto por 

fazendas, lotes, casas em condomínios fechados, apartamentos, além de ter constituído, 

junto com sua esposa e seus filhos, empresas para gerirem o patrimônio amealhado. 

A estrondosa evolução patrimonial do grupo familiar no referido período, 

em valores totalmente incompatíveis com a condição de servidor público do denunciado 

JOSÉ FRANCISCO, é demonstrada por meio do Laudo 691/2013-INC/DITEC/DPF, 

especialmente em seu item 26, Tabela 5 (fls. 2.179): 
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Tabela 5 — Patrimônio  líquido e variação patrimonial ti uida (R$) 

Ano Bens e direitos Dividas Patrimônio líquido 
Variação

patrimonial líquida 

2002 1.900.527,92 1.900.527,92 

2003 1.894.480,64 1.894.480,64 -6.047,28 

2004 1.674.397,57 1.674.397,57 -220.083,07 

2005 1.722.498,09 1.722.498,09 48.100,52 

2006 7.437.874,18 -3.489,96 7.434.384,22 5.711.886,13 

2007 9.940.126,61 -452.178,67 9.487.947,94 2.053.563,72 

2008 15.936.078,39 15.936.078.39 6.448.130,45 

2009 19.257.120,50 19.257.120,50 3.321.042,11 

2010 21.381.451,16 21.381.451,16 2.124.330,66 

Como se observa, o patrimônio do grupo familiar aumentou de 

R$1.900.527,92  (um milhão, novecentos mil, quinhentos e vinte sete reais e noventa e 

dois centavos), em 2002,  para R$21.381.451,16  (vinte e um milhões, trezentos e oitenta e 

um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), em 2010,  o que 

representa incremento de R$19.480.923,24, correspondendo a um acréscimo de 

cerca de 1.100% (mil e cem por cento) num período de apenas 8 anos, tendo o mais 

vultoso aumento ocorrido a partir do ano de 2006. 

Sobre essa questão, no mesmo Laudo Pericial n° 691/2013-

INC/DITEC/DPF os peritos criminais esclarecem que "o crescimento patrimonial da  

família Neves em 2009 e 2010 foi incompatível com os rendimentos declarados,  

mesmo desconsiderando despesas pessoais dos integrantes do grupo, sob os dois  

critérios utilizados.  Além disso, o crescimento patrimonial de 2006 e 2008 foi 
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incompatível com os rendimentos da família considerando os resultados de 

atividade rural calculados a partir dos documentos fiscais e dados de sigilo  

bancário. Assim, entendem os Peritos que a documentação analisada sugere a  

incompatibilidade da evolução patrimonial no período"  (item 128 - fls. 2.207 — os 

grifos não são do original). 

Diante da força probatória do referido laudo pericial (a questão do valor 

probatório da prova será analisada no tópico seguinte), não há como nem porque acolher 

o argumento da defesa no sentido de que "o aumento patrimonial verificado a cada ano 

nas declarações de cada um deles é absolutamente compatível com os recursos obtidos, 

pois não se vislumbra qualquer aumento patrimonial a descoberto" (fls. 2.419). 

Assentada, com base na prova pericial oficial dos autos, a premissa do 

crescimento patrimonial do grupo familiar denunciado, sem lastro financeiro que o 

justificasse, faz-se necessário, antes de analisar a materialidade de cada uma das 

condutas de lavagem de dinheiro imputadas, breve esclarecimento sobre a prova dos 

autos e sua valoração por este juízo. 

4 — SOBRE A VALORAÇÃO DA PROVA. 

Desde a apresentação da resposta escrita dos denunciados JOSÉ 
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FRANCISCO, MARIVONE FERREIRA e JALES FERREIRA, fartamente instruída com os 

documentos de fls. 2.444 (v. 10) a fls. 4.721 (v. 22) — os documentos apresentados pelos 

referidos réus compõem praticamente 12 (doze) volumes dos autos — a defesa iniciou os 

questionamentos quanto ao valor probatório dos laudos periciais oficiais (vide item da 

defesa intitulado "Imprestabilidade dos Laudos da Polícia Federal" - fls. 2.402), produzidos 

pela Polícia Federal, a quem compete exercer, com exclusividade, a função constitucional 

de polícia judiciária da União (CF/88, art. 144, inciso IV). 

Além de questionar o valor probatório dos laudos oficiais apresentados 

pela Polícia Federal, a própria defesa tratou de juntar aos autos os pareceres técnicos e 

laudos de avaliação de imóveis urbanos e rurais subscritos por profissionais de sua 

confiança, conforme se observa das fls. 6.365 (volume 30) a 6.595 (volume 31). 

Não se deve perder de vista que o processo penal é orientado pela busca 

da verdade real (vide, dentre outros, arts. 184, 203, 211, 217, 226, III, 497, XI, todos do 
CPP). 

A busca da verdade real no processo não deve ser tida como utopia 

inalcançável, sedimentada no velho jargão de que do processo "não se extrai a 

verdade dos fatos, mas apenas versões desses fatos". Essa procura pelo 

esclarecimento do que efetivamente ocorreu na realidade, importa não somente para 

fins de uma correta aplicação da lei penal, mas também, e sobretudo, para a 
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escorreita individualização da pena dos que sofrerão a reprimenda. 

Tendo em vista tal diretiva, e havendo, de um lado, laudos oficiais, 

produzidos por peritos criminais, integrantes dos quadros da Polícia Federal, com estrita 

observância das formalidades do art. 159 do CPP (que exige apenas que o laudo seja 

confeccionado por perito oficial, portador de diploma de curso superior —, e, de outro, 

laudos produzidos por profissionais particulares contratados pela defesa, por óbvio que o 

juiz deve conferir maior credibilidade aos primeiros, sobretudo quando os demais 

elementos carreados aos autos são incapazes de infirmá-los. 

Os laudos dos profissionais contratados pelos réus, a par de respaldar as 

teses defensivas, devem apresentar sedimento em outros elementos dos autos para 

poder infirmar o contido nas conclusões apresentadas nos laudos produzidos pela Polícia 

Federal. 

Por essa razão, à mingua de outros elementos que robusteçam os laudos 

particulares, se não se conferir maior credibilidade aos laudos oficiais, certamente que 

haverá decisão contrária à prova dos autos, o que não se mostra razoável. Nesse sentido, 

o teor do seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1' Região. 

PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DO ART. 1°, INCISOS V, VI e VII, DA LEI 
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9.613/1998 (LAVAGEM DE DINHEIRO). INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 
MATERIALIDADE CRIMES ANTECEDENTES. INDÍCIOS. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DA 
PROVA. INVERSÃO. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO 
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO. CRIME PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
CONDENAÇÃO. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. 
VEDAÇÃO. REFORMA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - Insubsistente é a 
alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória preenche os requisitos 

exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. A pretensão de narrativa detalhada 
dos fatos relativos ao crime antecedente para só então se proceder a exposição dos 
fatos referentes ao delito de lavagem de capitais não merece guarida, pois não se está a 
denunciar aqueles crimes, mas tão somente este. Com  a superveniência de sentença 
condenatória, ficam preclusas as alegações vertidas a respeito da inépcia da denúncia, 
notadamente quando esta não foi alegada em momento oportuno. II - Desnecessária 
condenação prévia pelo crime antecedente, seja ela provisória ou definitiva, porque os 
fatos relativos à lavagem de dinheiro são puníveis ainda que desconhecido o autor 
daquele crime (art. 2°, inciso II, e § 1°, da Lei 9.613/1998). Se a denúncia pode ser 

instruída apenas com indícios da existência do crime antecedente, não há necessidade 
de demonstração cabal da materialidade desses crimes, tampouco a possibilidade de 
discussão aprofundada em relação a eles. III - Afirmando a Acusação ser de origem  
ilícita os valores movimentados pelo acusado, bem como sua aplicação, juntando  
laudo e provas que demonstram a aquisição e aplicação irregular de importâncias  
financeiras, e tendo a Defesa alegado que tal laudo não tem veracidade, cabe a  
esta demonstrar a real origem dos valores, sob pena de a decisão do Magistrado  
ser contrária à prova dos autos. Não se trata de inverter o ônus da prova, mas de  
concretizar o disposto no art. 156 do CPP, segundo o qual "a prova da alegação  
incumbirá a quem a fizer". IV - Demonstrado na sentença que o acusado tinha plena 
consciência quanto ao caráter ilícito dos valores que movimentava, e que procurou, por 
meio de várias operações, dar aparência de lícito aos valores ilícitos. V - (...). VI - A 
incidência da causa de aumento descrita no § 4° do art. 1° da Lei 9.613/1998 se deu em 
razão do largo período de atuação na conduta de lavagem, isto é, de 29/05/2002 a 
30/08/2005, de modo a configurar a habitualidade, não havendo erronia na sentença. VII 
- (...). VIII -Apelação do réu parcialmente provida. 

(ACR 0006957-20.2008.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.253 de 02/05/2014 — os destaques não são do 

original). 

Uma segunda questão, também relacionada à fidedignidade da prova, diz 
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respeito à alegação da defesa de que os laudos oficiais são incorretos porque os peritos 

não tiveram acesso aos livros-caixa de atividade rural das fazendas referidas na 

denúncia, e sua respectiva documentação comprobatória (vide segundo parágrafo de fls. 

2.420). 

A importância dos livros-caixa para a apuração da verdade real foi 

ressaltada pelos peritos criminais oficiais, conforme se observa dos itens 37, 38 e 39 do 

Laudo 578/2015 — INC/DITEC/DPF (fls. 6.337/6.338 — volume 30), nos seguintes termos: 

"37. O livro-caixa de atividade rural, por conter o detalhamento de todas as transações 

econômicas referentes ao empreendimento em análise, é essencial para se analisar a 

veracidade das informações constantes nas DIRPF e nos contratos apresentados pela 

defesa. A documentação de suporte, por sua vez, é a comprovação dos dados 

desmembrados no livro-caixa. Sem o detalhamento do livro-caixa e de sua 

documentação de suporte — a qual, enfatize-se, é o mais importante dos dois —, tem-se 

apenas uma visão agregada e parcial da atividade econômica realizada nas fazendas. 

38. Notas fiscais e contratos podem suprir a ausência do livro-caixa quando for possível 

estabelecer uma correspondência exata entre os valores totais das compras e vendas de 

cada mês com os montantes mensais declarados. Essa situação ocorreu, por exemplo, 

com as receitas de atividade rural de José Francisco em 2004, que foram objeto do 

quesito 6.1 da fl. 5746, revisitado no quesito 6 do presente trabalho: o valor declarado 

(R$112.500,00) é igual à soma das duas notas fiscais de venda emitidas em seu nome 

naquele ano. Numa situação como essa estamos diante da própria documentação 

suporte dos livros-caixa. Nesse caso, o livro-caixa torna-se dispensável, pois nada mais 

é do que uma exposição resumida dos dados constantes na referida documentação. 
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39. Entretanto, a correspondência do valor das notas com a receita ou despesa 

declarada de atividade rural não se verificou na maioria das vezes. Para citar como 

exemplo, o próprio quesito 6.1 da fl. 5746, mencionado acima, as receitas de 

atividade rural de Marivone em 2003 e 2004 não correspondem aos dados das 

notas fiscais daquele ano encaminhados para exame: em 2003, a receita declarada 

foi de R$ 43.628,00, enquanto a única nota fiscal daquele ano no nome de 

Marivone atesta uma venda no valor de R$ 200,00; em 2004 a receita declarada foi 

de R$ 174.078,00, enquanto as notas fiscais de venda em nome dela totalizaram R$ 

110.328,00". (Grifou-se). 

Conforme se observa desse trecho do Laudo n° 578/2015 — 

INC/DITEC/DPF, a apresentação dos livros-caixa de atividade rural e documentos que os 

instruem era de suma importância para que os argumentos da defesa pudessem ser 

minimamente comprovados. 

Ocorre que, sempre que instada, a defesa dos réus jamais apresentou 

aos peritos os referidos livros-caixa de atividade rural e seus documentos comprobatórios. 

Prova disso está na Informação Técnica n° 137/2014 — INC/DITEC/DPF, 

em que os peritos lançaram as seguintes considerações: 
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Após analisar os quesitos apresentados, concluiu-se que a resposta a vários 

deles requer análise dos livros-caixa de atividade mral dos investigados, bem como seus 

correspondentes documentos fiscais comprobatorios. Sem essa documentação, Os peritos 

ficam impossibilitados de analisar na sua totalidade o detalhamento das receitas e despesas 

declaradas pelos investigados nessa rubrica, a qual tem considerável importância no presente 

caso. 

3. Cabe salientar que os livros-caixa e sua documentação comprobatoria são 

exigências da Instrução Normativa n"' 1.3/2001 da Receita Federal, não se tratando, portanto, 

de novos documentos a serem produzidos pelos investigados. 

4. A importância dos livros-caixa e sua documentaçãocomprobatória 	os 

r 4).  

Informação Técnica n° 025/2013-KC/MEC/DIT. 

Três meses depois, em 23/05/2013, a dcx.tumentaçâo não havia sido fornecida 

os peritos consignaram isso no Laudo n° 691/2013-lNC/DITEC/DPF, do qual podemos 

destacar, por exemplo, os seguintes trechos: 

"45. Come foi dito, os Peritos não tiveram acess aos limos-caix«/0 

atividade rural dos investigados num d correspondente documentação 

Evidencia igualmente a renitência da defesa em apresentar os 

documentos que lhe foram solicitados, o item 7 da Informação Técnica n° 137/2014 — 
INC/DITEC/DPF: 
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7. 	 Instados a se manifestar sobre a defesa prévia, os peritos voltaram a solicitar os 

livros-caixa e sua documentação comprobatória na Informação Técnica n° 206/2013-

INC/DITEC/DPF, de 12/11/2013, mas até a presente data os papéis não foram fornecidos. 

A mesma exigência dos peritos consta também do item da 10 Informação 

Técnica n° 195/2014-INC/DITEC/DPF, às fls. 5.871: 

10. 	Por fim, a defesa informou que não possui os livros-caixa de atividade atra! 

solicitados na 	inação Técnica 137/2014- INCIDITEC1DPF. Na manifestação de fls. 

5770-5788, a defesa diz que os peritos podem reconstituir os lançamentos dos livros-caixa a 

partir de outros documentos presentes nos autos. Isso foi parcialmente feito no Laudo 

69112013. Em muitos casos, porém, o procedimento não é possível. Por essa razão, vários 

quesitos ficaram sem resposta no 1.,audo 1274/2014 e assim continuarão, uma vez que a falta 

do documento não foi suprida. 

A defesa, porém, não é demais repetir, jamais apresentou os livros-

caixa solicitados pelos peritos criminais federais. 

Por óbvio que não socorre à defesa a alegação de que os livros-caixa 

teriam sumido após a realização das diligências de busca e apreensão efetuadas pela 

Polícia Federal nas residências dos acusados. A uma porque a prova da alegação 

incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156). A duas porque não há registro da apreensão dos 

livros-caixa nos Autos de Apreensão carreados aos autos. 

Vide, a esse propósito, dentre outros, o Auto de Apresentação e 

Apreensão n° 451/2011, fls. 216 (volume 1), o Auto de Apreensão n° 359/12, fls. 830 
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(volume 4), bem como os Autos de Apreensão Complementares n°s 369/12, 370/12, 

371/12, 372/12, 373/12, 374/12, 375/12 e 376/12, de fls. 841/863 (volume 4). Confira-se, 

especialmente, o Auto de Apreensão n° 339/12, fls. 956/958 (v. 4), que se refere ao 

material apreendido em poder do denunciado JADER FERREIRA, cuja atividade como 

"administrador das propriedades rurais da família iniciou por volta de 2005" (fls. 944 — v. 

4). 

Em nenhum deles se faz menção à apresentação de livros-caixa e seus 

documentos comprobatórios de atividade rural. 

Dessa forma, tendo sido oportunizada por diversas vezes a apresentação 

dos referidos livros-caixa, e sendo ônus da defesa na busca de infirmar o conteúdo dos 

laudos dos peritos criminais, com o fito de robustecer suas teses, é de se ver que desse 

ônus não se desincumbiu. 

Forte nesses fundamentos, e tendo em vista o princípio da verdade real, 

deixo assentado que a prova da materialidade das operações de lavagem de dinheiro 

descritas na denúncia será analisada tendo em vista primordialmente as conclusões 

constantes dos laudos periciais oficiais, até porque não é dado ao magistrado decidir 

contrariamente à prova licitamente produzida, mormente considerando a relevante 

circunstância de que todos os laudos periciais constantes dos autos foram submetidos a 

contraditório, tendo a defesa questionado cada um deles, o que resultou na produção de 

diversas informações técnicas e novos laudos pela Polícia Federal, os quais conduziram 

ao esclarecimento dos fatos. 

5 — DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS OPERAÇÕES DE 
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LAVAGEM DE DINHEIRO IMPUTADAS NA DENÚNCIA. 

A) — DAS FAZENDAS APOENA I e II. 

Ao adquirirem, em setembro de 2009, as Fazendas Apoena I e II, os 

denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE FERREIRA declararam à Receita Federal 

em suas DIRPF, e registraram nas escrituras de compra e venda, o valor de 

R$3.300.000,00 (apenso III, vol. I, fls. 18), dos quais R$550.000,00 teriam sido o valor da 

terra nua, e R$2.750.000,00 o valor das benfeitorias. Ocorre, no entanto, que o valor real 

da terra nua dos referidos imóveis, na época da aquisição, segundo apurado pela perícia 

oficial, era de aproximadamente R$2.794.683,00 (Informação Técnica n° 051/2014-

SETEC/SR/DPF/GO - item 33). 

Já o valor das benfeitorias era de R$1.951.721,55, sendo o valor total do 

imóvel no importe de R$4.746.404,55 (Informação Técnica n° 137/2015 — 

SETEC/SR/DPF/G0 - fls. 6.316/6.317). 

Portanto, iniludível concluir que a diferença entre o valor real da terra nua 

dos imóveis, e o valor declarado e escriturado pelos réus, R$2.244.683,00 foi dissimulada 

pelos denunciados nessa operação, o que se fez mediante o registro e a declaração a 

menor do preço efetivamente pago pela terra nua, com ocultação da origem dos valores 

efetivamente pagos. 

A defesa sustenta que a perícia teria se equivocado ao desconsiderar que 

a legislação do Imposto de Renda determina que as benfeitorias dos imóveis rurais não 

sejam declaradas como bens, mas sim como receita (na venda) ou despesa (na 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11 419 de 
19/12/2006. 
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aquisição) da atividade rural. 

No entanto, a declaração é feita desse modo apenas para fins de 

tributação, haja vista que a receita da atividade rural possui forma de tributação diversa da 

decorrente do ganho de capital (apurado na venda do imóvel). 

Para apuração da variação patrimonial, como bem esclareceram os 

peritos, não se deve desprezar as benfeitorias, sobretudo em casos como o dos 

presentes autos, em que os denunciados valeram-se da estratégia de subfaturar o valor 

da terra nua, que foi declarado, desproporcionalmente, muito a menor do que o das 

benfeitorias, as quais, por sua vez, foram superfaturadas, de modo a não despertar a 

atenção da Receita Federal (que as considera como despesa da atividade rural, e não 

como bens e direitos). 

Como é sabido, uma das formas de ocultação de valores por meio de 

atividade rural consiste no subfaturamento do preço de imóveis adquiridos. No caso em 

apreço, subestimando o valor da terra nua em relação às benfeitorias, os réus 

conseguiram impedir a detecção, pela Receita Federal, da incompatibilidade da sua 

evolução patrimonial. Isso porque, como as benfeitorias são declaradas em anexo próprio, 

como despesas da atividade rural, acabam não sendo contabilizadas como acréscimo 

patrimonial. 

Tal proceder caracteriza dissimulação de patrimônio, ainda que 

represente tributariamente uma forma de elisão fiscal. Ressalte-se que não é a busca por 

elidir a tributação que atrai a norma, mas sim a existência de fatos anteriores que tornam 

a conduta ilícita. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
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Oportuno referir que, no caso dos autos, os bens dos réus foram 

avaliados pela perícia criminal por meio de metodologia científica, não elidida pela defesa. 

A Informação Técnica n° 051/2014-SETEC/SR/DPF/G0 (item 33) estimou 

em R$2.794.683,00 
o Valor da Terra Nua - VTN das Fazendas Apoenas, enquanto na 

escritura pública de compra e venda lavrada em cartório restou consignado o valor de 

apenas R$550.000,00 (item 64, fls. 5.580, e item 67, fls. 5.581). 

Essa foi outra estratégia de dissimulação do valor real pago pelo imóvel, 

porquanto nas declarações de bens enviadas à Receita Federal, os denunciados fizeram 

constar corno valor de aquisição apenas o que constou da escritura, a título de valor da 

terra nua. Adotaram um valor subavaliado da terra nua em comparação ao valor das 

benfeitorias. Em face desse estratagema a Receita Federal não detectou a 

incompatibilidade da evolução patrimonial. 

Portanto, quando da aquisição da Fazenda Apoena, os denunciados 

fizeram constar das escrituras e das declarações do imposto de renda apenas uma fração 

do valor real da terra nua (R$550.000,00 declarados, contra R$2.794.683,00 avaliados 

pela perícia). Essa estratégia manteve oculta a real evolução do patrimônio, incompatível 

com a renda lícita. 

A estratégia, repita-se, consistiu em subestimar o valor da terra nua e 

superestimar o das benfeitorias. Com 
 isso, a evolução patrimonial discrepante foi 

dissimulada. 

Quando submetida a operação a exame pericial, os peritos criminais 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
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revelaram o porquê da estratégia (Informação Técnica n° 064/2014, fls. 5.625, 5.628 e 

5.529). Veja-se, a propósito, as afirmações dos peritos criminais constantes nas fls. 5.625 

(volume 26): 

As contra-argumentações da de[esa baseiam-se rio j .) da perlem ter 

adotado um enft)que diverso do tratamento que a le;Jslação 	dá à questão que permite 

que o valor dos imóveis rurais seja lançado na declaração de imposto de renda (D1.R.VIT), no 

campo "hens e cl mitos", apenas pelo valor da terra nua e as benreitorias sejam lançadas 

como despesa. Apesar de a DIRPF considerar como patrimônio somente o valor decktrado 

00 campo "bens e direitos"„ no I...A.1500 N' 353/2012, assim como no LAUDO N' 

691/2013-INCIDUITC, foi considerado como patrimônio total a soma do campo cens e  

dnvitos mais os bens da atividade rural relativos a benfeitorias. já que na aquisição do 

iinóvel o comprador tem que fazer o desembolso cio valor integral (I() imóvel, não só da 

terra nua, e, portanto, deve haver lastro financeiro para a totalidade do bem adquirido. 

Por óbvio, quando da aquisição das propriedades rurais em questão o 

desembolso não se deu apenas sobre o valor da terra nua, mas sim da totalidade do 

complexo de bens que compunham as fazendas. 

E mais. Consoante concluiu o Laudo n° 691/2013, mesmo em relação ao 

preço consignado na escritura de compra e venda, a perícia identificou a existência de 8 

pagamentos, totalizando R$1.463.500,00, que não transitaram pelas contas bancárias dos 

denunciados e cuja origem permanece oculta (item 90 - fls. 2.197). 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
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20 	Pagamentos da fazenda Apoena Tabela 	—  
Data* Valor* 	 Correspondência Fonte 

17/09/2009 395.000,00 

180.000,00 

248.000.00 

Saque cta. 79600X, bco. 001, ag. 1126, de 

Marivone 
Ch. 850181, cta. 79600X, bco. 001, ag. 

1126, de Marivone 
Saque cta. 79600X, bco. 001, ag. 1126. de 

Marivone 

Sigilo 
bancário 
Sigilo 
bancário 
Sigilo 
bancário 

29/12/2009 

24/02/2010 

24/02/20 1 O 71.000,00 
Ch. 850235, cta. 892076, bco. 001, ag. 
1126, de José Francisco 

Sigilo 
bancário 

03/03/2010 271.000,00 
Ch. 850185, cta. 79600X, bco. 001, ag. 
1126, de Marivone 

Sigilo 
bancário 

No ato da escritura 

1 Saque cta. 79600X, bco. 001, ag. 1126, de 
55.300,00 Mari vone 

Sigilo 
bancário 

Total pago pela família 

03/11/2009 

1.220.300,00 

20.000,00 

Ch. 14961-158C, de DG Lima para 
Henrique P. de Avila endossado para 
Marcelo M.Ravagnani 

Ap. VI. vol V 

03/11/2009 144.000,00 

Ch. 304746 BB, do CNPJ 
04.603.630/0003-73 para Domingos P. de 

A vi ia endossado para Marcelo 
M.Ravagnani 

Ap. VI, vol V 

03/11/2009 42.949,08 

Ch. 304568 BB. do CNPJ 
04.603.630/0003-73 para Domingos P. de 
Avila endossado para Marcelo 
M.Ravagnani 

Ap. V1, vol V 

03/11/2009  147.250,92 TED Bradesco de Domingos P. de Ávila Ap. VI, vol V 

04/11/2009 124.000,00 
TED Bradesco de Juscelino José Correa 
para Marcelo M.Ravagnani 
TED do BB de Karajás Leilões LTFS para 

Marcelo M.Ravagnani 

Ap. VI, vol V 

Ap. VI, vol V 
05/11/2009 38.000,00 

Sem data 100.000,00 
Parcela paga por Francisco Eroides 
Quagliano Filho 

Ap. 111, vol. 1 

terceiros 616.200,00 Total pago por 

17/09/2009 200.000,00 Sem correspondência 

44.265.69 Sem correspondência 
[16/1 0/2009  

355.734.31 Sem correspondência 
11_16/10/2009  

19/10/2009  100.000.00 Sem correspondência 

250.000.00 Sem correspondência 
23/11/2009  

30/11/2009  118.000,00 Sem correspondência 

01 /1 2/2009  282.000,00 Sem correspondência 

07/12/2009 113.500,00 Sem correspondência 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
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Esse laudo foi objeto de questionamento pela defesa, que formulou 

quesitos, os quais restaram submetidos a novo exame pericial, tendo os expertos oficiais 

confirmado as conclusões anteriores. 

Com efeito, no Laudo n° 1274/2014, item "26", fls. 5.723, os peritos 

esclareceram: 

"No Laudo 691/2013 foram identificadas as origens de parte dos pagamentos das 

fazendas Apoena e Rio Crixás (Tabelas 20 e 21, respectivamente). Em relação  

fazenda Apoena, os novos exames não resultaram em alterações na Tabela 20." 

(Original sem grifos). 

Conforme Apêndice 2, do Laudo n° 1.274/2014 — INC/DITEC/DPF, 

intitulado "Pagamentos da Fazenda Apoena" (fls.5.767/5.768), permanece sem 

identificação de origem, dissimulado, portanto, o valor de R$1.463.500,00. 

Após a operação de compra e venda, os denunciados JADER 
FERREIRA, JALES FERREIRA e KAREN NEVES receberam o imóvel a título gratuito 

(doação), registrando-o em seus nomes, dissimulando, desse modo, a real propriedade 

do bem, em ordem a distanciá-lo de sua origem e protegê-lo das ações legais. 

B) — DA FAZENDA ESPERANÇA. 

De acordo com as provas carreadas aos autos, a Fazenda Esperança foi 
adquirida pela denunciada MARIVONE FERREIRA em março de 2006, tendo sido o 

pagamento realizado com dinheiro proveniente da venda da Fazenda São Jorge, cuja 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
1 9/1 2/2006. 
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transação ocorreu nessa mesma época. 

Segundo documentos constantes dos autos, o imóvel teria sido adquirido 

pelo valor de R$8.059.771,26, tendo havido o parcelamento do pagamento, que foi 

realizado ao longo dos anos de 2006, 2007 e 2008 (apenso VI, volume VI). 

Ocorre, no entanto, que os peritos criminais, examinando o cronograma 

de pagamento, constataram que, desse valor, apenas R$3.244.000,00 recebidos pela 

venda da Fazenda São Jorge foram de fato empregados na compra da Fazenda 

Esperança. Nesse sentido, consta do item 98 do Laudo n° 691/2013, fls. 2.199: 

98. 	Comparando o cronograma de pagamentos da fazenda Esperança com o da fazenda 

São Jorge, que a família Neves vendeu na mesma época em que comprou a primeira, os Peritos 

encontraram coincidências de valores e datas. Três recebimentos relativos à fazenda São Jorge 

coincidem exatamente com pagamentos da Esperança: uma parcela de R$ 884.000,00 em 

10/07/2006, uma parcela de R$ 1.180.000,00 em 10/01/2008 e outra de mesmo valor em 

10/07/2008. Essa coincidência sugere que R$ 3.244.000.00 recebidos pela fazenda São Jorge 

foram usados no pagamento da Esperança. 

No item seguinte do laudo n° 691/2013, os peritos esclarecem que "nos 

dados de sigilo bancário não foram identificados quaisquer outros lançamentos que possam ser 

associados aos pagamentos da fazenda Esperança, de modo que não foi possível conhecer a 

origem de R$2.869.752,72 do total de R$8.059.767,48"  (item 99, fl. 2.199 — original sem 

destaques). 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
1 9/1 2/2006. 
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wmAvtrfljus.br/autemicidade,  mediante código 23492883500259. 

Pág. 39/96 



11111111111111111111111111,111111111111111111---

001814412034013500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 11a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Essa afirmação do Laudo foi objeto de questionamento por parte da 

defesa, que apresentou quesitos, instruídos com documentos, informações e 

esclarecimentos. 

Analisando os questionamentos, e revendo seus apontamentos os peritos 

prestaram o esclarecimento de que "permanecem sem identificação de origem a 

importância de R$ 1.230.437,72" (Laudo n° 1274/2014, item 30, fls. 5.724). 

Nessas circunstâncias, após analisados os questionamentos formulados 

pela defesa, a prova documental dos autos autoriza concluir que os denunciados 

ocultaram a origem de R$1.230.437,72, referentemente à aquisição da Fazenda 

Esperança. 

Além disso, nessa mesma operação, um total de R$1.456.014,76 teria 

sido supostamente pago com 12 cheques emitidos por terceiros. Ocorre que a perícia 

criminal não encontrou correspondência econômica que assegurasse a licitude e 

justificasse essa movimentação financeira com cheques de terceiros. 

Quanto a isso, o Laudo n° 691/2013 contém a informação de que "O 

primeiro cheque, no valor de R$ 100.000,00 e datado de 01/03/2006, foi emitido por Olavo 

Siqueira Pontes (CPF 182.880.306-53) nominal a Marivone. O segundo, também nominal a 

Marivone, é datado de 30/03/2006 e foi emitido por Naldo Alves Mundim (CPF 167.532.751-34) no 

valor de R$ 300.000,00.11 Esses dois cheques têm correspondência com instrumentos 

particulares de compra e venda de semoventes encontrados no apenso VI, vol. VI (fl. sem 

número), por meio dos quais Marivone acordou a venda de 500 garrotes para Naldo Alves 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
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Mundim e 200 garrotes para Olavo Siqueira Pontes. Nenhum dos dois cheques, porém, foi 

depositado nas contas de Marivone cujos extratos foram encaminhados para exames." 

(item 94, fls. 2.198 — original sem destaques). 

Além disso, dez cheques emitidos pela empresa Prumus (CNPJ 

00.423.863/0001-71) para a denunciada MARIVONE FERREIRA, no valor total de R$ 
1.056.014,76, foram supostamente utilizados para o pagamento de parte do preço da 

Fazenda Esperança. 

No entanto, o Laudo n° 691/2013 esclareceu que "os dez cheques da 

Prumus também não foram depositados nas contas de Marivone cujos extratos foram 

encaminhados para exames. A menção no verso desses dez cheques e também nos de Naldo 

Alves Mundim e Olavo Siqueira Pontes de que eles foram usados no pagamento da fazenda 

Esperança (Crixás) sugere que Marivone repassou todos os 12 para os vendedores do imóvel" 

( item 96, fls. 2.199). 

Ao lado disso, os peritos constataram que, "ao analisar os dados de 

movimentação de gado bovino, constatou-se que as três fontes disponíveis — notas fiscais, DIRPF 

e guias de transporte animal (GTA) — são divergentes entre si, de modo que os resultados de 

atividade rural declarados pela familia Neves não são confiáveis."  Laudo n° 691/2013, (item 
104, fls. 2.201 — original sem grifos). 

E esse mesmo Laudo n° 691/2013, nos itens 108 e 109 de fls. 2.202 e 

2.203, contém as seguintes afirmações: 

"108. Ainda com relação a transações de gado, os Peritos compararam 
instrumentos particulares de compra e venda de semoventes constantes do apenso VI, 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLO1v1P em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
1 9/ 1 2/2006. 
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vol. VI (fl. sem número) e cédulas de produto rural com as notas fiscais encaminhadas 
para exame. 

109. Segundo esses instrumentos, citados no parágrafo anterior, Marivone vendeu 
1.000 garrotes para Naldo Alves Mundim (CPF 167.532.751-34) com entrega em 2007 
(com 500 garrotes depois adiados para 2008), 2.800 garrotes para a Prumus 
Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 00.423.863/0002-52) com entrega em 
2007 (depois adiada para 2008) e 200 garrotes para Olavo Siqueira Pontes (CPF 
182.880.306-53) com entrega em 2007. Na base de dados de notas fiscais, não foi 
encontrada nenhuma venda de gado da família Neves tendo como destinatários  
uma dessas três pessoas."(Original  sem grifos). 

Ao apresentar argumentos na tentativa justificar tais operações, os peritos 

criminais exigiram da defesa que fossem apresentados os livros-caixa da atividade rural e 

sua respectiva documentação comprobatória, sem os quais não seria possível demonstrar 

a origem de tais recursos. 

No entanto, a defesa não apresentou os livros-caixa da atividade rural 

nem sua respectiva documentação comprobatória, daí por que insofismável a conclusão, 

com base na prova pericial, de que os denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE 
FERREIRA simularam a existência de receita lícita com a finalidade de ocultar a origem 

da importância de R$ 1.456.014,76, utilizada para pagar parte do preço da Fazenda 
Esperança. 

Nessas circunstâncias, as informações oficiais contidas no Laudo n° 

578/2015 autorizam a concluir que os denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE 
FERREIRA branquearam o montante de R$2.686.452,48 na operação de aquisição da 
Fazenda Esperança, a qual foi registrada em nome dos filhos JADER FERREIRA, 
JALES FERREIRA e KAREN NEVES, a fim de dissimular a propriedade do bem, 
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afastando-o de sua origem ilícita e protegendo-o de eventuais ações legais. 

C) - DA RESIDÊNCIA NO ALPHAVILE FLAMBOYANT IPÊ — RUA 

SAMAMBAIAÇU. 

Os denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE FERREIRA 
adquiriram o imóvel residencial da rua Samambaiaçu, no Residencial Alphaville 

Flamboyant, tendo havido o registro da escritura de compra e venda no mês de janeiro de 

2008, consignando-se o valor de R$550.000,00, (mesmo valor declarado à Receita 

Federal — vide apenso II, volume I, fls. 47). 

Ao submeter a transação à análise, os peritos criminais chegaram a valor 

diverso, consignando que o valor real do bem, ao tempo da aquisição, era de 

R$1.770.000,00 (Laudo n° 1.355/2012 — SETEC/SR/DPF/GO, item 66, fls. 1.299). 

66. A residência à R. Samambaiaçú, lote 7, residencial dos Ipês, foi avaliada à data 
presente (agosto de 2012) pelo valor de R$ 2.430.000,00 (dois milhões, quatrocentos e 
trinta mil reais); e por R$ 1.770.000,00 (um milhão, setecentos e setenta mil reais) 
em sua data de aquisição (janeiro de 2008). (Grifou-se). 

Essa conclusão dos peritos foi objeto de questionamento pela defesa, que 

formulou os quesitos atinentes ao esclarecimento da transação. 

Os ilustres peritos criminais oficiais, no entanto, mantiveram a conclusão 

inicialmente apresentada, consignando na Informação Técnica n ° 131/2014 — 

INC/DITEC/DPF, que "Nossa perícia técnica está correta: continuamos a sustentar 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 
1 9/1 2/2006. 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wmwtrfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 23492883500259. 

Pág. 43/96 



1111111111

0018 1 144120 13 4013500
1111111111111111  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 11 a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

isso mesmo após a detida consideração das alegações contidas nos quesitos a nós 

encaminhados. O mercado imobiliário é que vivia, e talvez ainda viva, um período 

instável. Num salutar exercício de autocrítica, repassamos todo nosso trabalho, 

auxiliados pela extensa quesitação, que viria a se tomar um verdadeiro roteiro 

anamnético, fazendo-nos rever nossos pressupostos e critérios analíticos. Ao final do 

trabalho, pudemos constatar que não há o que ser retificado em nossa perícia  

técnica, à luz dos questionamentos levantados."  (fls. 5.555 — volume 26 — original não 
sublinhado). 

Nesse cenário probatório, iniludível a conclusão de que os denunciados, 

mediante registro e declaração a menor do preço efetivamente pago, ocultaram a origem 

do montante de R$1.200.000,00 (diferença entre o valor real do imóvel e o valor 

declarado em escritura), o que configura lavagem de capital. 

Além disso, em relação a essa mesma transação, a prova dos autos 

evidencia que, relativamente ao preço declarado na escritura de compra e venda, 

R$550.000,00, houve uma única transferência bancária para o vendedor do imóvel, no dia 
30/08/2007, no valor de R$150.000,00 (Laudo n° 691/2013, item 100, fls. 2.200/2.201). 
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100. 	Também não foram identificados todos os pagamentos referentes à residência na 

rua Sambaiaçu (item 39 do Apêndice 1), que Marivone declarou ter comprado por R$ 550.000,00 

mas o Laudo 1355/2012 avaliou em R$ 1.770.000,00 na época da compra. Esse imóvel foi 

adquirido de Antonio dos Reis Calçado (CPI' 002.506.941-15) em 04/01/2008, conforme consta 

na certidão da transação (apenso 111, vol. I, fl. 46). Nos extratos bancários da família Neves consta 

apenas uma transferência para essa pessoa. realizada em 30/08/2007 no valor de R$ 150.000,00, 

tendo como origem uma conta de Marivone. 

A argumentação da defesa, na tentativa de demonstrar a licitude da 

transação, foi no sentido de que os recursos utilizados no pagamento do imóvel provieram 

da atividade rural dos denunciados. 

Essa alegação, todavia, não restou minimamente comprovada pela 

defesa, em face do alegado (e nunca comprovado — vide item 4 deste provimento) 

extravio dos livros-caixa da atividade rural e sua respectiva documentação comprobatória. 

Diante desse cenário probatório, tem-se por configurada a ocultação da 

origem do montante de R$1.200.000,00 (diferença entre o valor real do imóvel e o valor 

declarado em escritura) relativamente à aquisição, pelos denunciados JOSÉ 
FRANCISCO e MARIVONE FERREIRA, do imóvel residencial da rua Samambaiaçu, no 

Residencial Alphaville Flamboyant, nesta Capital. 

E) - DA RESIDÊNCIA NO ALPHAVILE FLAMBOYANT CRUZEIRO DO 

SUL — RUA CORONA. 
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O imóvel residencial situado na rua Corona, no Alphaville Flamboyant, 

em Goiânia/GO, foi adquirido pelos denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE 

FERREIRA em junho de 2009, tendo o registro, porém, sido feito em nome do correu 

JADER FERREIRA, filho do casal. 

Quando do ato de registro, JADER FERREIRA declarou à Receita 

Federal na DIRPF, e fez constar da escritura de compra e venda levada a registro 

imobiliário, que o preço de aquisição do imóvel foi de R$140.000,00. Declarou, ainda, 

haver despendido outros R$720.000,00 para construir e ampliar o imóvel residencial, 

totalizando R$860.000,00 (apenso VI, vol. II, fls. s/n). 

Ocorre, todavia, que o valor real do referido imóvel, na época de sua 

aquisição, segundo apurado pelos Peritos Oficiais, era de R$1.390.000,00, segundo se 

infere do item 67 do Laudo n° 1.355/2012/SETEC/SR/DPF/G0 (fls. 1.299). 

67. A residência à R, Corona, lote 9, residencial Cruzeiro do Sul, foi avaliada à data 
presente (agosto de 2012) pelo valor de R$ 1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e 
noventa mil reais); e pelo valor de R$ 1.390.000.00 (um milhão, trezentos e noventa  
mil reais) em sua data de aquisição (junho de 2009). (Grifou-se). 

Essa constatação do laudo, no entanto, foi objeto de questionamento por 

parte da defesa técnica dos réus, que formulou os quesitos atinentes ao esclarecimento 

da transação. 

Em resposta, os peritos criminais reiteraram a conclusão inicialmente 

apresentada, consignando na Informação Técnica n ° 131/2014 — INC/DITEC/DPF, que 
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"Nossa perícia técnica está correta: continuamos a sustentar isso mesmo após a 

detida consideração das alegações contidas nos quesitos a nós encaminhados. O 

mercado imobiliário é que vivia, e talvez ainda viva, um período instável. Num 

salutar exercício de autocrítica, repassamos todo nosso trabalho, auxiliados pela extensa 

quesitação, que viria a se tomar um verdadeiro roteiro anamnético, fazendo-nos rever 

nossos pressupostos e critérios analíticos. Ao final do trabalho, pudemos constatar 

que não há o que ser retificado em nossa perícia técnica, à luz dos  

questionamentos levantados."(fls.  5.555 — volume 26 — original não sublinhado). 

Destarte, os laudos periciais oficiais carreados aos autos autorizam 

concluir, acima de dúvida razoável, que a diferença entre o valor real do imóvel 

(R$1.390.000,00) e o valor declarado e escriturado (R$860.000,00), o que perfaz o 
montante de R$530.000,00,  foi dissimulada pelos denunciados, mediante registro e 

declaração a menor do preço efetivamente pago, com ocultação da origem de parte dos 

valores efetivamente pagos. 

E não socorre a defesa o argumento de que, no caso, houve a aquisição 

de apenas um lote de terras, no qual posteriormente edificada a construção do imóvel 

residencial do denunciado JADER FERREIRA. 

Isso porque o Laudo Pericial Oficial (Laudo n° 1.355/2012) fez análise 

retrospectiva dos fatos, isto é, tomou por base o imóvel já construído, e calculou qual 

seria o seu valor real no mês de junho de 2009, data da aquisição. 

Nesse sentido, consta esclarecimento expresso no item 26 do Laudo n° 
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1.355/2012 - INCIDITECIDPF, nos seguintes termos: 

"26. Quanto às datas da avaliação dos imóveis, tomamos como avaliação presente o 
mês de agosto de 2012 para os três imóveis e, como data pretérita, o mês de janeiro de 
2008, para a residência à Rua Samambaiaçú, o mês de junho de 2009 para a  
residência à Rua Corona,  e o mês de dezembro de 2010 para a residência à Rua 
lbirapitinga. Estas datas são dos últimos registros ou averbações das respectivas 
certidões de matrícula." (original não destacado). 

Tais elementos levam a concluir que o fato de o imóvel ter sido registrado 

em nome do denunciado JADER FERREIRA teve a finalidade de dissimular a real 

propriedade do bem, de modo a distanciá-lo de sua origem ilícita e a protegê-lo das ações 

do Poder Público. 

E) - DA RESIDÊNCIA NO ALPHAVILE FLAMBOYANT IPÊ — RUA 

IBIRAPITINGA. 

O imóvel residencial situado no condomínio Alphaville Flamboyant, rua 
Ibirapitinga, foi adquirido pelos denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE 
FERREIRA em dezembro de 2010 pelo preço declarado na DIRPR e na escritura de 

compra e venda registrada em cartório de R$600.000,00 (apenso III, volume I, fls. 33). 

De se ressaltar, no entanto, que o valor real do aludido imóvel, à época da 

aquisição, era de R$2.040.000,00, segundo atestam os peritos criminais no item 68 do 

Laudo n° 1.355/2012/SETEC/DR/DPF/G0 (fls. 1.299): 
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68. Por fim, a residência à R. Ibirapitinga, lote 15, residencial dos Ipês foi avaliada à 
data presente (agosto de 2012) pelo valor de R$ 2.420.000,00 (dois milhões, 
quatrocentos e vinte mil reais); e por R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta  
mil reais) em sua data de aquisição (dezembro de 2010). (Grifou-se). 

Esse Laudo n° 1.355/2012/SETEC/DR/DPF/GO, no entanto, foi objeto de 

questionamento por parte da defesa, por meio da apresentação de quesitos que entendeu 

necessários ao esclarecimento da transação. 

Em resposta, os peritos criminais reiteraram a conclusão inicialmente 

apresentada, consignando na Informação Técnica n ° 131/2014 — INC/DITEC/DPF, que 

"Nossa perícia técnica está correta: continuamos a sustentar isso mesmo após a 

detida consideração das alegações contidas nos quesitos a nós encaminhados. O 

mercado imobiliário é que vivia, e talvez ainda viva, um período instável. Num 

salutar exercício de autocrítica, repassamos todo nosso trabalho, auxiliados pela extensa 

quesitação, que viria a se tomar um verdadeiro roteiro anamnético, fazendo-nos rever 

nossos pressupostos e critérios analíticos. Ao final do trabalho, pudemos constatar 

que não há o que ser retificado em nossa perícia técnica, à luz dos  

questionamentos levantados."(fls.  5.555 — volume 26 — original não sublinhado). 

Questionados sobre se o valor de aquisição do imóvel, segundo 

declarado, é compatível com o valor de mercado na data da aquisição, os peritos 

criminais, no item 69 do Laudo n° 578/2015-INC/DITEC/DPF, fls. 6.346 (volume 30), 

esclareceram o seguinte: 

"69. No caso da residência da rua Ibirapitinga mencionada no quesito 2 da defesa, não, 
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conforme cálculos do Laudo 1355/2012-1NC/DITEC/DPF aproveitados no Laudo 
691/2013. O valor de aquisição declarado na DIRPF de Karen foi de R$ 600.000,00,  
enquanto o valor de mercado estimado no Laudo 1355/2012 foi de R$ 2.040.000,00." 
(Original sem destaques). 

Desse modo, as perícias oficiais autorizam concluir, acima de dúvida 

razoável, que a diferença entre o valor real do imóvel e o valor declarado e escriturado, no 

importe de R$1.440.000,00, foi branqueada na operação, mediante o registro e a 

declaração em valor a menor do que o realmente desembolsado, o que caracteriza 

operação de ocultação de valores. 

Além disso, no que concerne ao preço lançado na escritura de compra e 

venda, a pericia criminal não identificou quaisquer transferências bancárias para o 

vendedor do imóvel, permanecendo, portanto, ocultada a origem dos valores utilizados no 

pagamento do preço. Nesse sentido, confira-se o item o item 12 da Informação Técnica n° 

195/2014 — INC/DITEC/DPF (fls. 5.871 — volume 27): 

"Não foi possível vincular os cheques mencionados à compra do referido imóvel urbano. 
Segundo se lê no registro R-3-66.833 da certidão de fls. 32-33 do apenso III, volume 1, 
do IPL 0560,2 a proprietária de quem foi adquirido o imóvel é Priscila. Sousa Costa, CPF 
031.438.581-92, que não é destinatária de nenhum dos cheques mencionados, conforme 
informou o Banco do Brasil no atendimento 7890 do caso SIMBA 002-PF-0003 34-09 
(vide Tabela 1)." 

Essa conclusão é corroborada pelo item 74 do Laudo n° 578/2015-

INC/DITEC/DPF (fls. 6.347 — volume 30). 

"No caso da residência da rua Ibirapitinga  assim como dos demais bens adquiridos 
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pela família Neves em 2010, não foi encontrada a origem dos recursos para as  
aquisicões, uma vez que o crescimento patrimonial daquele ano foi incompatível  
com os rendimentos declarados, conforme as conclusões da seção 111.7 do Laudo 
691/2013, reafirmadas na seção IV.3 do presente trabalho" (grifou-se). 

Ademais, tal conclusão vai ao encontro do que referiu MARIVONE em seu 

depoimento (fl. 903), prestado em julho de 2012, ocasião em que assim referiu: 

"Que em razão de problemas de saúde, já que seu marido foi safenado, as propriedades 

nesta época foram registradas no nome de seus filhos; eles possuem renda para isso? 

Que eles não tinham renda para isso, pois as propriedades foram doadas aos filhos." 

Salientou ainda, na mesma ocasião, que seus rendimentos, na faixa de 

R$70.000,00 mensais advinham de arrendamento de pastagens de propriedade da 

família, pontuando ainda: 

"que o pagamento do aluguel dos pastos é feito via banco, transferéncia ou depósito (...) 

A partir dessa declaração, é de se ver a importância do casal das NEVES 

na constituição do patrimônio familiar, em que pese a tentativa de comprovação da origem 

dos rendimentos que propiciaram o incremento naquele patrimônio, em especial das 

empresas que serão examinadas a seguir. 

Quanto ao imóvel em exame, acrescente-se que, como forma de 

dissimulação da propriedade, ao invés de ser feito o registro em nome dos reais 
adquirentes, JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE FERREIRA, tal assento foi efetuado em 
nome da denunciada KAREN NEVES DIEBOLD, filha do casal, o que se fez com o fim de 

distanciar o bem de sua origem ilícita, protegendo-o, assim, de eventuais ações do Poder 

Público. 
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Não se pode dar guarida, no tocante a generalidade dos imóveis, à 

alegação de que as doações consistiram apenas em repartição entre os herdeiros do que 

lhes caberá a título de herança. Isso porque além da diferença de valores, levando-se em 

consideração a totalidade de bens "doados" a cada um dos respectivos herdeiros, chama 

atenção o momento escolhido para que tais doações fossem levadas a efeito —

justamente na época em que a família teve um estrondoso incremento patrimonial. 

Outrossim, a constituição de empresas de onde proveio grande parte dos 

valores necessários ao pagamento dos imóveis adquiridos, sem que houvesse lastro 

econômico na movimentação financeira das referidas empresas a justificar o volume 

angariado para compra dos imóveis em apreço, é outro elemento a ser avaliado quando 

se cogita de ter havido, efetivamente, doação nos casos sub exame. 

Em suma, verifica-se a existência de um sem número de operações com 

vistas a encobrir valores que não encontram respaldo nos ganhos da família. 

RECEITAS. F) — DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE 

Segundo narrado na exordial acusatória, os denunciados JOSÉ 
FRANCISCO e MARIVONE FERREIRA, constituíram as pessoas jurídicas Prumus 
Construções e Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.423.863/0001-71, SPE Palace 
Empreendimentos, CNPJ 12.236.132/0001-04, e BRD Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., CNPJ 0

8.842.988/000148, com o fim de justificar créditos em suas contas 

correntes. No entanto, os créditos que materializam essas transações não possuem 
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892092 JADER 

216889 IMA R I VONE 

001 1610 79600X MAR1VONE 

001 1610 892092 

SALES 20/01/05 
J. FRANCISCO 09/03/05 
JADER 
	

09/05/05 

.A4‘ 
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causas jurídicas ou econômicas lícitas, tratando-se, em verdade, de operações simuladas 

com o propósito de dissimular a origem dos recursos recebidos. 

O Laudo Pericial n° 691/2013 — INC/DITEC/DPF descreveu em seu 
apêndice 3, fls. 2.222/2.225, uma série de créditos nas contas bancárias dos réus, os 

quais não podem ser tidos como de origem lícita por não apresentarem correspondência 

com as fontes de rendas declaradas Confira-se: 

Apéndice 3 - Créditos não relacionados a fontes declaradas 

Conta investigada Dados da transação 
Data 	Valor 	Bco A2 	1 	Conta 	i 

14/02/03 	50.000,00 237 0486 	709506 
14/02/03 	50.000.00 031 0162 	5200580 
17/03/03 	15.000.00 031 0162 	5200580 
10/04/03 	250.000.00 001 0911 	21105 
15/04/03 	165.00000 000 0000 
15/04/03 	150.000A0 001 0911 	21105 

031 0162 5200580 

551.955,58 
09/04/07 76.647,60 341 1 0218 	440006 jI 
22/08/07 685.108.13 237 1840 1 	2220000019 
22/08/07 17.566.87 237 1840 2220000019 
21/09/07 17.566.87 237 1840 299 
25/10/07 17.566.87 237 1840 299 
06/11/07 29.132,58 237 2305 180874 
1 1 /12/07 28.923.00 422 0036 217001 
26/ 12/07 I 	36.10000 104 1575 2166788 
27/12/07 	28.923.00 104 1340 30000750915 

183247 KAREN 	15/04/03 	15.000.00 
289176X I JADER 	20/05/03 	15.000.00 

001 3288 54488 MAR1VONE 	23/12/03 
Total 2003 
422 
422 I 0036 

0036 1 163921 I J. FRANCISCO 	01/07/04 
163921 J. FRANCISCO 	14/12/04 

Total 2004  

422 0036 9102762 
341 1589 155199. 
001 4148 2691760 
001 4148 50075 
422 

Total 2005 

341j 1589 	154960 I1ADER  

Remetente 

CPF/CNPJ 

33.041.062/0001-09 

BANCO SAFRA S/A 

F.URIPEDES APARECIDO DE OLIVEIRA 
COOPERATIVA IND. 1)E CARNES 

VITORIA COMERCIAL TEXTO.. LTDA  

1 BERT1N LTDA LINS 

00.000.058/1607-89 

02.208.61910001-11 

01 .597.168/0013-22 

	

PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	00.423,863/0001-71 

	

PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	I 00.423.8631000 / -71 

	

PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	00.423.86310001-71 T-- 

	

1 PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	00A23.86310001-71 

422 0036 

001 3596 

J. FRANCISCO 19/07/05 
422 0036 	163921 J. FRANCISCO 1 09/09/05 

0036 163921 

J. FRANCISCO 05/01/05 

031 0162 5405200580 1 

	

59.281.62 409 1 0300 	1054505 1 SUL AMERICA SEGUROS 
769.281,62 

	

300.315.05 1341 10014 	150015 	IEVOLUT1 TECNOLOGIA 

	

71.250,00 237 0486 	709506 
371.565.05 

Nome 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 2/2006 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wwwtrfljus.br/autenticidade, 
 mediante código 23492883500259. 

Pág 53/96 



III 1111 I 1111 III 111111 II I II !III I III 111 II III 
00131144120 134013500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 11a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Conta investigada Dados da transação 
Oco 	Ag Coma 
001 	1610 

Titular 

Total 2007 
892092 JADER 

422 	0036 163921 
422 	0036 163921 

1. FRANCISCO 

422 	0036 163921 
1. FRANCISCO 

422 	0036 216889 
1. FRANCISCO 

422 	0036 216889 
MARIVONE 

001 	1610 892092 
MARIVONE 

341 	1589 154960 
JADER 

422 	0036 216889 
JADER 

422 	0036 216889 
MARIVONE 

341 	1589 154960 
MARIVONE 

422 	0036 216889 
JADER 

422 	0036 216889 
MARf VONE 

422 	0036 216889 
MARIVONE 

422 	0036 216889 
MARIVONE 

001 	1610 892092 
MARIVONE 

341 	1589 154960 
JADER 

422 	0036 215889 
JADER 

422 	0036 216889 
MARIVONB  

422 0036 216889 
MAR1VON 6: 

422 0036 216889 
MARIVONE 

422 0036 216889 
MARIVONE 

422 0036 216889 
MARIVONE 

001 3421 326550 
MAR IVONE 
JADER 

422 0036 163921 
341 4433 18399 

J. FRANCISCO 
KAREN 

001 1126 79600X MAR 
341 1589. 155199 

IVONE 
JALES 

Remetente Data Valor Bco Ag 

1840 
Conta Nome 	 CPF/CNPJ 

PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	00.423.863/0001-71 

27/12/07 17.566.87 237 299 
55.101.79 

21/01/08 340.500.00 320 1 0001 
71004389 MARCIA DE AV 11 A GERA ISSATE 

0109 	11345 	MIRIAM LUCIA CASCAO 
0109 	11344 	RODRIGO MARQUES DE A VI I.A 
0197 	738259 	JOVANE RODRIGUES MOREIRA 
1269 	68250 

21/01/08 90.000 00 1 001 796.284.601-10 
21/01/08 212.829.601-30 60.000.00 1 001 
31/01/08 004.970.801-50 144.608.001 399 
31/01/08 371.201. 581-04 04 144 608 00 1 001 
31/01/08 28 923 00 756 1 3246 663 	GENOMA CORRET, DE SEGUROS 

	

17.566.87 237 J 1840 	299 
	00.355.542/0001-87 

	

300.0°°=00 237 0184 	
PRUMOS CONST 10 EMPREEND LTDA 	00A23.863/0001-7I I 299 	PRUMUS CONS.'. E EMPREENDLTD 1 	00A23.863/0001-71 

22/02/08 
25/02/08 
28/02/08 144.608.001 237 0184 1 	299 	I PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	00.423.863/000 I 71 28/02/08 
07/03/08 

28.923.00 237 1840 1 	299 	1 PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 
422 0036 	217001 	PRUMUS CONSTE-EaNzn sãT-~~ T.__- 

00.423.863/0001-71
00.423.863/000 / -71 422 0036 	217001 	PRUMUS CONSTE EMPREEND LTDA 	00A23.863/0001-71 237 10184 	299 	1 PRUMUS CONSTE EMPREEND LTDA 	00.423.863/0001-71 

237 1840 
001 13689 	1937634 !SENHORINHA BARBOSA DAS NEVES 	036.093 591-53 299 	PRUMUS CONST E EMPREEND LTDA 	00.423.863 0001-71 237 1 1840 	299 	PRUMOS CONSTE EMPREEND LTDA 	00323.863/0001-71 237 1 0184 	299 	PRUMUS CONSTE EMPREEND LTDA 	00.423.863/0001-71 237 1 21/ 9 	258849 

385.108.13 
31/03/08 

03/04/08 
03/04/08 
03/04/08 
03/04/08 
11/04/08 
23/04/08 
23/04/08 

00.000.00 
144 608.00 
44.60800 
28.92 00 
17.566.87 

200.000.00 
185 108.13 
178.727,88 104 2079 1 	524 

28/04/08 20.000.00 001 1452 	57916 
1551 	9026131 

30/04/08 149.608.00 104 
30/04/08 144.608,00 422 0036 217001 PRUMOS CONSTE EMPREEND LTDA 30/04/08 00.423.863/0001-71 28.923.00 422 0036 1 	217001 PRUMOS CONSTE EMPREEND LTDA 10/07/08 00.423.863/0001-71 59.000.00 356 0743 3715512 
07/08/08 95.000.00 001 1610 6400796000 
02/12/08 30.000.00 341 4302 28495 1 URZEDA MENDONCA E ALVES LTDA 29/12/08 958.990.001-04 20.000.00 . Total 2008 

3.426.525,38 

Conta investigada Dados da transação  
Remetente Bco Ag Conta 	Titular 	Data 1 Valor Beo Ag 	Conta 	 Nome 	 CPF/CNPJ 

422 0036 163921 J. FRANCISCO 20/01/09 	42.910.40 001 1092 	840  001 1126 79600X MARIVONE 	26/03/091 	50.000.00 001 1092 	8400X 	HENRIQUE PEREIRA DE A VILA 	 198.417.101-10  
001 1126 79600X MAR IVONE 	30/03/09 	50.000.00 001 1092 	8400X 	HENRI QU15 PEREIRA DE ANUA 001 1126 892076 J. FRANCISCO 	31/03/09 	50.000,00 001 1092 	8400X 	HENRIQUE PEREIRA DE A VILA 	

198.417.101-10
198.417.101-10  422 0036 9102762 1. FRANCISCO 02/04/09 	35.000.00 001 1610 	215015  001 1126 79600X MA RI VONE 	14/09/09 	450.000.00 356 0979 	5010529 ¡RODRIGO DE ABREU M. DOS SANTOS 	806.036.701-30  

001 1126 79600X MARIVONE 	16/09/09 	185.328,00 237 3129 	221 	1 CTO I AGROPECUÁRIA S.A. 001 1126 79600X MARIVONE 	16/09/09 	 10.597.657/0001 I 

	

154.054.26 237 3129 	221 	I CTO 1 AGROPECUAR1A S.A.341 1589 	154960 JADER
10.597.657/0001-31 22/09/09 	17.000.00 001 1126 9900796000 001 1126 1 79600X MARIVONE 	24/11/09 	63.250.00 341 3052 	97742 	CTO 1 AGROPECUÁRIA S A 	

I  
341 1589 1 154960 JADER 	 10.597 657/0001 31 Total 2009 	

01/12/09 	40.000.00 341 4351 	24783 	URZEDA E MOURA LTDA  
I 137 542.66 001 1 1126 79600X MARIVONI 250.000001 104 13/10/10 1340 30000009225 001 1126 SPE PALACE EMPREENDI, 11 LATOS 79600X MARIVONE 02/03/10 12.236.132/0001-04 210.220.00 399 0523 5231236876 001 1126 MARCELO SOUTO SILVEIRA 79600X MARIVONE 10/03/10 626.014.741-49 399 1 0523 108.730.00 5231236876 001 MARCELO SOUTO SILVEIRA 1126 79600X MARIVONE 23/04/10 626.014.741-49 140.000.00 237 1429 7750000337 341 1589 154960 JADER 10/06/10 15.000.00 756 3062 3824 	1JOSE HENRIQUE DE ARAUJO 

30005943 I
30750910 

001 1126 79600X MARIVONE 20/09/10 035.683.421-20 5.000.00 001 3136 001 1126 79600X MAR' VONE 22/10/10 
001 I 1126 79600X MAR1V 	

34 23298 

	

NE 	29/11/10 	34 575 00 	1840 	299 	PRUMOS CONST E EMPREEND LTDA 001 1126 79600X MARIVONE 	28/12/10 	34 900 00 237 1840 Total 2010 	 299 	PRUMOS CONST E EMPREEND LTDA 
862.707,93  

100

otal 2011 

	

1  1126  1 79600X 1 MARIVONE 	
18/01/11 1 745.620.00! 104 1 1340 1 30000009225 1SPE PALACE EMPREENDIMENTOS 

745.62000  

104 1340 
237 

00.423.863/0007-71 
00.423.863/0001-71 

12 236.132/0001 04 

Esses créditos, segundo fizeram constar os peritos criminais na Tabela 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.briautenticidade
, mediante código 23492883500259. 
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19, totalizam o montante de R$8.820.300,56. Confira-se: 

Tabela 19 — Créditos não relacionados a fontes declaradas 

Ano 

2003 
2004 

200.5 

2006 
2007 
2008 

Créditos não relacionados a fontes declaradas (RS) 

769.281,62 

371.565,05 

551.955,58 

0,00 
955.101,79 

2009 

2010 

3.426.525,88 
1.137.542,66 

862.707,98 
2011 

745.620,00 
Total 

8.820.300,56 

Por não guardarem correspondência com fontes de rendas declaradas, 

tais valores foram considerados pelos peritos como de origem ilícita. 

A conclusão dos peritos no Laudo n° 691/2013 foi objeto de 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11_419 de 1 9/1 2/2006.  
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questionamento pela defesa, com formulação de quesitos e apresentação de documentos 
e informações. 

Após reanalisarem a prova, com base nos dados e documentos 

apresentados pela defesa, os peritos criminais procederam a ajustes nas tabelas de 

créditos sem identificação de origem. 

O resultado desses ajustes foi esboçado nos itens 49 e 50 do Laudo 
Pericial n° 578/2

015 — INC/D1TEC/DPF, nos seguintes termos (fls. 6.341 — volume 30): 

"49. 
As quatro primeiras referências (fls. 5737/8, 5738, 5740 e 5742) e também a 

sétima (fl. 5751) e a nona (fl. 5877) são relativas a transações de gado bovino que teriam 
ocorrido de 2007 a 2009 entre, de um lado, Marivone e José Francisco e, de outro, 
Domingos Pereira de Ávila Júnior, Henrique Pereira de Ávila e o grupo Cotril. Portanto, 
os créditos questionados neste caso são todos aqueles que Marivone e José Francisco 
receberam dessas três pessoas. Não foram apresentados documentos que  
comprovem plenamente as razões jurídicas e econômicas desses créditos. 
Conforme discutido na seção 111.5, parágrafos 40 a 46, os documentos apresentados  
pela defesa para a alegada venda de gado da família Neves para os Ávila não se  
harmonizam com os extratos bancários nem com as notas fiscais, além 

de serem  
contraditórios entre si, pois reportam ao mesmo tempo a quitação total de uma  
dívida em 2008 e a sua permanência como pendente. 

50. O crédito referido nas fls. 5748 e 5872 foi recebido por Jader em 09/0
5/2005 da Cooperativa Industrial de Carnes (CNPJ 02.208.619/0001-11), no valor de R$ 

54.270,88. Não foram encontradas notas fiscais referentes a transacões entre Jader 
e essa pessoa jurídica. As únicas notas fiscais encontradas nos autos emitidas por 
Jader se referem a vendas de gado para Libia Faria Guerra (CPF 597.969.601-68), 
Mauro Cardoso Vilela (CPF 212.365.506-68) e Manuel Pires Barqueiro (CPF 
00

6.005.558-87), todas nas fls. 1449-1450. Assim, não foram encontradas as razões  
jurídicas e econômicas para o crédito. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/0
1 /2017, com base na Lei 11.419 de 

1 9/1 2/2006 
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Passo a analisar, nos três tópicos abaixo, as operações que configuram 

lavagem de dinheiro, na modalidade de dissimulação. 

G) — DAS EMPRESAS PRUMUS E SPE PALACE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Segundo as conclusões a que chegaram os peritos criminais no Laudo n° 
691/2013, a empresa 

Prumus Construções e Empreendimentos Ltda., CNPJ 
00

.423.863/0001-71, foi quem mais enviou recursos para a família Neves, num total de 19 

transferências nos anos de 2007 a 2010. Confira-se, a propósito, o tem 73 do referido 
laudo, às fls. 2.193: 

"73. A empresa Prumus Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 00.423.863/0001-
71) foi o remetente do Apêndice 3 que mais enviou recursos para a família Neves, com 
19 transferências de 2007 a 2010. Também houve duas transferências no sentido 
inverso, isto é, da família Neves, na pessoa de Marivone, para a Prumus. Considerando  

todas essas operações, a família recebeu R$1.920.856,48 e transferiu R$500.000,00  
para a empresa." (Destacou-se). 

No item seguinte do Laudo n° 691/2013, os peritos criminais esclareceram 
que a denunciada MARIVONE FERREIRA informou em sua declaração de bens que a 
empresa Prumus 

foi sua sócia na compra de um imóvel rural em Senador Canedo/GO, 
tendo a transação ocorrido no dia 22/01/2008, com 50% (cinquenta por cento) para cada 
comprador, valendo a parte de MARIVONE o montante de R$500.000,00. 

Nesse mesmo item 74 do laudo, os peritos informam que, no ano de 
2010, a denunciada MARIVONE FERREIRA e a empresa Prumus Construções e 
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 2/2006. 
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 mediante código 23492883500259. 

Pág. 57/96 



111 1111111,111111 11111 1111,11 11111°1111!1111 111
0018144120343500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 1 1 a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.423.863/0001-71, uniram-se em nova sociedade para 
o fim de constituir a empresa SPE Palace Empreendimentos, CNPJ 12.236.132/0001- 

04, também com 50% (cinquenta por cento) para cada um dos sócios. Confira-se o inteiro 

teor do item 74, às fls. 2.193 (volume 09): 

"74. Marivone informa na sua declaração de bens que a Prumus foi sua sócia na compra 
de um imóvel rural em Senador Canedo/GO em 22/01/2008, com 50% para cada um e a 
parte de Marivone valendo R$500.000,00. Em 2010, Marivone e a Prumus constituíram, 
em nova sociedade, a empresa SPE Palace Empreendimentos Imobiliários (CNPJ 
12.236.132/0001-04), também com 50% para cada. Segundo a declaração de bens de 
Marivone, a quota dela na SPE foi paga com a sua parte no imóvel de Senador Canedo, 
que foi assim incorporada ao capital social da nova empresa. Quanto às transferências 
de Marivone para a Prumus (no total de R$ 500.000,00), é possível que sejam referentes 
à compra em sociedade do imóvel rural. 

Não obstante tal transação, os peritos não encontraram amparo lógico 

para a ocorrência das transferências (fl. 2193): 

Já quanto aos valores recebidos (R$ 1.920.856.48), os Peritos não identificaram,  
com nas duas sociedades mencionadas, o motivo das transferências." (Grifou-se). 

Conforme destacado acima, os peritos criminais não identificaram o 

motivo jurídico ou econômico que justificasse o recebimento dos valores de 
R$1.920.856,48. 

Assim, e à míngua de comprovação por parte da defesa, por quaisquer 

meios de prova, da proveniência dos valores repassados, já que não correspondem a 

Documento assinado digitalmente peloia) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 2/2006 
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resultado efetivo da atividade empresarial, devem ser tidos como prova material da 

conduta de branqueamento de capitais. 

Os denunciados JOSÉ FRANCISCO e MARIVONE FERREIRA se 
utilizaram ainda de instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, 
assinado por ela e pela Prumus em 16 de setembro de 2010 (fls. 1.702/1.704), para 
simular rendimentos no valor de R$4.453.978,00, supostamente decorrentes de um 
empreendimento imobiliário na cidade de Senador Canedo/GO (loteamento e construção 

de casas populares na Fazenda Retiro), e justificar recebimentos de dinheiro em suas 
contas bancárias. 

De acordo com o documento, do total do crédito, R$2.400.000,00 
proviriam dos resultados da comercialização dos lotes e das casas já gerados até a data 

da assinatura do documento. O restante do crédito, no total de R$2.053.978,00, proviria 

da cessão de 50% das cotas da SPE Palace Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

No entanto, segundo apurado pela perícia, não existiu razão econômica 

que justificasse a constituição de tal crédito. Isso porque o capital social integralizado da 
SPE foi de R$1

.000.000,00, de modo que tal cessão somente justificaria crédito de 
R$500.000,00 (50% de R$1.000.000,00). 

Além disso, apurou-se que o empreendimento em referência jamais 

chegou a ser efetivado, razão por que não poderia ter gerado qualquer lucro. 
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As conclusões acima foram devidamente corroboradas pelo item 12 do 
Laudo n° 578/2015-INC/DITEC/DPF (fls. 6.326 — volume 30), em que os peritos criminais 
anotaram: 

"12. No caso da SPE Palace, é importante acrescentar que a única movimentação 
financeira relevante da empresa em 2010 foi o trânsito de recursos que entraram por 
meio de um cheque de R$ 256.000,00 recebido no dia 13/10 da empresa Trunfo, do 
grupo Prumus (CNPJ 00.423.863/000171), e saíram quase que totalmente no mesmo 
dia, com destino a uma conta titulada por Marivone, numa transferência de 250.000,00 
que vem a ser o rendimento que ela declarou ter recebido dessa empresa naquele ano. 
Além dessas duas transações, a SPE Palace teve apenas quatro débitos de valor igual 
ou menor que R$ 28,50 em 2010. Isso evidencia que a empresa não teve atividade  
econômica que justifique a elevada rentabilidade apresentada naquele ano." 
(Grifou-se). 

As afirmações constantes do item 12 foram complementadas pelo item 64 
desse mesmo Laudo n° 578/2015 (fls. 6.345 — volume 30), em que os peritos criminais, 

respondendo à pergunta sobre os investimentos acima são compatíveis com os lucros 
deles provenientes, concluíram, verbis: 

"64. No caso dos lucros recebidos por Marivone da SPE Palace em 2010 não. Pois a 
movimentação financeira da empresa evidencia que ela não teve atividade  
econômica significativa naquele ano, conforme discutido na seção IV.1." (Original sem 
destaques). 

constatações: Esse mesmo Laudo n° 578/2015 contém ainda as seguintes 

"67. No caso da aquisição de participação na SPE Palace, não foram 
identificadas origens lícitas e comprovadas. Conforme mostrado na seção IV.3, a 
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evolução patrimonial da família Neves foi incompatível com os rendimentos da 
família no ano da aquisição dessa participação (2010) e também no ano anterior 
(2009). Assim, os recursos utilizados para aquisicões de patrimônio naqueles  

dois anos, incluindo a compra das quotas de capital na SPE Palace, tiveram  
sua origem ocultada. (...) 

84. Conforme discutido na seção IV.1, a movimentação bancária da SPE 
Palace (CNPJ 12.236.132/0001-04) indica que ela não teve atividade  
econômica capaz de suportar os lucros e dividendos que Marivone declarou  
ter recebido dessa empresa: R$ 250.000,00 em 2010 e R$ 745.620,00 em 2011. 
(..•) 

88. Conforme discutido na seção IV.1, este signatário não encontrou razões 
jurídicas e econômicas para esses créditos, nem comprovação de que a SPE 
Palace teve receitas lícitas e declaradas que suportassem tais pagamentos. Ao 

contrário, a movimentação bancária da empresa evidencia a ausência de  
atividade econômica capaz de gerar lucros. 

89. Conforme discutido na seção IV.1, as relações jurídicas e econômicas 
de Marivone com a SPE Palace consistem nas quotas de capital que ela declarou 
ter adquirido em 2010. Essas quotas de capital, no entanto, não justificam o  
recebimento de R$ 250.000,00 em 2010 e R$ 745.620,00 em 2011, pois a  
movimentação bancária da SPE Palace indica que a empresa não teve  
atividade econômica significativa no período, servindo apenas à finalidade  
de transferir recursos para as contas de Marivone." (grifei). 

Nesse contexto, imperiosa a constatação de que a prova pericial autoriza 

concluir, sem deixar margem a dúvidas, que os denunciados 
JOSÉ FRANCISCO e 

MARIVONE FERREIRA utilizaram as empresas Prumus Construções e 
Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.423.863/0001-71, e SPE Palace Empreendimentos 
Imobiliários, CNPJ 12.236.132/0001-04, para simular receita de negócios imobiliários 
que, em verdade, jamais existiram. 
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Quanto à empresa SPE Palace Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 
12.236.132/0001-04, a perícia criminal concluiu que se trata de empresa que sequer 

chegou a funcionar. Assim, os valores repassados por tal empresa para contas de 

MARIVONE têm origem distinta da atividade empresarial. 

Ressalto que desde a fase inquisitorial MARIVONE aventa a atividade das 

empresas em questão como sedimento para grande parcela da evolução patrimonial, 
verbis (fl 903): 

Que é sócia da empresa SPE PALACE Empreendimentos Imobiliários. Qual o objeto da 

referida empresa? Que o objetivo da empresa é construção; que não sabe dizer qual 

objeto social previsto no contrato; que entrou com uma área em Senador Canedo e o 

outro sócio, OSWALDO PEIXOTO entraria com o serviço; que acha que o objetivo era 

construir casas populares; que não tem certeza porque assinava os documentos para 

OSWALDO e confia nele; que a CEF efetuava o pagamento para SPE e a PRUMUS 

repassava a parte da interrogada que lhe cabia; o empreendimento a que a mesma foi 

destinada já foi construído? Em que local? Que deve ter terminado porque já recebeu 

sua parte; que não tem certeza porque nunca foi no local(...) como explica as transações 

em que são depositados R$995.000,00 em dinheiro na conta da referida empresa e logo 

depois os valores são transferidos para a conta da interrogada? Que os novecentos e 

cinquenta mil foram os lucros do empreendimento que recebeu" 

Conforme se verificou ao longo da instrução, referido empreendimento 

sequer saiu do papel, não havendo lastro para o pagamento de quase 1 milhão de reais a 

MARIVONE. Como já ressaltado alhures, eventuais quantias repassadas não tem amparo 

na atividade empresarial. 
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Sobre referida transferência, em arremate, consigne-se passagem do 
laudo pericial (fl. 2194): 

"79. Depois de 18/01/2011, houve mais oito débitos de pequeno valor na conta da SPE, 

todos eles abaixo de R$ 21,50, até o término do período de afastamento do sigilo 
bancário, 31/07/2011. Vê-se, portanto, que nos seus primeiros doze meses de 

atividades, a SPE teve como única movimentação financeira relevante o trânsito de 

recursos depositados em espécie com destino a uma conta de Marivone, 

totalizando R$ 995.620,00." 

De igual modo, os exames periciais também autorizam concluir que o 

instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, assinado por 
MARIVONE e pela empresa Prumus em 16 de setembro de 2010 (fls. 1.702/1.704), 
materializa negócio jurídico inexistente. 

Todas essas operações foram entabuladas pelos réus com o fim de 

justificar o recebimento de recursos e sua movimentação em conta bancária, ocultando, 

desse modo, a origem ilícita de tais recursos. 

H) — DA EMPRESA BDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Em outra transação destinada a ocultar a origem 

propiciaram parte de seu crescimento patrimonial, os denunciados 

provenientes da empresa BDR Empreendimentos Imob 
08.842.988/0001-48. 

ilícita dos recursos que 

simularam rendimentos 

iliários Ltda., CNPJ 
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Para tanto, a denunciada MARIVONE FERREIRA declarou nas suas 

DIRF à Receita Federal haver auferido ganhos nos valores de R$2.272.888,23, em 2007, 
e de R$1.975.499,20, em 2008. 

De se notar, no entanto, que a pericia criminal não logrou identificar 

transações financeiras nas contas bancárias dos denunciados que guardassem 

correspondência com as receitas declaradas. Dito em outros termos, não há provas de 

que a empresa BRD tenha efetuado créditos nas contas de titularidade dos denunciados. 

Nesse sentido, confira-se o quanto afirmado pelos peritos nos itens 61, 64 

e 129 do Laudo Pericial n° 691/2013 (imagem abaixo): 

	

61. 	
É importante salientar que não foram identificadas transações financeiras nas 

contas bancárias da família Neves que permitissem corrobarar as declarações de Marivone de 

que teria tido rendimentos da BRD Empreend. Imobiliár'ios Ltda. (CNPJ 08.842.988/0001-48) 

nos valores de R$ 2.272.888,23 em 2007 e R$ 1.975.499,20 em 2008. 

	

64. 	
As Tabelas 16 e 17 incluem na rubrica "outros rendimentos declarados" os 

valores recebidos por Marivone da BRD Empreendimentos ImobiliárioS em 2007 e 2008, para 

os quais, corno já foi apontado nesta seção, não foram encontrados depósitos em conta 

bancária. 
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129. 	
Conforme apontado na seção 111.6. Marivone declarou rendimentos de 

R$ 
2.272.888,23 em 2007 e R$ 1.975.499,20 em 2008 recebidos da BRD Empreend. Imobiliários 

Ltda. (CNPJ 08.8
42.988/0001-48), mas os Peritos não encontraram créditos dessa empresa nas 

contas bancárias da família Neves que permitissem corroborar essa informação. Mesmo assim, por 

conservadorismo, essas somas foram incluídas no total dos rendimentos para fins de comparação 

deles com a evolução patrimonial. 

Essas conclusões foram objeto de questionamento pela defesa técnica 

dos réus, que formulou os quesitos que entendeu necessários ao esclarecimento da 
verdade real. 

Em resposta aos quesitos da 

esclarecimentos constantes dos itens 101, 

INC/DITEC/DPF, corroborando as conclusões 

(fls. 6.351 — volume 30): 

defesa, os peritos criminais prestaram os 

102 e 103 do Laudo n° 578/2015 — 

do primeiro laudo, nos seguintes termos 

"101. Conforme discutido na seção 1\/.2, este signatário não encontrou justificativas  
jurídicas e econômicas para os créditos, uma vez que a BRD não possui vínculos  
societários com a PRUMUS para que esta emita ordens de pagamento em ordem  
daquela,  como a defesa alegou que foi feito". 

"102. Conforme discutido na seção IV.1, este signatário não encontrou comprovação  
de que a BRD tenha auferido o lucro que Marivone alegou ter recebido da empresa. 
Ressalve-se, porém, que não foram recebidos dados de sigilo bancário da empresa, os 
quais podem fornecer informações importantes acerca de sua atividade econômica, 
inclusive elementos para avaliar a rentabilidade excepcionalmente elevada do capital 
nela investido por Marivone". 

"103. 
Quanto à Prumus, Marivone não declarou ter recebido dividendos dessa empresa, 

sendo os créditos provenientes dela justificados pela defesa como sendo relativos a 
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rendimentos da BRD, o que já foi criticado na resposta ao quesito 13.3". (Original sem 
destaques). 

Sobre esses créditos, relevante ainda a constatação dos peritos criminais 
no item 26 da Informação Técnica n° 195/2014-INC/DITEC/DPF, fls. 5.876: 

26. 	Os outros cinco créditos tiveram como origem a Pnimus, conforme já havia 
sido consignado no Laudo 691 /2013 (essa informação foi confirmada pelo banco Safra no 

documento que serviu de base para a Tabela 2). Considerando que o sistema CNPJ da Receita 

Federal não registra participação da Prumus na BRD Empreendimentos Imobiliários Lida 
(CNPJ 08.842.988/0001-48) ou vice-versa, seja hoje ou no histórico do quadro societário de 

ambas as empresas, este signatário não vê elementos para associar os créditos da Prumus aos 

rendimentos tributáveis que Marivone declarou ter recebido da empresa BRD. 

Cumpre referir que JADER também participou de investimentos na 

empresa em questão, tendo declarado investimento de R$ 70.000,00 na BRD em 2007, 

com devolução de R$ 50.000,00 desse capital no mesmo ano, bem como resgatado o 
restante no ano seguinte. 

Os valores recebidos por MARIVONE e JADER da referida empresa em 
2008 foram excepcionalmente elevados, tendo aquela obtido rentabilidade de 511% no 

seu investimento na BRD, e Jader 848%, em ano de grave crise econômica, frise-se. 

Nesse cenário, as provas dos autos autorizam concluir, acima de dúvida 

razoável, que os créditos em comento, por não guardarem correspondência com fontes 
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de rendas declaradas, não possuem origem lícita, configurando essas transações a 

prática de lavagem de dinheiro, na modalidade de dissimulação, mediante as operações 
acima descritas. 

I) - DA AQUISIÇÃO DE ÁREA URBANA NA CIDADE DE URUAÇU-GO. 

Segundo a prova dos autos, o denunciado JOSÉ FRANCISCO e 
MARIVONE FERREIRA 

adquiriram, no ano de 2011, uma área urbana de 968.000 metros 

quadrados, situada no município de Uruaçu/GO, tendo pagado o preço de 

R$1.000.000,00, (vide escritura de fls. 149/152 do Apenso III, volume 
1). 

Para o pagamento do preço, a denunciada MARIVONE FERREIRA emitiu 
os 

"cheques de n°s 850233 a 850236 e 850168, todos da agência n° 1126-6, conta 
corrente n° 79600-X" (fls. 150). 

A escritura, no entanto, não foi lavrada em nome de MARIVONE 
FERREIRA, mas sim em nome dos três filhos do casal, os corréus JALES FERREIRA, 
JADER FERREIRA e KAREN DIEBOLD. Chama a atenção ainda, nessa transação, o 
fato de a escritura jamais ter sido levada a registro. 

A defesa tentou justificar a ausência de registro em razão da suposta 

burocracia dos órgãos ambientais, por problemas relacionados à falta de averbação de 

reserva legal existente na referida área de terras. 
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De se ressaltar, no entanto, que a ausência de registro não guarda 

relação com esse fato, pelo menos não unicamente, evidenciando, isso sim, o propósito 

dos denunciados de dissimular o verdadeiro proprietário do bem (denunciados 
JOSÉ 

FRANCISCO e MARIVONE), de modo a distanciá-lo de sua origem ilícita (crimes 

antecedentes de licitação e peculato), e protegê-lo contra eventual ação das autoridades 
constituídas. 

Como cediço, a interpretação dos fatos e da prova no processo criminal é 

feita de acordo com o que ordinariamente acontece. O ordinário é o pagador do preço 

lavrar a escritura em seu próprio nome. Ora, se os verdadeiros proprietários do bem 

fossem de fato os filhos, o pagamento teria sido realizado por eles, e não pela mãe. 

Nesse contexto probatório, iniludível a conclusão de que a aquisição da 

aludida área de terra pelos pais, com registro em nome dos filhos, constitui também ato 
que tentou 

dissimular a verdadeira propriedade do bem, distanciando-o de sua 
origem ilícita. 

No que concerne à autoria dos crimes de lavagem de dinheiro, o modo 

como acima analisadas as diversas imputações já é suficiente para deixar patenteada a 

responsabilidade dos réus pelos fatos. 

Quanto a JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e MARIVONE, aquele na 
direção da empresa VALEC, de onde provieram os recursos objeto de ocultação, bem 

como participando conjuntamente com sua esposa na aquisição dos bens postos em 

nome dos filhos; esta, além de participar nas aquisições, auxiliou na constituição de 
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empresas que foram criadas com o fito de dar aparência de legalidade ao capital que 

transitou por suas contas, incontestável a autoria dos atos de lavagem narrados, tendo 

ambos participado de todos os atos descritos. 

No atinente aos filhos, haja vista seu maior distanciamento da origem dos 

recursos, necessário que se comprove o dolo em relação ao tipo em questão, consistente 

na vontade livre e consciente de ocultar, dissimular valores oriundos de atividade ilícita 
(infração penal). 

Sobre o tema, verifica-se que JADER, pela sua condição de 

administrador dos bens da família, não só teve participação efetiva nos atos, figurando 

como proprietário de imóveis adquiridos por seus genitores, como, tendo pleno 

conhecimento das finanças da família, haja vista que participava ativamente nas vendas e 

aquisições, inegável seu conhecimento acerca da condição financeira da família e, por 

conseguinte, da incompatibilidade do patrimônio amealhado com os rendimentos do 
grupo. 

Tal condição de JADER restou devidamente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, como também por quanto declarou em seu depoimento às fls.943-
948. 

Assim, perfeitamente delineado o dolo de JADER, participando 

ativamente e de forma consciente e deliberada nos atos de ocultação e dissimulação 

narrados. Não obstante, com observância ao postulado da individualização das condutas 

para fins penais, entendo que deve ser imputado a JADER tão somente a coautoria dos 
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atos descritos nos itens "A", "B", "D", "I" e "H", dos quais efetivamente participou. 

Já no tocante a JALES e KAREN, as provas não conduzem diretamente 

a uma participação ativa nas atividades de branqueamento de capitais. Não obstante, 

terem figurado como beneficiários de alguns imóveis, nenhuma comprovação há de que 

ao menos tinham noção da origem do capital utilizado na aquisição de tais bens. 

Diferentemente de JADER, seus dois irmãos não participavam das 

negociações familiares, não constituíram qualquer empresa por onde transitaram quantias 

ilícitas, não havendo nenhum elemento que demonstre que tinham a consciência de que 

participavam de atos visando à ocultação/dissimulação de valores ilícitos. 

Ressalte-se que o único fato que poderia ligar tais réus ao crime em 

questão - os mencionados depósitos feitos em 2009 pela empresa ESSENCE Cosmetics 

Ltda, CNPJ 04.202.510/0001-00 — que, inativa desde 2005, fez transitar mais de 

R$400.000,00, sem origem lícita, para contas de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, foi 

retificado nas informações prestadas pelo Banco Safra, referindo que a real origem do 

depósito, foi a conta titulada por Domingos Pereira Ávila Júnior (CPF 303.130.311-34). 

Nessa esteira, conclui-se pela ausência de dolo, ainda que eventual, dado 

o absoluto desconhecimento da origem dos valores, razão pela qual entendo devam ser 

absolvidos da prática do delito previsto no art. 1°, § 4°, da Lei 9.613/1998. 

6- Da aplicação do §4°, do art. 1°, da Lei 9.613 c/c art. 71 do CP 
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(continuidade delitiva) 

Para a configuração do crime continuado é imperiosa a existência dos 

seguintes requisitos: i) prática de mais de uma ação ou omissão previstas como crime; ii) 

que os crimes sejam da mesma espécie; iii) que as condições do crime (tempo, lugar, 

modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes 

constituem o prosseguimento da primeira. Cumpre consignar que a doutrina refere não 

bastar que haja similitude entre as condições objetivas supramencionadas, mas que entre 

tais condições haja um liame que evidencie, de plano, terem sido os delitos subsequentes 
continuação do primeiro. 

Quanto ao lapso temporal máximo considerado pela jurisprudência do 

STJ para reconhecimento da continuidade delitiva, colaciono os seguintes precedentes: 

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE 

DELITIVA.REQUISITO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS 

DELITIVAS. 30 DIAS. CARACTERIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da 

continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam 

preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade 

de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de 

ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo 

subjetivo havido entre os eventos delituosos. 
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2. O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede 

o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos tiverem 

sido praticados no mesmo contexto fático (AgRg no REsp n. 1.359.778/MG). 

3. O intervalo inferior a trinta dias entre o cometimento dos delitos 

praticados no mesmo contexto fático atende o requisito temporal para o 

reconhecimento da continuidade delitiva. 

4. Recurso especial não provido. (REsp 1287277/MT, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016) 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE 

RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE 

DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 

DIAS. HABITUALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO 
CONHECIMENTO. 

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, 

em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 

substitutiva de recurso especial. 

2. A despeito da ausência de previsão legal expressa, o Superior Tribunal de 

Justiça entende não ser possível, em regra, a aplicação da continuidade delitiva 

aos crimes cometidos em período superior a 30 (trinta) dias. Ademais, foi 

ressaltado o fato de se tratar de criminoso habitual, o que também constitui 
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justificativa idônea para afastar a benesse. 

3. Habeas corpus não conhecido. (HC 168.638/RS, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 
01/03/2013) 

Malgrado o posicionamento exarado nas precitadas decisões daquele 

Superior, no caso em comento, entendo que a aplicação do concurso material às 

infrações vai de encontro à realidade dos fatos narrados, que afirmam a proveniência dos 

valores, objeto de lavagem, de crimes contra a administração pública e da lei de 

licitações, de modo que o modus operandi para a efetivação da empreitada delituosa, nas 

mais diversas operações de branqueamento narradas, se deu em circunstâncias 

semelhantes, permitindo a aplicação da regra da continuidade delitiva. 

No tocante à aplicação conjunta da causa de aumento do §40, do art. 1°, 
da Lei 9.613/98, e do art. 71 do CP, prima fatie não se verificaria maiores inconvenientes, 
sobretudo pelo que preceitua o art. 68, §único deste último diploma legal. 

relatoria do 

de aumento, 

Não obstante, o STF, quando do 

Ministro Joaquim Barbosa, entendeu 

de modo a evitar possível bis in idem. 

julgamento da Ação Penal 470\MG de 

pela inaplicabilidade da referida causa 

De realce o aresto abaixo: 

"A acusação, em alegações finais, 

aumento de pena prevista no § 4° 

anterior à lei 12.683/2012), dada "a 

pede a aplicação da causa especial de 

do artigo 1° da lei 9.613/98 (na redação 

circunstância de os delitos de lavagem de 
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dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista que a denúncia 

descreveu mais de sessenta episódios consumados ao longo do tempo" (fls. 

45.371). Ocorre que a reiteração de condutas configuradoras da lavagem de 

dinheiro, quando verificada nas mesmas circunstâncias (como se dá no caso), 

atrai a regra do crime continuado (CP, art. 71). Daí porque, no caso, sob pena de 

bis in idem, não vejo como aplicar, suplementarmente, a causa especial de 

aumento de pena descrita no art. 1°, § 4° da Lei 9.613/1998, que se refere à 
hipótese de o crime em questão ser "cometido de forma habitual", visto que o 

disposto no art. 71 do Código Penal já foi aplicado (páginas 6.445/6.446 do 

acórdão na íntegra)". 

Nessa esteira, aplicável apenas o art. 71 do CP. Quanto ao tema, verifica-

se que em relação aos réus JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e MARIVONE FERREIRA 

DAS NEVES, face à existência de mais de 7 atos de lavagem, o acréscimo oriundo da 

continuidade delitiva deve ser fixado no patamar máximo — 2/3. Já no tocante a JADER 

FERREIRA DAS NEVES, verificada a existência de quatro condutas tendentes a 

ocultação/dissimulação, razoável a aplicação da causa de aumento em questão no 

patamar de 1/3, à luz da jurisprudência sedimentada no STJ. 

7. Quanto ao crime de quadrilha 

O crime em questão tinha a seguinte redação à época dos fatos narrados: 

Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o 

fim de cometer crimes: Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei 8.072, de 
25.7.1990) 
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descrito: 

	Com o advento da Lei 12.850/13, o tipo em questão passou a ser assim 

Associação Criminosa 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 
cometer crimes: 	(Redação dada pela Lei n° 12.850, de 2013) 	Pena - 
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 	(Redação dada pela Lei n° 12.850, de 
2013 

Além da modificação da denominação do crime, houve também 

importante alteração no tipo penal, que anteriormente exigia a presença de, no mínimo, 4 

(quatro) pessoas e, a partir da redação dada pela Lei 12.850/13, tal patamar mínimo foi 

reduzido para 3 (três) pessoas. 

A doutrina é uníssona no sentido de que com relação ao tipo em comento 

houve continuidade normativo-típica, em que pese não haver alteração quanto ao preceito 
secundário da norma. 

Não obstante a redução no número mínimo de agentes, tratando-se de 

crime formal e permanente, uma vez demonstrada a permanência da associação, 

inafastável a aplicação da novel redação. 

No caso dos autos, a estabilidade e a permanência que se avaliam não é 

a relativa ao âmbito familiar, instituição preservada pelo Estado, mas da associação 
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criminosa, a partir de atos que demonstrem a colaboração permanente dos membros que 

a compunham com a finalidade da empreitada delituosa. 

No tocante a JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, MARIVONE FERREIRA 
DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES, inarredável sua comunhão de esforços 

para os atos de lavagem. O primeiro como organizador e mentor dos atos, dispondo do 

domínio final da empreitada, haja vista que os valores objeto de branqueamento advieram 

de ilícitos perpetrados em sua gestão enquanto presidente da VALEC. 

MARIVONE, por sua vez, tinha participação importante na lavagem, seja 

ordenando pagamentos, seja participando de empresas e demais ações que buscavam 

dar aparência de legalidade aos negócios da família. 

Por fim, JADER restou como o principal responsável pela administração 

do patrimônio familiar, restando inarredável sua colaboração e assentimento com as 

ilicitudes perpetradas pelo grupo. 

Constata-se do Laudo Pericial n° 691/2013-INC/DITEC/DPF (fl. 2.207 dos 
autos): 

o crescimento patrimonial da família Neves em 2009 e 2010 foi incompatível com 

os rendimentos declarados, mesmo desconsiderando despesas pessoais dos 

integrantes do grupo, sob os dois critérios utilizados. Além disso, o crescimento 

patrimonial de 2006 e 2008 foi incompatível com os rendimentos da família 

considerando os resultados de atividade rural calculados a partir dos 
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documentos fiscais e dados de sigilo bancário. 

Assim, entendem os Peritos que a documentação analisada sugere a 

incompatibilidade da evolução patrimonial no período (item "128", fls. 2.208). 

Conforme já salientado, inexistem outras fontes lícitas de recursos que 

justifiquem o acréscimo patrimonial familiar. O mesmo laudo (item 8) salientou a 

existência de alta integração econômica entre os membros da família, que compartilham a 

mesma base econômica (item 10), bem como que o patrimônio da família é compartilhado 
entre os seus integrantes (item 12). 

Tendo ocorrido, todavia, absolvição dos réus JALES e KAREN, inviável a 
consideração de que atuaram associados aos seus familiares, dada a inexistência da 
finalidade de praticar crimes em seus atos. 

Não obstante a existência de três agentes, entendo aplicável o dispositivo 

na sua redação mais recente - associação criminosa, dado que, enquanto delito 

permanente, enquanto não cessada a permanência, incide o dispositivo vigente ao tempo 
do crime. 

Assim, é de se ver a menção do parquet em sede de alegações finais —

ofertadas quando já vigia a novel redação — da continuidade da associação denunciada. 

Tal menção encontra sedimento nos autos, mormente porque as circunstâncias 

mencionadas, em que o produto da atividade de lavagem continua em poder dos 
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partícipes, ainda que nenhum novo ato de lavagem tenha sido mencionado em momento 

posterior à denúncia, a estabilidade e permanência da associação continua a existir com a 

finalidade de preservar o patrimônio até então branqueado. 

Assim, não havendo qualquer ato comissivo praticado por quaisquer deles 

visando sanar as irregularidades apontadas pela investigação, é de se ter como mantida a 

associação criminosa de 
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, MARIVONE FERREIRA DAS 

NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES. 

Ainda que se conclua que o crime de lavagem de dinheiro tem natureza 

jurídica de crime instantâneo — o que ainda é motivo de celeuma, sem posicionamento 

definitivo sequer do Supremo Tribunal Federal, o crime de quadrilha (atualmente 

associação criminosa) é crime permanente, sendo que cada componente da quadrilha 

dispõe do domínio funcional de seus atos, podendo fazer cessar sua participação, ou 

regularizar a situação, em qualquer momento processual, sem o que se pressupõe a 
continuidade associativa. 

Por fim, entendo que o nível de formação dos agentes afasta qualquer 

alegação de ausência de consciência ainda que potencial da ilicitude dos atos, razão pela 

qual devem ser condenados nas penas do art. 288 do CP. 

  	_8- DISPOSITIVO: 

Julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia para: 
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a) Absolver os réus JALES FERREIRA DAS NEVES E KAREN 
NEVES DIEBOLD 

dos delitos que lhe foram imputados — art. 1°, §4° da Lei 9.613/98 c/c 
art. 69 do CP, bem como art. 288 do CP, forte no art. 386, Vil, do CPP, por não existir 
prova suficiente para a condenação; 

b) 
Condenar os réus JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, MARIVONE 

FERREIRA DAS NEVES e JADER FERREIRA DAS NEVES, 
nas penas cominadas nos 

artigos 1°, da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do CP, bem como nas constantes do art. 288 do CP. 

Passo a dosar as penas. 

a) Do réu JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES 

a.1) Relativamente ao crime do art. 1°, da Lei 9.613/98. 

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade do réu foi 

exacerbada, mormente por ter se utilizado da entidade familiar - núcleo primeiro do 

indivíduo, e seus componentes para levar a efeito os atos delitivos. De especial 

reprovação também a conduta de tentar ocultar valores obtidos a partir da empresa 

pública VALEC, em que exerceu a direção por longa data, razão pela qual deveria ter um 

dever maior de resguardo com o patrimônio de referida entidade, sendo que o fato de 

elaborar diferentes artifícios com o intuito de ocultar/dissimular a origem do capital denota 

um descaso para com a função exercida e, por conseguinte, com o dinheiro público. 
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Relativamente à conduta social, personalidade e comportamento da 

vítima entendo que devem ser considerados neutros. Não se verificam antecedentes 

criminais. Os motivos do crime — busca pelo lucro fácil/enriquecimento indevido, bem 

como as circunstâncias em que ocorridos os fatos são normais a esta espécie delitiva. As 

conseqüências do delito, consistente na lavagem de mais R$20.000.000,00 (vinte milhões 

de reais), igualmente merece ser valorada negativamente. Nesse contexto, fixo a pena 

base em 57 (cinquenta e sete) meses de reclusão. 

Na segunda fase da aplicação da pena verifico a incidência da agravante 
do art. 62, I do CP, haja vista o papel central de JOSÉ FRANCISCO na coordenação dos 

atos de lavagem, totalizando uma pena provisória de 66 (sessenta e seis) meses e 15 

(quinze dias) de reclusão. Não se verificaram circunstâncias atenuantes. 

Afastada a causa de aumento do art. 1°, §4°, da Lei 9.613/98, incide in 
casu apenas o aumento da continuidade delitiva, que nos termos da fundamentação deve 

ser fixado em 2/3. Assim, torno a pena definitiva em 110 (cento e dez) meses e 10 
(dez) dias de reclusão. 

Considerando a norma do art. 72, amparada nos seguintes julgados: HC 

155278/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 
24/08/2012; HC 267808/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014; REsp 1355463/MG, Rel. Ministro MARCO 

AURELIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2013, DJe 08/10/2013; 

desconsidero a causa de aumento da continuidade delitiva para fins de aplicação da pena 

de multa, fixando em 140 dias-multa, referente especificamente a uma das ações 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11419 de 1 9/1 2/2006 
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delituosas, sendo que este patamar deve ser multiplicado pelo número de infrações 

consideradas, totalizando 980 dias-multa, fixados em 1/5  do salário mínimo vigente ao 

tempo do crime, levando em consideração a situação econômica do acusado. 

a.2) Relativamente ao crime do art. 288 do CP. 

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade do réu em 

relação ao delito em questão mostra-se exacerbada, mormente por ter se associado com 

seus familiares com o fito de tentar ocultar valores obtidos a partir da empresa pública 

VALEC, da qual exerceu a direção por muitos anos. A corrupção da entidade familiar faz 

surgir um grau maior de reprovabilidade de sua conduta. 

Relativamente à conduta social, personalidade e comportamento da 

vítima entendo que devem ser considerados neutros. Não se verificam antecedentes 

criminais. Os motivos e circunstâncias do delito não atraem a necessidade de uma maior 

valoração negativa. As conseqüências do delito, que envolveu a integralidade de sua 

família já foram consideradas por ocasião da análise da culpabilidade. Nesse contexto, 

fixo a pena base em 15 (quinze) meses de reclusão. 

Na segunda fase da aplicação da pena verifico a incidência da agravante 
do art. 62, I do CP, haja vista o papel central de JOSÉ FRANCISCO na coordenação dos 
atos de lavagem da família NEVES, totalizando uma pena provisória de 17 (dezessete) 

meses e 15 (quinze dias) de reclusão. Não se verificaram circunstâncias atenuantes. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 19/ 12/2006. 
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Não concorrendo causas de aumento e diminuição da pena, torno-a 

definitiva em 17 (dezessete) meses e 15 (quinze dias) de reclusão. 

Portanto, unificadas as penas fixadas para o réu JOSÉ FRANCISCO DAS 

NEVES, resta condenado em 127 (cento e vinte e sete) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/5  do 

salário mínimo vigente ao tempo do crime. Frise-se que, a correção monetária deverá 

incidir sobre o valor da multa desde a data do recebimento da denúncia. 

Incabível a suspensão ou substituição da pena, nos termos dos artigos 44 
e 77 do CP. 

Fixo o regime em inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2°, "a", do 
C P. 

Deixo de condicionar a progressão do regime de cumprimento da pena à 

reparação do dano causado ao Erário, nos termos do art. 33, § 4°, do Código Penal por 

entender que tal dispositivo é cabível apenas nos delitos cometidos contra a 

administração pública, in casu objeto de apuração em outros autos. 

b) Da ré MARIVONE FERREIRA DAS NEVES 

b.1) Relativamente ao crime do art. 1°, da Lei 9.613/98. 
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Quanto às circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade da ré foi 

exacerbada, mormente por ter se valido, conjuntamente com seu esposo, da unidade 

familiar e de seus componentes para levar a efeito os atos delitivos, 

ocultando/dissimulando a origem do capital oriundo de empresa pública. 

Relativamente à conduta social, personalidade e comportamento da 

vítima entendo que devem ser considerados neutros. Não se verificam antecedentes 

criminais. Os motivos do crime — busca pelo lucro fácil/enriquecimento indevido, bem 

como as circunstâncias em que ocorridos os fatos são normais a esta espécie delitiva. As 

conseqüências do delito, consistente na lavagem de mais R$20.000.000,00 (vinte milhões 

de reais), igualmente merece ser valorada negativamente. Nesse contexto, fixo a pena 

base em 57 (cinquenta e sete) meses de reclusão. 

Na segunda fase da aplicação da pena não verifico incidência de 
circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Afastada a causa de aumento do art. 1°, §4°, da Lei 9.613/98, incide in 
casu 

apenas o aumento da continuidade delitiva, que nos termos da fundamentação deve 
ser fixado em 2/3. Assim, torno a pena definitiva em 95 (noventa e cinco) meses de 
reclusão. 

Considerando a norma do art. 72, amparada nos seguintes julgados: HC 

155278/PB, ReI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 
24/08/2012; HC 267808/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014; REsp 1355463/MG, ReI. Ministro MARCO 
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AURELIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2013, DJe 08/10/2013; 
desconsidero a causa de aumento da continuidade delitiva para fins de aplicação da pena 

de multa, fixando em 100 dias-multa, referente especificamente a uma das ações 

delituosas, sendo que este patamar deve ser multiplicado pelo número de infrações 

consideradas, totalizando 700 dias-multa, fixados em 1/5  do salário mínimo vigente ao 

tempo do crime, levando em consideração a situação econômica da ré. 

b.2) Relativamente ao crime do art. 288 do CP. 

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade da ré em 

relação ao delito em questão mostra-se exacerbada, mormente por ter se associado com 

seu esposo com o fito de tentar ocultar valores obtidos a partir da empresa pública 

VALEC, corrompendo a entidade familiar, fato que exige um grau maior de reprovabilidade 

de sua conduta. 

Relativamente à conduta social, personalidade e comportamento da 

vítima entendo que devem ser considerados neutros. Não se verificam antecedentes 

criminais. Os motivos e circunstâncias do delito não atraem a necessidade de uma maior 

valoração negativa. As conseqüências do delito, que envolveu a integralidade de sua 

família já foram consideradas por ocasião da análise da culpabilidade. Nesse contexto, 

fixo a pena base em 15 (quinze) meses de reclusão. 

Não se verifica a incidência de agravantes e atenuantes. Igualmente não 

concorrem causas de aumento e diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva em 15 

(quinze) meses de reclusão. 
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Portanto, unificadas as penas fixadas para a ré MARIVONE FERREIRA 
DAS NEVES, resta condenada em 110 (cento e dez) meses de reclusão e 700 

(setecentos) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/5  do salário mínimo vigente ao 
tempo do crime. Frise-se que, a correção monetária deverá incidir sobre o valor da multa 

desde a data do recebimento da denúncia. 

e 77 do CP. 
Incabível a suspensão ou substituição da pena, nos termos dos artigos 44 

Fixo o regime em inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §20, "a", do 
C P. 

Deixo de condicionar a progressão do regime de cumprimento da pena à 

reparação do dano causado ao Erário, nos termos do art. 33, § 4°, do Código Penal por 

entender que tal dispositivo é cabível apenas nos delitos cometidos contra a 

administração pública, in casu objeto de apuração em outros autos. 

c) Do réu JADER FERREIRA DAS NEVES 

c.1) Relativamente ao crime do art. 1°, da Lei 9.613/98. 

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade do réu foi 

exacerbada, mormente por ter se valido, conjuntamente com seus genitores, da unidade 

familiar e de seus componentes para levar a efeito os atos delitivos, 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 2/2006.  
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ocultando/dissimulando a origem do capital advindo de ilícitos perpetrados em empresa 
pública. 

Relativamente à conduta social, personalidade e comportamento da 

vítima entendo que devem ser considerados neutros. Não se verificam antecedentes 

criminais. Os motivos do crime — busca pelo lucro fácil/enriquecimento indevido, bem 

como as circunstâncias em que ocorridos os fatos são normais a esta espécie delitiva. As 

conseqüências do delito, consistente na lavagem de mais R$20.000.000,00 (vinte milhões 

de reais), igualmente merece ser valorada negativamente. Nesse contexto, fixo a pena 

base em 57 (cinquenta e sete) meses de reclusão. 

Na segunda fase da aplicação da pena não verifico incidência de 
circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Afastada a causa de aumento do art. 1°, §4°, da Lei 9.613/98, incide in casu 
apenas o aumento da continuidade delitiva, que nos termos da fundamentação deve 

ser fixado em 1/3. Assim, torno a pena definitiva em 76 (setenta e seis) meses de 
reclusão. 

Considerando a norma do art. 72, amparada nos seguintes julgados: HC 

155278/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/0
8/2012, DJe 

24/08/2
012; HC 267808/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014; REsp 1355463/MG, Rel. Ministro MARCO 
AURELIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2013, DJe 08/10/2013; 
desconsidero a causa de aumento da continuidade delitiva para fins de aplicação da pena 
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de multa, fixando em 100 dias-multa, referente especificamente a uma das ações 

delituosas, sendo que este patamar deve ser multiplicado pelo número de infrações 

consideradas, totalizando 500 dias-multa, fixados em 1/5 do salário mínimo vigente ao 

tempo do crime, levando em consideração a situação econômica do réu. 

c.2) Relativamente ao crime do art. 288 do CP. 

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade do réu, 

atento à individualização da pena, não merece maior reprovação, haja vista que se 

associou aos seus genitores, não tendo relação inicial com o patrimõnio ilícito 

ocultado/dissimulado. Igualmente, as razões que levaram a valoração negativa da vetorial 

em questão no tocante aos genitores condiz com a preservação da entidade familiar, 

responsabildade que cabe, inicialmente, aos pais, como gestores dessa entidade. 

Relativamente à conduta social, personalidade e comportamento da 

vítima entendo que devem ser considerados neutros. Não se verificam antecedentes 

criminais. Os motivos e circunstâncias do delito não atraem a necessidade de uma maior 

valoração negativa. As conseqüências do delito, que envolveu a integralidade de sua 

família já foram consideradas por ocasião da análise da culpabilidade. Nesse contexto, 

fixo a pena base em 12 (doze) meses de reclusão. 

Não se verifica a incidência de agravantes e atenuantes. Igualmente não 

concorrem causas de aumento e diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva em 12 
(doze) meses de reclusão. 
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Portanto, unificadas as penas fixadas para o réu JADER FERREIRA DAS 

NEVES, resta condenado em 88 (oitenta e oito) meses de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/5  do salário mínimo vigente 
ao tempo do crime. Frise-se que, a correção monetária deverá incidir sobre o valor da 

multa desde a data do recebimento da denúncia. 

Incabível a suspensão ou substituição da pena, nos termos dos artigos 44 
e 77 do CP. 

Fixo o regime em inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos 

termos do art. 33, §2°, "b", do CP. 

Deixo de condicionar a progressão do regime de cumprimento da pena à 

reparação do dano causado ao Erário, nos termos do art. 33, § 4°, do Código Penal por 

entender que tal dispositivo é cabível apenas nos delitos cometidos contra a 

administração pública, in casu objeto de apuração em outros autos. 

Não havendo momentaneamente motivos para custódia cautelar,  

concedo aos réus o direito de apelarem em liberdade. 

Condeno os réus apenados ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais pro rata. 

- Do valor mínimo de reparação 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 )/2006. 
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Deixo de fixar o valor mínimo de reparação, nos termos em que requerido 

pelo parquet - R$144.000.000,00 (pelos crimes antecedentes), haja vista que tal deve ser 

objeto de apuração e fixação em autos próprios em que denunciados os referidos ilícitos. 

Fixo o valor mínimo de reparação em R$20.000.000,00, pelos atos de  
lavagem narrados. 

- Da inabilitação para exercício de cargo ou função pública 

Nos termos do art. 7°, II, da Lei 9.613/1998, como efeito da condenação, 

além dos previstos no Código Penal, restam os réus impossibilitados de exercer cargo ou 

função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de 

administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9° do mesmo 

diploma, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Tal efeito, in casu, 

é perfeitamente aplicável, mormente se considerado que o capital objeto da lavagem 

adveio de ilícitos praticados frente a empresa pública. 

- Do perdimento dos bens imóveis 

Decreto o perdimento dos seguintes bens em favor da União, nos 
termos do art. 91, do CP: 

i) 	Casas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da 4a  Circunscrição, em 
Goiânia/GO: 
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1) Imóvel situado na Rua Corona, Qd. L-1, Lote 09, Residencial Cruzeiro do Sul, Alphaville 

Flamboyant, Goiânia/GO, matrícula n° 58.889; 

2) Imóvel situado na Rua Samambaiaçu, Qd. AD3, Lote 07, Residencial dos Ipês, 

Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, matrícula n° 55.213; 

3) Imóvel situado na Rua Ibirapitinga, Qd. X3, Lote 15, Residencial dos Ipês, Residencial 

Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, matrícula n° 66.833. 

ii) Fazendas registradas no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTROS DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE MUNDO NOVO/GO, Distrito Judiciário da 

COMARCA DE NOVA CRIXAS/GO: 

1) FAZENDA ESPERANÇA, matrícula n° 1.455, situada no município de Mundo Novo/GO; 

2) FAZENDAAPOENA I, matrícula n° 1.514 e 

3) FAZENDA APOENA II, matrícula n° 572, ambas também situadas no município de 
Mundo Novo/GO. 

iii) Terras registradas no CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL DE 

IMÓVEIS de Uruaçu/GO: 
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1) 	
DUAS GLEBAS DE TERRA SITUADAS NA FAZENDA SANTANA, matrícula n° 

6.954. 

- Da detração 

Para fins do regime inicial de cumprimento de pena e do montante da 

pena a ser cumprida, deve ser levado em consideração o período em que os réus 

estiveram cumprindo prisão temporária. 

Observo, contudo, que não houve alteração do regime inicia! de 

cumprimento de pena em relação a quaisquer dos réus que cumpriram prisões cautelares 
ao longo da instrução. 

investigação. - 
Da destinação de materiais apreendidos no interesse da 

Os materiais apreendidos nos presentes autos, no interesse da 

investigação, estão discriminados no Auto de Apresentação e Apreensão n° 451/2011, fls. 
216 (volume 1), bem como no Auto de Apreensão n° 359/12, fls. 830 (volume 4), e, ainda, 
nos Autos de Apreensão Complementar n°s 369/12, 370/12, 371/12, 372/12, 373/12, 
374/12, 375/12 e 376/12, 377/12, 378/12, 381/12 de fls. 841/868. Existem, outrossim, o 
Auto de Apreensão n° 344/12, fls. 922, Auto de Apreensão n° 338/12, fls. 932, Auto de 
Apreensão n° 339/12, fls. 956/958, Auto de Apreensão n° 348/12, fls. 984/986, Auto de 
Apreensão n° 340/12, fls. 990/991, Auto de Apreensão n° 334/12, fls. 998/999, Auto de 
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Apreensão n° 345/12, fls. 1016/1026, Auto de Apreensão n° 341/2012, fl. 1.027, e, por fim, 
Auto de Apreensão n° 342/12, fls. 1.030/1.031. 

Os materiais apreendidos são basicamente de quatro naturezas: 

documentos (contratos, declarações de imposto de renda, escrituras de compra e venda, 

cheques etc), materiais eletrônicos (computador, pen drive etc), telefones celulares 

(lphone e de outras marcas) e joias (item 09 de fls. 924). 

Além disso está registrada no item 01 do Auto Circunstanciado de Busca 
e Apreensão de fls. 923/925, a apreensão, em poder do denunciado JOSÉ FRANCISCO, 

de um "revólver, marca Taurus, calibre 38 especial, cor preta, cabo madeira, tambor com 

capacidade seis munições, desmuniciado, com local destinado a numeração raspado". 

Esse o cenário, adoto as seguintes providências quanto aos referidos 
materiais e objetos: 

a) - Quanto ao revólver da marca Taurus, apreendido em poder do 

denunciado JOSÉ FRANCISCO (item 01 do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão 
de fls. 923/925), o fato é que ele não apresentou qualquer documento para comprovar a 

licitude do porte da arma. A posse dela, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, e "com local destinado a numeração raspado", constitui, em tese, o crime 

do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/2003. 

No entanto, não há notícia da instauração do inquérito policial correlato. 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ANGELO SLOMP em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 )/2006. 
A autenticidade- 	deste poderá ser verificada em http://wk  v.trfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 23492883500259. 

Pág. 92/96 



III 1111111111 11111111111111 11111 1111111111i 
00181144120134013500 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 11a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

Portanto, determino que se oficie à Superintendência da Polícia Federal 

em Goiás para que informe este juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a instauração de 

inquérito policial relativo à arma de fogo em comento. 

b) — No que concerne aos documentos arrecadados (contratos, 

declarações de imposto de renda, escrituras de compra e venda, cheques etc), por se 

tratar, grande parte deles, de prova da materialidade dos crimes de lavagem de dinheiro, 

permanecerão apreendidos até o trânsito em julgado desta sentença, quando então 

poderão ser objeto de requerimentos dos interessados, na forma do art. 238 do CPP. 

c) — Quanto aos materiais eletrônicos (computador, pen drive etc), é de 

ser aplicada a regra do art. 118 do CPP, segundo a qual, "antes de transitar em julgado a 

sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem 

ao processo". 

Portanto, os interessados deverão aguardar o trânsito em julgado deste 

provimento, para então requererem a restituição. 

d) — No que diz respeito aos telefones celulares (lphone e de outras 

marcas) , os primeiros têm interesse comercial, aos passo que os segundos não. Estes, 

portanto, poderão ser restituídos aos interessados, mediante requerimentos nos autos 

próprios. 

Quanto aos aparelhos lphone, por se tratar de bem que constitui 

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLON1P em 25/01/2017, com base na Lei 11.419 de 1 9/1 2/2006_ 

A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfljus.br/autenticidade,  mediante código 23492883500259. 

Páe 93/96 



1111011118111111111111,11,1111,11,11111111131111111
011440401500  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

Processo N° 0018114-41.2013.4.01.3500 - 11a VARA FEDERAL 
N° de registro e-CVD 00012.2017.00113500.2.00662/00128 

"proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso", com fulcro no art. 91, II, b, 

do Código Penal, DECRETO A PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. 

Após o trânsito em julgado, determino a avaliação e venda em leilão, na 

forma do art. 133 do CPP. 

e) — Por fim, as joias descritas no item 09 de fls. 924, também constituem 

"proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso", razão pela qual, com 

esteio no art. 91, II, b, do Código Penal, DECRETO A PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. 

Transitada em julgado a sentença, determino a avaliação e venda em 

leilão, na forma do art. 133 do CPP. 

- Providências finais 

Após o trânsito em julgado: 

1) Oficie-se ao TRE/RO para os fins do art. 15, III, da CR/88, cumpra-se 
o §3°, do art. 809, do CPP; 

2) Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados (art. 393, II, CPP e 

art. 5°, LVII, CF/88); 

3) Expeça-se Guia de Execução definitiva de pena; 
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4) Intimem-se os apenados para o pagamento de custas e multa, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição de seu valor em dívida ativa e posterior 

cobrança judicial; 

5) Procedam-se, ainda, as anotações, comunicações e registros devidos 

(CPP, art. 389); 

6) Notifique-se o autor; 

7) Proceda-se ao leilão dos bens apreendidos, objeto de pena de 

perdimento; 

8) Se houver recurso, fazer imediata conclusão; 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tudo cumprido, arquive-se. 

Goiânia\GO, 25 de janeiro de 2017. 

RAFAEL ÂNGELO SLOMP 

Juiz Federal Substituto 
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