
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  DOUTORA  JUÍZA  FEDERAL  DA  2ª  VARA 
FEDERAL CRIMINAL DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO – SÃO 
PAULO

Autos do Processo nº 0014951-51.2006.4.03.6181 

O Ministério Público  Federal,  pela  Procuradora 
da República abaixo assinada, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais,  vem,  respeitosamente,  à  presença  de  Vossa  Excelência,  em 
cumprimento  ao  disposto  no  art.  403,  parágrafo  terceiro,  do  Código  de 
Processo Penal, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS,  em forma de MEMORIAIS, 
pelas razões de fato e de direito que seguem.

I – BREVE HISTÓRICO - STF

A  presente  ação  penal  deu  início  através  da 
denúncia que se encontra à fls. 02/96, com base nos fatos e provas colhidas 
em investigação no IPL nº 2471-6/140, e diz respeito aos fatos ora expostos:
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Em  18  de  dezembro  de  2006  o  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  FEDERAL ofereceu  denúncia  em  face  de  PAULO  SALIM  MALUF, 
FLÁVIO  MALUF,  SYLVIA  LUTFALLA  MALUF,  JACQUELINE  DE  LOURDES 
COUTINHO TORRES MALUF, LIGIA MALUF CURI ou LÍGIA LUTFALA MALUF, 
MAURÍLIO MIGUEL MAURÍCIO CURI, LINA MALUF ALVES DA SILVA, OTÁVIO 
MALUF e HANI B. KALOUTI, ROGER CLEMENT HABER e MYRIAN HABER pela 

prática  de  crimes  contra  a  administração  pública  e  contra  o  sistema  financeiro 

nacional  (evasão de divisas e “lavagem” de dinheiro) proveniente dos crimes de 

corrupção  passiva  e  de  formação  de  quadrilha,  sob  contexto  de  organização 

criminosa, perpetrados em território brasileiro em detrimento do Município de São 

Paulo.

Em apertada síntese,  os réus foram acusados de 

ocultar  a  propriedade,  natureza  e  origem  de  recursos  oriundos  de  crimes  de 

corrupção passiva e de organização criminosa – praticados pelos primeiros dois 

denunciados, quando PAULO MALUF esteve à frente da Prefeitura de São Paulo, 

utilizando-se para tanto de diversas empresas offshores, operando contas bancárias 

no exterior, mais especificamente na Suíça e Ilhas Jersey. 

Embora as infrações apuradas tenham vínculo entre 

si,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu  a  fls.  97/100,  no item “i”, o 

desmembramento destes autos, os quais foram distribuídos por dependência  aos 

autos do processo n°. 2002.61.81.006073-3, considerando-se que: “(a) as diversas 

infrações ocorreram em circunstâncias de tempo e lugar diferentes, (b) o presente  

caso  guarda  complexidade  ímpar  tendo  em  vista  a  natureza  e  o  tempo  das  

investigações, (c) na presente denúncia constam diversos denunciados; bem como  

as diligências preliminares requisitadas, que tiverem todos pedidos deferidos” (fls. 
128).
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Instruindo  a  denúncia,  no  sentido  de  justificar  a 

legalidade  dos  atos  praticados,  junta-se  a  informação  do  Departamento  de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - “DRCI”, constante dos 

ofícios de fls.  101/110, referente aos pedidos de cooperação/assistência jurídica 

internacional  em matéria  penal  (Brasil-Jersey  e  Brasil-Inglaterra)  formulado  pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Através do próprio DRCI, juntaram-se aos autos 

relatório  de  análise  de  informações  e  documentos  das  empresas  Sotherby's, 

Christie's,  William  Goldberg  Diamonds  e  Philip  Pury  &  Company  no  tocante  à 

compra e venda de jóias e obras de arte pelo denunciado PAULO SALIM MALUF 
(cf. fls. 111/122).

A defesa de  PAULO SALIM MALUF  aduziu  a  fls. 
124/126 a  incompetência  da  Justiça  Federal  de  Primeira  Instância  para 

conhecimento e julgamento do caso, já que lhe tinha sido outorgada pelo Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, em 19 de dezembro de 2006, a 

diplomação  de  Deputado Federal  (cópia  a  fls.127)  e,  por  conseguinte,  o  Juízo 

deixou de apreciar a denúncia (fl. 129), declinando de sua competência ao Supremo 

Tribunal Federal (fls.137).  Naquela instância,  os autos distribuídos à relatoria do 

Min. Ricardo Lewandowski, tramitando perante a Excelsa Corte sob nº INQ 2471-6 

(fls.143) . 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  apresentou 

retificação e aditamento da denúncia, por questão de erro material, visando retificar 

e substituir, onde consta o 'período de 29 de julho 1997 a 02 de fevereiro de 1998'  

(fl.  08) por  período de 29 de julho de 1997 a 30 de julho de 1998. Ainda, em 

aditamento, imputou mais uma conduta criminosa ao denunciado PAULO SALIM 
MALUF, conforme exposto no item 13, ii.(fls.196/198).
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O Ministro Relator do caso, Ricardo Lewandowski, 

em razão de decidir,  (a) indeferiu o pedido de desmembramento do processo, mas; 

(b) deferiu a retificação e o aditamento da denúncia, nos termos requeridos pelo 

parquet  federal;  (c) autorizou o desapensamento da carta rogatória para eventual 

cumprimento (cf. fls. 250/251 – item 1.3.;  e (d) determinou a notificação dos réus 

para oferecimento de resposta (defesa), a teor do artigo 4º da Lei n°. 8.038/90.

À  fls.359/403,  documentos  foram  encaminhados 

pelo Procurador-Geral das Ilhas Jersey (originais e vertidos em português), baseado 

em  cooperação  jurídica  internacional,  versando  sobre  operações  bancárias  e 

assuntos correlatos das “empresas principais” da Família Maluf.

Foi juntado o Mandado de Notificação integralmente 

cumprido  para apresentação  de  resposta,  nos  termos  do  artigo  4º  da  Lei  n°. 

8.038/90,  dos  réus  PAULO  SALIM  MALUF  (fls.  450/451)  e  JACQUELINE  DE 
LOURDES COUTINHO TORRES MALUF (fls.452).

À fls.  477/508,  PAULO SALIM MALUF  apresentou 

sua defesa preliminar

À fls. 510/513, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
interpôs  pedido  de  reconsideração  da  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de 

desmembramento  do Inquérito  Policial  n°.  2471,  sob o  fundamento  de que a  r.  

decisão  representava  “sério  risco  à  efetividade  da  jurisdição  penal  em face  do  

Deputado Federal  PAULO MALUF”,  vez que o denunciado contava,  à época do 

pedido, com mais de 70 anos de idade, prevalecendo, por conta disso, o benefício 

da redução pela metade da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 

115 do Código Penal.
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À  fls.  527/548,  e  no  interesse  dos  autos,  foram 

juntados  documentos  encaminhados  pelo  Procurador  Geral  das  Ilhas  Jersey,  e 

correspondente  tradução  para  a  língua  portuguesa,  com  base  em  Cooperação 

Jurídica Internacional.

À  fls.551/552,  em  despacho  saneador,  o  STF 

proferiu decisão, decidindo que o pedido da acusação, de reexame da decisão que 

indeferiu o desmembramento, fosse apreciado após juntada das respostas dos réus.

À fls.  629/772  (vol.4)  e 772/925   (vol.5)  ou 

1133/1263  (vol.7)  constam  as  defesas  preliminares  de  FLÁVIO  MALUF e 

JACQUELINE  DE  LOURDES  COUTINHO  TORRES  MALUF,  protocolizadas, 

respectivamente, em 06/10/2008 (fls.773, 926)

À  fls.927/940,  MYRIAN HABER   apresentou  sua 

defesa prévia, protocolizada em 6 de outubro de 2008.

À  fls.  943/956,  ROGER  CLEMENT  HABER 
apresentou sua defesa preliminar, protocolizada junto ao STF em 06/10/2008.

ÀS fls. 959/970, foi apresentada a defesa preliminar 

de SYLVIA LUTFALLA MALUF,  datada de 6/10/2008, nos termos do artigo 4º da 

Lei n°. 8.038/90.

A fls. 1034/1113 (1264/1283), foi juntada aos autos 

cópia  da  denúncia  oferecida  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, em  8  de 

setembro  de  2005,  contra  PAULO  SALIM  MALUF,  FLÁVIO  MALUF,  SIMEÃO 
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DAMASCENO DE OLIVEIRA e VIVALDO ALVES pela prática, em tese, dos crimes 

de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, da organização criminosa e formação 

de quadrilha, constante dos autos do IPL nº 2002.61.81.006073-3.

À  fls.  1458/1474  (vol.8),  houve  apresentação  da 

defesa preliminar  de LINA MALUF  ALVES  DA SILVA, protocolizada  em 15 de 

dezembro de 2008,  pela qual  esta rebateu alegações da denúncia nos mesmos 

moldes  das defesas dos demais denunciados anteriores apresentadas.

À fls.1480/1495, MAURÍLIO MIGUEL CURI e LIGIA 
MALUF  CURI apresentaram,  conjuntamente,  suas  defesas  preliminares, 

protocolizadas em 02/02/2009.

Foram  acostadas  aos  autos  as  cartas  de  ordem 

referentes às notificações dos denunciados sobre o trâmite da presente ação penal: 
JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES MALUF  (fls.  1659  e 1662-
certidão),  FLÁVIO  MALUF  (fls.  1663  e  1666-certidão),  SYLVIA  LUTFALLA 
MALUF (fls. 1667  e 1670-certidão), ROGER CLEMENT  HABER (fl. 167e 1674-
certidão) e MYRIAN HABER (fls. 1676  e 1678-certidão), conforme de tudo que 

consta da certidão de fl. 1658, bem como de as Cartas de Ordem de referentes às 

notificações dos denunciados  OTÁVIO MALUF (fls.1685 e 1687-certidão),  LINA 
MALUF ALVES DA SILVA (fls. 1689 e 1691-certidão), MAURÍLIO MIGUEL CURI 
(fls.  1693  e 1695-certidão)  e LIGIA MALUF CURI (fls.  1697  e 1699-certidão), 
conforme de tudo que consta da certidão de fl. 1683.

A  fls.1776 o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL 
reiterou, pela terceira vez, a manifestação de fl. 560, para que fosse apreciado, com 

urgência,  o  pedido  de  reconsideração (fls.  510/513) da  decisão  que  negou  o 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

desmembramento do feito quanto ao denunciado PAULO SALIM MALUF.

A fls.  1792/1803,  foram  acostados  aos  autos  os 

avisos  de  recebimento  das  intimações,  em  cumprimento  à  decisão  de fls. 
1770/1771.

Às  fls.1805/1823 (petição  de  15/4/2009) e 
1877/1895 (petição de 13/4/2009 - eletrônica), LIGIA MALUF CURI apresentou  sua 

defesa preliminar.

À  fls.1826/1843  e  fls. 1858/1875  (petição 

eletrônica),   MAURÍLIO MIGUEL CURI, apresentou sua defesa preliminar,  em 9 

de abril de 2009.

À  fls.  1897/1915  e 1919/1937 HANI  B.  KALOUTI 
apresentou sua defesa preliminar, datada em 27 e 28 de abril de 2009.

Consta  despacho  do  E.  Ministro  Relator  Ricardo 

Lewandowski,  à  fls.  1940/1941,  declaração  de  que  todos  os  denunciados 

apresentaram defesa preliminar, nos termos do artigo 4º da Lei n°. 8.038/90. Ato 

contínuo, abriu-se vista à Procuradoria Geral da República para fins do artigo 5º do 

mencionado  diploma,  e  ordem que  para  que,  após  manifestação,  voltassem os 

autos conclusos para solução do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu 

o desmembramento do feito.

A  fls.  1944/1946,  manifestou-se  o  MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, que, em atenção ao despacho de fls.1940/19641, alegou: (a) 
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nos quatro  processos contra  PAULO  SALIM MALUF  encaminhados ao Egrégio 

Supremo Tribunal  Federal,  em decorrência  da  diplomação do  denunciado  como 

Deputado Federal, continham documentos relativos a feito estavam apensados a 

outro, razão pela qual requereu a correção da situação; (b) também requereu fosse 

feito quanto ao inquérito policial n°. 2473 (atual Ação Penal n°. 483) - cujos apensos 

1 a 25 e 30 a 47 pertenciam ao presente feito – (petição de fls. 1947/1950), após a 

resolução da controvérsia sobre a possibilidade de utilização de seus documentos 

em outro processo, uma vez que a Ação Penal n° 483 foi trancada, razão pela qual  

requereu a  juntada de  mídia  com dados  de  interesse  neste  feito;  (c) requereu, 

ainda, o desapensamento de documentos do inquérito de n° 2470 (ação penal nº 

477), pois verificou-se que os documentos juntados por linha e os apensos de n°. 1 

a 126 diziam respeito este feito (IPL nº 2471);e por conseguinte, (d) considerando 

que  a  demora  na  apreciação  do  pedido  prejudicou  a  instrução  da  denúncia  e 

motivou  a  alegação  dos  denunciados  de  que  haviam  fatos  narrados  não 

comprovados nos autos, o representante da referida instituição ratificou o pedido de 

fls.  193/199  para  que  sejam  juntados  os  documentos  pertinentes  ao  presente 

processo; e, ao final  (e)  deixa de se manifestar sobre as defesas preliminares e 

requisita  a  intimação  dos  denunciados  para  que  tomem  ciência  dos  novos 

documentos  trazidos  aos  autos  e  (f) ratificou  o  pedido  de  reconsideração 
formulado a fls. 510/513. 

Consta  despacho  do  E.  Ministro  Relator  Ricardo 

Lewandowski, à fls. 1954/1955, com deferimento do pedido de juntada da mídia de 

fls. 1951, e determinação da intimação dos denunciados para ciência do material 

juntado e eventual aditamento das defesas preliminares.

À fl. 1969, manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, requerendo a intimação das defesas dos denunciados acerca dos novos 
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documentos  juntados,  devendo,  antes,  efetuar  a  juntada  dos  126  volumes 

encaminhados juntamente com a manifestação de  fls. 1944/1946 dos autos. Esta 

solicitação foi cumprida, conforme ordem de fls 1972/1973  e  consta a fls. 1975.

Os patronos  dos  denunciados  foram devidamente 

intimados,  conforme consta a  fls.  1974,  1987,  1989,  1991,  1993,  1995 e 1997. 

Saliente-se que a intimação postal dirigida ao Dr. Eduardo Maffia Queiroz Nobre, 

patrono  dos  denunciados  ROGER  CLEMENT  HABER e  MYRIAN HABER  foi 

devolvida (por motivo de mudança de residência - fls. 2001), mas, em 30/07/2009 o 

mesmo tomou ciência da decisão de fls. 1954/1955 e 1972/1973 e recebeu a cópia 

da mídia, conforme consta de certidão de fls. 2139.

À fls. 2003/2017, os denunciados  FLÁVIO MALUF 
e JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES, em manifestação datada de 

18/06/2009,  acerca  dos  documentos  recém  acostados  aos  autos,  alegam,  em 

síntese, que (a) a mídia juntada aos autos, sendo cópia integral dos autos da ação  

penal n°. 483, nos quais consta documentação remetida pela Confederação Suíça  

referente à quebra de sigilo bancário, foi ilegalmente utilizada nos referidos autos,  

vez que violou a cláusula de reserva de especialidade expressamente prevista no  

Acordo de Cooperação Judiciária celebrado entre o Brasil e a Confederação Suíça,  

razão pela qual requereu seu desapensamento e destruição eis que ilícitas; e (b) o 

prazo para interposição de recurso (Agravo Regimental) contra a decisão objeto do  

pedido de reconsideração transcorreu in albis, exaurindo-se em 23 de maio de 2008  

e,  portanto,  o  pedido  de  reconsideração  datado  de  24  de  junho  de  2008  é  

intempestivo.

À  fls.  2020/2040,  as  denunciadas SYLVIA 
LUTFALLA  MALUF e  LINA  MALUF  ALVES  DA  SILVA,  em  protocolo  de 
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26/06/2009,  manifestaram-se,  conjuntamente,  sobre  os  documentos  novos 

acostados aos autos, na forma que seguinte: ,

À  fls.  2090/2102,  PAULO  SALIM  MALUF,  em 

petição  protocolada  em 30/06/2009,  apresentou  manifestação  acerca  dos  novos 

documentos acostados aos autos, argumentando, em síntese, o que segue: (a) que 

a  juntada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL de  mídia  com  documentos 

constantes nos autos da ação penal n° 483 encaminhados pela Confederação Suíça 

e fruto de quebra de sigilo bancário consiste mais uma vez de tentar trazer aos 

presentes autos prova não admissível,  eis que o Supremo Tribunal Federal, nos 

autos da ação penal n°. 483 (fls. 3915/3916), em sede do julgamento do agravo 

regimental interposto contra a r. decisão que admitiu que se extraísse cópias dos 

referidos documentos para serem entregues ao Ministério Público Federal, decidiu 

que  não  poderiam tais  documentos  integrarem os  autos  por  não  constituir  “um 

'cheque em branco' para o Ministério Público Federal que autorizasse a instruir com  

as cópias ações persecutórias contra os agravantes”, além de que tais documentos 

tiveram de ser devolvidos à Confederação Suíça por ferir cláusula de especialidade.

A  fls.  2148/2164  (fls.2173/2189),  MAURÍLIO 
MIGUEL CURI e LÍGIA MALUF CURI manifestaram-se acerca da r. decisão de fls. 
1954/1955,  alegando,  em síntese,  que:  (a) as investigações foram iniciadas por  

órgão  incompetente  –  Ministério  Público  Estadual  -  ferindo  o  princípio  do  Juiz  

Natural,  requerendo  a  nulidade  dos  atos  praticados  a  partir  do  Procedimento  

Investigatório n° 13 dirigido tão-somente pelo GAECO, sob alegação de que não  

está sob atribuição do Ministério Público o poder de investigar (sic);  (b) as provas 

encaminhadas pela Confederação Suíça e as obtidas por meio da quebra de sigilo  

telefônico determinada pelo Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia  

Judiciária da Cidade de São Paulo em 20 de agosto de 2001 nos autos da ação  
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penal n°. 483, em decorrência do pedido do Ministério Público Estadual são ilícitas,  

na medida em que,  respectivamente,  violou o Acordo de Cooperação celebrado  

entre o Brasil e a Confederação Suíça, e  (c) a denúncia oferecida nos autos da  

ação penal n°. 483 é idêntica à oferecida nos presentes autos, uma vez que se  

reporta aos mesmos fatos, modificando apenas a imputação legal.

À  fls.2197,  consta certidão saneadora, informando 

sobre o cumprimento das intimações das defesas dos denunciados, ressaltando-se 

que, não obstante o Doutor José Roberto Leal de Carvalho constar nos autos como 

advogado,  tanto  de  OTÁVIO  MALUF, quanto  de  PAULO  SALIM  MALUF,  o 

causídico apenas se manifestou sobre a r. decisão de fls. 1954/1955 e 1972/1973 
em nome deste último, visto que a peça de fls.2090/2102 está grafada em nome de 

PAULO SALIM MALUF.

A fls. 2206/2210 (vol.11 e 12), uma vez verificada a 

regularidade processual, foi proferida decisão saneadora, nos seguintes termos: (a) 
não conhecendo das alegações do denunciado HANI B. KALOUTI (fls. 2121/2124),  
pois que intempestiva, conforme certificado a fl. 2203; (b) a denúncia narra crimes  

de  lavagem  de  dinheiro  (previsto  no  art.1º  da  Lei  nº  9613/98)  proveniente  de  

corrupção passiva – crimes abrangidos pelo Acordo Brasil-Suíça, concluindo pela  

possibilidade, a princípio, de utilização dos documentos provenientes da ação penal  

n° 483; (c) rejeitando todas as alegações que visam obstar a juntada dos referidos  

documentos a estes autos uma vez que a denúncia sequer  foi  recebida,  e não  

individualizaram  quais  documentos,  e  repetem  os  mesmos  argumentos  

apresentados na ação  penal  nº  483  já  decidida  pelo  Plenário  do  Supremo;  (d) 
indeferindo o pedido de possibilidade de manifestação posterior acerca dos novos  

documentos apresentados pela acusação, considerando que intimadas as defesas  

dos investigados das decisões que deferiram a juntada (a) da mídia eletrônica (fls.  
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1954/1955); e (b) dos volumes (fls. 1972/1973). Ademais, conforme certidão de fls.  
2002/2004 as defesas dos investigados não apenas tiveram vistas dos autos como  

extraíram cópias dos mesmos e da mídia, pacificando a questão.

A  fls.  2213/2253, o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
FEDERAL manifestou-se,  requerendo  o  recebimento  da  denúncia  pelo  STF,  e, 

acerca  das  respostas  apresentadas  pelos  denunciados,  concluiu,  em  apertada 

síntese, que a alegação dos denunciados sobre o não-cometimento dos delitos ora 

apurados envolvia o mérito da ação penal a ser objeto de instrução probatória, bem 

como  que  havia  provas  contundentes  da  materialidade  dos  crimes  colhidas  no 

desenrolar  do  inquérito  policial,  com  forte  indícios  e  autoria,  requerendo  o 

recebimento da denúncia.

Em  3  de  setembro  de  2009,  às  fls.2261/2267,  o 

Ministro Relator Ricardo Lewandowski reconsiderou em parte decisão de outrora e 

determinou  o  desmembramento  parcial  do  feito,  excluindo  da  apreciação  do 

Supremo Tribunal Federal os 5º, 7º e 8º fatos delituosos objeto da denúncia, pois 

que nada tinham a ver com PAULO SALIM MALUF, o qual possuia a prerrogativa 

de função. Considerou, ainda, que referido denunciado contava com mais de 70 

(setenta)  anos  e,  portanto,  os  prazos  prescricionais  contariam-se  pela  metade, 

determinando-se remessa à primeira instância.

Por  conseguinte,  o  Supremo  Tribunal  Federal 

reconheceu a competência da 2ª Vara Federal Criminal da Subsecção Judiciária de 

São Paulo para conhecimento e julgamento dos crimes previstos: (a) no artigo 1º,  
§1º, I c/c artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98: lavagem de dinheiro proveniente de crimes  

contra a Administração Pública (corrupção passiva) praticados por FLÁVIO MALUF,  

JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES,  LIGIA LUTFALLA MALUF e 
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HANI B. KALOUTI  no período compreendido entre 29 de julho de 1997 e 2 de  

fevereiro  de  1998  no  bojo  de  articulada  organização  criminosa  por  meio  da  

aquisição de US$ 92.258.077, 29 em debêntures conversíveis em ações da pessoa  

jurídica  EUCATEX S/A INDÚSTRIA E  COMÉRCIO com vistas  a  dissimular  sua  

utilização (5º fato delituoso); (b) no artigo 1º, V e VII  e artigo 1º, II c/c artigo 1º,  
§4° da Lei 9.613/98: ocultação e dissimulação da origem, natureza e propriedade  

de  valores  provenientes  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  (corrupção  

passiva) praticados por  FLÁVIO MALUF, HANI B. KALOURI, ROGER CLEMENT  
HABER e MYRIAN HABER no período de 2 de janeiro de 1997 e 27 de agosto de  

2003 no bojo de articulada organização criminosa por meio da conta corrente nº.  

030-101468, mantida no MTB Bank of New York (atual Hudson Bank) em nome de  

ÁGATA INTERNACIONAL HOLDINGS CORPORATION – offshore constituída nas  

Ilhas Virgens Britânicas, além de movimentação e transferência desses valores a  

fim de ocultar e dissimular sua utilização (7º fato delituoso); e  (c) no  artigo 22,  
parágrafo único, segunda parte da Lei nº. 7.492/86: manutenção de valores no 

exterior no período de 2 de janeiro de 1997 e 27 de agosto de 2003 por  ROGER 
CLEMENT HABER  e MYRIAN HABER  sem devida  declaração  à  Delegacia  da  

Receita Federal  do Brasil  por meio da supramencionada conta corrente (8º fato 
delituoso).

A  cópia  integral  digitalizada  foi  acostada  a  fls. 
2269/2270 em cumprimento à r. decisão de fls. 2261/2267.

À  fls.2278,  deu-se  o  recebimento  em  primeira 

instância do desmembramento dos autos em 19/10/2009, com abertura de vista ao 

MP.

Esse breve relato e histórico dos presentes autos se 
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fez necessário,  a fim de se compreenderem os motivos  fáticos e de direito  que 

levaram à denúncia, outrora ofertada em primeira instância, perante o Juízo da 2ª 

Vara Federal  de Criminal  Especialidade de São Paulo,  e que passou a tramitar 

perante  o Supremo Tribunal  Federal  (em razão de foro privilegiado).  Porém,  os 

corréus sem a prerrogativa de foro e que participaram de fatos, sem o envolvimento 

de PAULO MALUF, voltaram a ser processados pelo juízo de primeira instância.

De tal sorte, uma vez tendo sido desmembrados os 

ilícitos objeto da presente ação, sem o envolvimento neles  PAULO MALUF -   a 

saber, os descritos como  5º, 7º e 8º fatos delituosos -   este pleito passou a se 

referir, tão somente, a tais fatos e aos corréus apontados na inicial.

II – DO TRÂMITE PERANTE 1ª INSTÂNCIA

À  fls.2279/2304,  com  o  declínio  da  ação  penal 

para primeira instância, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a) retomou o conteúdo 

dos fatos delituosos excluídos do IPL 2471-SP (que tramita perante o STF), e que  

se  tornaram  objeto  da  denúncia  (02/96)  e  aditamento  ofertados  em  primeira  

instância  (193/199),  quais  sejam,  5º  (quinto) ,  7º  (sétimo) e  8º  (oitavo) fatos 

delituosos; (b) ratificou a denúncia de  fls.02/96 e correspondente aditamento de 

fls.193/199;  (c)  requereu  o  recebimento  da  denúncia  (art.396)  e  citação  dos  

denunciados FLÁVIO MALUF, JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES 
MALUF, LIGIA MALUF CURI ou LÍGIA LUTFALLA MALUF, LINA MALUF ALVES 
DA SILVA, OTÁVIO MALUF e HANI B. KALOUTI, ROGER CLEMENT HABER e 

MYRIAN HABER.

À  fls.2.305/2.306,  a MM.Juíza da 2ª Vara Federal 

Criminal: a) decretou a tramitação sigilosa dos autos; b) declarou que a denúncia 
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preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, estando ausentes as hipóteses de 

rejeição prevista no artigo 43 do CPP; c) declarou que há justa causa para a ação 

penal:  d)  recebeu  a  denúncia  de  fls.02/96  e  aditamento  de  fls.193/199 e 

determinou a citação dos acusados para  responderem à acusação;  e)  requereu 

manifestação do MPF quanto à situação processual  de  PAULO SALIM MALUF, 
SYLVIA LUTFALLA MALUF e MAURÍLIO MIGUEL CURI.

À fls.2308/2314 expedição de Mandado de Citação 

de  FLÁVIO MALUF (citado à fls.2396 – 25/5/2010), JACQUELINE DE LOURDES 
COUTINHO TORRES MALUF (citada a fls.2393 – 18/5/2010, LIGIA MALUF CURI 
ou LÍGIA LUTFALLA MALUF (citada à fls.2395 – 28/5/2010), LINA MALUF ALVES 
DA SILVA (citada à fls.2394 – 12/5/2010),  OTÁVIO MALUF (citado à fls.2397 – 

25/5/2010),  ROGER  CLEMENT  HABER  (citado  a  fls.2335) e MYRIAN  HABER 
(citada à fls.2336), faltando o mandado para a citação de e HANI B. KALOUTI.

À fls.2332, o MPF manifestou-se : a) reiterando os 

requerimentos formulados nos itens 3.3 (cópia da denúncia e pareceres técnicos),  

3.3.1 (comunicado à Embaixada da Suíça no Brasil, etc) e 3.4 (ofício ao BACEN) da  

fls.98;  b)  comunicando que  a  situação processual  de  PAULO MALUF,  SYLVIA 
LUTFALLA MALUF e MAURÍLIO MIGUEL CURI não são réus na presente ação  

(manifestação de fls.2279/2304 e decisão de fls.2305/2306); c) fornece endereço na  

Suíça de HANI B. KALOUTI.

À  fls.2347/2355 foram  juntadas  folhas  de 

antecedentes criminais, pela Polícia Federal, de FLÁVIO MALUF, JACQUELINE DE 
LOURDES  COUTINHO  TORRES  MALUF,  LIGIA  MALUF  CURI  (ou  LIGIA 
LUTFALLA  MALUF),  OTÁVIO  MALUF,  e  certidão  (de  Nada  Consta)  de  LINA 
MALUF ALVES DA SILVA, ROGER CLEMENT HABER, MYRIAN HABER e HANI 
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B. KALOUTI.

À  fls.2356/2371,  foi  apresentada defesa preliminar 

da  corré  MYRIAN HABER  e,   às  fls.2374/2389,  a  defesa  preliminar  do  corréu 

ROGER CLEMENT HABER.

À  fls.2392,  o  MM.Juiz  determinou  o 

desmembramento da presente ação em desfavor do acusado  HANI B. KALOUTI, 
pelo fato dele possuir  residência na Suíça e não ter sido citado.  Deferiu pedido 

formulado à fls.98, itens 3.3, 3.3.1 e 3.4., regularizando a inicial acusatória, acerca 

de diligências preliminares.

À  fls.2431/2434,  foram  juntadas  folha  de 

antecedentes  criminais  positivas  do  IIRGD  de  LIGIA  MALUF  CURI  ou  LIGIA 
LUTFALLA MALUF, FLÁVIO MALUF e HANI B. KALOUT.  À  fls.2444 folhas de 

antecedentes criminais negativas de OTÁVIO MALUF, ROGER CLEMENT HABER, 
MYRIAN HABER, JACQUELINE DE LOURDES FEITOSA COUTINHO TORRES.

À  fls.2436/2437,  o STF encaminhou cópia integral 

do Inquérito nº 2471 (13 volumes (papel e digital), 136 apenso e 1 juntada por linha)  

em meio digital. 

À  fls.2449,  BACEN  informou  que  ROGER 
CLEMENT  HABER  e  MYRIAN  HABER não  têm  registro  de  autorização pela 

autarquia para a realização de atividades típicas de instituição financeira.

À  fls.2459,  foi  juntada  petição,  comunicando  o 
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falecimento de ROGER CLEMENT HABER, e respectiva Certidão de Óbito Oficial 

de fls.2461.

À fls.2462/2589  (vol.  13),  datado  de  31/03/2011, 

LINA MALUF ALVES DA SILVA apresentou sua resposta preliminar.

À  fls.2590/2641,  datado  de  31/03/2011, 

JACQUELINE  DE  LOURDES  FEITOSA  COUTINHO  TORRES apresentou  sua 

defesa preliminar.

À  fls.2644/2663  (vol.13),  datado  de  04/04/2011, 

LIGIA MALUF CURI apresentou sua defesa preliminar.

À  fls.2670/2769,  datado  de  04/04/2011,  FLÁVIO 
MALUF, apresentou sua defesa preliminar.

Posteriormente,  à  fls.2774/2781,  o  M.M.  Juízo 

sentenciou o feito: a) não reconhecendo a inépcia alegada pelos réus; b) a alegação  

de  litispendência  da  defesa  de  Flávio  Maluf  foi  recebida  como  “Exceção  de  

Litispendência”,  com  autuação  apartada;  c)  Da  violação  ao  princípio  da  

anterioridade da lei penal alegada pela defesa de Flávio Maluf, o MM.Juízo decidiu  

que  parcela  dos  fatos  5º  e  7º  ocorridos  antes  do  advento  da  Lei  nº  9613/98,  

03/03/1998, configuraria crime de receptação, a teor do §6º do artigo 180 do CP, e  

estaria prescrito declarando-se extinção da punibilidade, estando configurados 

os fatos ocorridos após tal data como “lavagem de capitais”. No que se refere ao  5º 
fato  delituoso,  e  na  parte  não  prescrita,  decide  que  com  os  documentos  

mencionados no aditamento, dão conta das pessoas relacionadas ao LATINVEST 
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FUND,  a  saber,  FLÁVIO  MALUF,  JACQUELINE  DE  LOURDES  COUTINHO 
TORRES,  LIGIA  MALUF CURI  e  LINA MALUF ALVES DA SILVA  e HANI  B.  
KALOUTI.  Não  estariam  abrangidos  pelos  documentos  OTÁVIO  MALUF   e 

MYRIAN HABER (somente lhe restando acusação no 7º fato delituoso).

Ainda,  na  referida  sentença,  no  que  pertine  ao 

crime  imputado  a  ROGER CLEMENT HABER e  MYRIAN  HABER,  previsto  no 

artigo 22, parágrafo único, in fine, da Lei nº 7492/86 (8º fato delituoso), o M.M. Juízo 

concluiu,  além  da  prescrição  parcial,  não  se  haver  caracterizado  tal  ilícito,  

absolvendo sumariamente MYRIAN HABER, com relação a este ilícito, com base 

no  397, III do CPP.

Na  parte  dispositiva,  após  efetuar  mutatio  libelli 

parcial em relação à 5ª e 7ª condutas delituosas ocorridas até o advento da Lei nº  

9.613/98,  para  subsumi-las  no  artigo  180,  §  6.º,  declarou  EXTINTA  A 

PUNIBILIDADE, pelo advento da prescrição  (arts.107, IV e 109, III do  CPB e art.61 

do CPPB).

Ainda,  declarou  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE de 

MYRIAN  HABER,  pelo  advento  da  prescrição  pelo  crime  previsto  no  art.22, 

parágrafo  único  da  Lei  7492/86,  dos  fatos  ocorridos  antes  de  5/2/1998,  e  a 

absolveu sumariamente, pelos fatos ocorridos após essa data, por não constituir 

crime, decisão esta da qual o MPF não recorreu.

Ao final, o M.M. Juízo ratificou o recebimento da 
denúncia  e de seu aditamento,  em relação somente aos acusados FLÁVIO 
MALUF, JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES, LIGIA MALUF CURI, 
LINA MALUF ALVES DA SILVA E MYRIAN HABER, pelas condutas descritas 
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no 5º e 7º fatos delituosos, na parte não prescrita, melhor descrito à fls.2780.

Às fls.2783/2795,  foi  juntada cópia do Parecer  do 

Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro do CAEX do MPE, que instrui a 

sentença.

Às  fls.2903/2906, deu-se a oitiva das testemunhas 

DE  JACQUELINE  DE  LOURDES  COUTINHO  TORRES,  a  saber:  MARINA 

PENTEADO FERREIRA, ADELE ZARZUR e DÉBORA GOBITTA.

Às  fls.2915/2920,  juntou-se  a  oitiva  das 

testemunhas de  LIGIA MALUF CURI, a saber: DENISE ZACLIS ANTÃO, SALMA 

SILVEIRA TAVARES, MARTA KEHDI SCHAHIN e JAIRO SAHYUN. 

Às  fls.2921,  verso,  O  M.M.  Juízo  declarou  a 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ROGER CLEMENT HABER, em decorrência de 

seu falecimento. O trânsito em julgado foi certificado à fls.2974.

Às  fls.2924/2925, não reconheceu a prescrição da 

pretensão punitiva para  MYRIAN HABER,  indeferindo seu pedido, nos termos lá 

expostos (revisto à fls.3.103/3.106).

Às fls.2928/2932, constou a oitiva das testemunhas 

de LINA MALUF ALVES DA SILVA, a saber: JOSÉ EDUARDO ABIB, REYNALDO 

LAZZARATO e JOÃO ALBERTO DA SILVA.

Às  fls.2941/2945,  juntou-se  a  oitiva  das 
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testemunhas  de  defesa  de  MIRYAN  HABER,  a  saber:  GEAZLIEB  BEGUN, 

MOYSÉS FRIEDHEIM e HENRY ISAAC SOBEL. 

À  fls.2968  e  2997,  juntou-se  a  oitiva  das 

testemunhas de defesa de  LINA MALUF ALVES DA SILVA,  a saber:  CARLOS 

JOSÉ  DE  BARROS  PEREGRINO  e  LILIA  MARIA  ARAÚJO  VIEIRA, 

respectivamente.

Às  fls. 3021/3031, constou  a oitiva por precatória 

das testemunhas de JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES, a saber: 

FRANCISCO EVANGELISTA DE FREITAS, PATRÍCIA FEITOSA CRUZ e RACHEL 

FEITOSA DA CRUZ.

Às fls.3055/3058, constou a oitiva das testemunhas 

de  MIRYAN  HABER  e  JACQUELINE  DE  LOURDES  COUTINHO  TORRES, 

respectivamente,  a  saber:  JOSEPH  SCHILDKRAUT  e  FABIANA  MATTAR 

LUTFALLA ABDON. 

À fls.3103/3106, foi juntada a sentença declaratória 

de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de MYRIAN HABER, quanto ao crime tipificado 

no  artigo  180,  §6º  do  CPB,  e  com relação  aos  fatos  ocorridos  antes  de  5  de 

fevereiro de 2000 (incisos V e VII do art.1º e § 1º, inciso II c.c. com o § 4º da Lei  

9.613/98).

À  fls.3130/3142,  constou oitiva  da testemunha de 

defesa de FLÁVIO MALUF e JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES, 
a senhora  MARIA IGNES PAGNI BUZAID,  bem como interrogatório dos corréus 
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MYRIAN  HABER,  LINA  MALUF  ALVES  DA  SILVA,  LIGIA  MALUF  CURI, 
JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES e FLÁVIO MALUF.

À  fl.3143/3146vº,  constou  a  assentada  de 

deliberação do MM, Juiz, pela qual negou todos os pedidos dos defensores dos 

réus, para que se realizasse oitivas das testemunhas através  das cartas rogatórias 

e precatórias, posto não atender os termos do parágrafo 2º do artigo 222 do Código 

de Processo Penal.

À  fls.3147/3149 constou pedido de reconsideração 

de  MYRIAN  HABER.  Às  fls.3150/3180 novos  documentos  foram  juntados  na 

audiência  de  inquirição,  pelo  corréu  FLÁVIO  MALUF,  conforme  mencionado  e 

solicitado por ele em suas declarações. 

Na  fase  do  artigo  402,  às  fls.3188/3193 houve 

pedido  de  diligências  do  corréu  FLÁVIO  MALUF.  Às  fls.3194/3195  pedido  de 

diligências da corré LIGIA MALUF CURI. Às fls.3196/3197 pedido de diligência da 

corré LINA MALUF ALVES DA SILVA. Às fls.3198, MYRIAN HABER declara não 

haver mais provas a serem produzidas.

Decisão  saneadora  às  fls.3201/3202,  a  teor  do 

artigo 402 do CPP, na qual o MM.Juízo indeferiu a expedição de ofícios à Suprema 

Corte  Federal  na  forma  solicitada  pelo  corréu  FLÁVIO  MALUF,  todavia  deferiu 

demais pedidos. 

Às  fls.3214/3215 constou  pedido  do  MPF  de 

solicitação de cópia integral da ação que a Prefeitura Municipal de São Paulo moveu 
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no Estado de Jersey, de interesse dos autos, o qual foi deferido.

Às fls. 3262/3542, foi juntada cópia integral de laudo 

(Estudo  de  Custo  e  Qualidade  da  Obra)  apresentado  pela  empresa 

CONSTRUTORA  OAS  LTDA,  a  pedido  da  defesa  de  FLÁVIO  MALUF 
(fls.3188/3193), conforme retro referido.

À  fls.3549/3551 o  MM.Juízo  proferiu  sentença  na 

qual  julgou  improcedente  a  EXCEÇÃO  DE  LITISPENDÊNCIA (0010284-

4.2011.403.6181) oposta pelo corréu  FLÁVIO MALUF, que requereu trancamento 

desta ação penal sob alegação de que os fatos são os mesmos da ação penal nº 

2001.61.81.005327-0, já extinta. Entendeu o MM.Juízo que os fatos e o período da 

imputação  não  são  os  mesmos.  Às  fls.3715/3732 consta  decisão,  em sede  de 

apelação em Exceção de Litispendência, na qual  julgou improcedente o recurso 

interposto pelo corréu FLÁVIO MALUF.

Às  fls.  3552/3676 informou  o  STF  acerca  do 

andamento das Ações Penais que lá tramitavam, que diziam respeito aos corréus.

Às fls.3699/3700 a Procuradoria Geral do Município 

de  São  Paulo  encaminhou  documentos  referentes  ao  julgamento  da  Ação  Civil 

movida  na  Ilha  de  Jersey,  tratando-se  de  julgamentos  proferidos  na  ação  cível 

ajuizada em face das empresas Durant International Corporation e Kildare Finance 

Ltda. no interesse dos autos.

Às  fls.3792,  constou  declaração  e  oitivas  das 

testemunhas faltantes do corréu FLÁVIO MALUF, ouvidas por precatória, Senador 
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CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Deputado Federal  JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI 

JÚNIOR e o Deputado Federal NELSON MEURER.

III – DA ANÁLISE DAS DEFESAS PRELIMINARES 
APRESENTADAS PELOS CORRÉUS

Passa-se,  ora  à  analise  dos  pontos  controversos 

apresentados pelos corréus acerca da autoria e materialidade delitiva, bem como de 

questões processuais.

Na sequência, obedecendo-se à ordem cronológica 

da apresentação das defesas prévias, tem-se que:

-  MYRIAN  HABER,  às  fls.2356/2371,  apresentou 

sua defesa preliminar,  alegando, em apertada síntese: a) inépcia da inicial,  pela 

sequência ilógica das datas, e pelos documentos apresentados (falta de suporte 

probatório);  b)  não descrição da conduta  típica  pela  acusação;  c)  falta  de  justa 

causa  para  início  e  prosseguimento  da  ação  penal.  Esta  defesa  prévia  se 

assemelha àquela apresentada à fls.927/940 perante o STF.

As questões referentes à inépcia da inicial já foram 

superadas pelo MM.Juízo na Sentença de fls. 2774/2781, que a considerou apta a 

produzir todos efeitos penais e processuais, bem como declarou que descreveu a 

conduta individualizada de cada réu, em especial a participação da corré MYRIAN 
quando  de  sua  assinatura  nos  documentos  de  abertura  das  contas  que 

movimentaram dinheiro  de  origem ilícita.  Nesse  caso,  não  resta  dúvida  de  sua 

participação na operacionalização do esquema de lavagem de dinheiro de origem 
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espúria.

- ROGER CLEMENT HABER apresentou defesa às 

fls.2374/2389,   porém, em razão de seu falecimento, foi declarada extinta a sua 

punibilidade (fls.2459, fls.2461 – certidão de óbito, fls.2921 – declaração de extinção 

e punibilidade e fls.2974 – trânsito em julgado).

- LINA MALUF ALVES DA SILVA, à fls.2462/2589 
(vol. 13), em 31/03/2011, apresentou sua resposta preliminar, nos seguintes termos, 

em síntese: a) inépcia da inicial acusatória, pois, na condição de representante ou 

beneficiária de empresas, não há apontamento de nenhuma conduta específica sua 

para  concorrer  à  prática  criminosa;  b)  jamais  integrou  como  acionista  ou 

administradora  a  “eventual  beneficiária”  final  da  lavagem  de  capitais.  Às  fls. 
1458/1474 (vol.8) apresentação da defesa preliminar perante o STF. (p.23).

Não diferente das demais alegações,  as questões 

referentes  à  inépcia  da  inicial  e  levantadas  pela  corré  já  foram  dirimidas  pelo 

D.Juízo na sentença de fls.  2774/2781,  que a considerou apta a produzir  todos 

efeitos  penais  e  processuais,  bem  como  declarou  que  descreveu  a  conduta 

individualizada de cada réu, em especial, a participação da corré LINA, quando de 

sua assinatura nos documentos de abertura das contas que movimentaram dinheiro 

de  origem  ilícita.  Nesse  caso,  não  resta  dúvida  de  sua  participação  na 

operacionalização do esquema de lavagem de dinheiro de origem espúria. 

O argumento de que jamais integrou como acionista 

ou administradora ou “eventual beneficiária” final de lavagem de capitais” não se 

sustenta,  pois  que,  além  de  constar  seu  nome  e  assinatura  na  abertura  das 

empresas,  bem como das contas nas quais houve movimentação de valores de 
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origem ilícita, tem-se que LINA tem formação acadêmica como administradora de 

empresas, não se tratando de uma pessoa simples e sem conhecimentos técnicos 

mínimos  sobre  documentos  de  abertura  de  empresas  e  contas  bancárias,  em 

especial aqueles em que apôs sua assinatura.

-JACQUELINE  DE  LOURDES  FEITOSA 
COUTINHO  TORRES,  à  fls.2590/2641,  em  31/03/2011,  apresentou  sua  defesa 

preliminar, arguindo, em síntese, o que segue: a) que lhe é imputada na exordial 

somente o 5º fato delituoso; b) atipicidade da conduta atribuída à denunciada por  

estar  somente  na  condição  de  beneficiária  e  representante  das  empresas 

envolvidas, que, segundo alega, não se comprova; c) que a integração dos recursos 

financeiros lavados no território nacional, através de empresas e  fundos (MCDOEL 

INVESTMENTS LTDA., e AMAZON HORIZON FUND), movimentados através da 

conta CHANANI, não são objetos da presente investigação, e que não receberam 

quaisquer  recursos  imputado  como  criminosos;  d)  está  sendo  increpada  por 

responsabilidade objetiva e por integrar a família MALUF.

De  fato,  a  participação  de  JACQUELINE  no 

esquema criminoso está adstrita ao 5º fato delituoso, fato este que teve participação 

conjunta  e  crucial  de  seu  ex-marido  FLÁVIO  MALUF,  conforme  consta  de  sua 

assinatura nos documentos das contas bancárias e dos fundos de investimentos, 

nos quais movimentaram valores de origem criminosa.

De outro giro, sua manifestação segundo a qual “a 

conduta  atribuída  a  ela  é  atípica”  -   pois  estaria  na  condição  de beneficiária  e 

representante  das  empresas  envolvidas  -  não  se  sustenta,  pois  ao  apor  suas 

assinaturas nas aberturas das empresas e/ou fundos de investimentos, pelos quais 

transitaram  valores  de  origem  criminosa,  a  mesma  teve  participação  ativa  no 
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esquema  engendrado  de  lavagem  de  capitais.  E,  diga-se  de  passagem,  foram 

várias delas em diversos e diferentes documentos.

Saliente-se,  ainda,  que  a  ré  JACQUELINE  é 

formada em Direito pela Faculdade de Direito São Francisco da Universidade de 

São Paulo, e também em Administração de Empresas pela FGV, as duas melhores 

no  país  em  seu  ramo,  estudou  no  exterior,  na  Suíça,  é  poliglota  e  culta,  não 

podendo  alegar  ignorância  ou  mesmo  desconhecimento  sobre  documentos  de 

abertura de contas e empresas no exterior, e em língua inglesa, onde foram apostas 

sua assinatura próprio punho.

- LIGIA MALUF CURI, à fls.2644/2663 (vol.13), em 

04/04/2011, apresentou sua defesa preliminar, nos seguintes termos, em síntese: a) 

da inépcia da denúncia, considerada lacônica e imprecisa, pois não descreveu os 

fatos criminosos e a participação da acusada com todas as circunstâncias do crime; 

b) falta elementos indiciários em relação à acusada LIGIA MALUF CURI; c) que a 

acusada não é ré na ação em que se apura o crime antecedente, ação penal  nº 

2002.61.81.006073-3,  conforme  disser  ser  asseverado  pelo  MPF,  não  se  lhe 

podendo imputar culpabilidade; d) que a acusada não era gestora das empresas 

estrangeiras e não há provas nos autos de tais gestões; e) é descabida a imputação 

de organização criminosa com a participação da acusada, já que é unida ao demais 

denunciados por laço de família; f) rejeição ao aditamento da denúncia que alterou o 

período  apontado  da  prática  delituosa,  tendo  em  vista  que  teve  como  objetivo 

afastar a alegação de inaplicabilidade da Lei nº 9613/98.

A questão aferida quanto à inépcia da inicial já foi 

dirimida pelo D.Juízo na sentença de fls. 2774/2781, considerando-a apta a produzir  

todos efeitos penais e processuais, bem como, na sequência, declarou que a inicial 
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descreveu a conduta individualizada de cada réu, em especial  a participação da 

corré LIGIA quando de sua assinatura nos documentos de abertura das empresas 

titulares das contas que movimentaram dinheiro de origem ilícita. Nesse caso, não 

resta dúvida de sua participação na operacionalização do esquema de lavagem de 

dinheiro de origem espúria. 

No  tocante  à  constituição  de  seis  fundos  de 

investimentos  (Latinvest  Fund,  Brazil  Value  Fund,  Latinamerican  Infraestruture 

Fund, Foundland Investments Fund, Oryx  Fund,  Mercosurian Challenge Fund E 

Amazon Horizons Fund)  junto ao Deutsche Bank International de Jersey - , que 

eram vinculados às contas abertas na Ilha de Jersey adquiriram debêntures e ações 

emitidas pela EUCATEX S.A - há nos autos provas incontestes da participação de 

LIGIA,  tanto na constituição das contas, como na constituição dos fundos e, por 

derradeiro,  na movimentação e integração desses valores espúrios em forma de 

debêntures da empresa da própria família MALUF, fatos estes praticados até 30 de 
julho de 1998.

Tanto  assim  é,  que  restaram  provadas  tais 

movimentações e registro da participação de LIGIA, conforme se extrai do Parecer 

Técnico do CAEX-CRIM – pp 164 e ss, já anexo e Relatório elaborado pelo DRCI à 

p. 12.

- FLÁVIO MALUF, à fls.2670/2769, em 04/04/2011, 

apresentou sua defesa preliminar, nos seguintes termos, em síntese: a) que o objeto 

da presente ação está delimitado ao 5º, 7º e 8º fatos delituosos da denúncia, mas 

que o 8º fato delituoso não se direciona ao acusado; b) da litispendência e do bis in 

idem em relação à denúncia feita em face do acusado nos autos da ação penal nº 

2001.61.81.005327-0, alegando que os fatos são os mesmos; c)  da violação ao 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

princípio constitucional da anterioridade da lei penal, proibindo aplicação retroativa 

in  malam partem,  já que, segundo alega a defesa, as remessas para o exterior 

deram-se  antes  à  publicação  da  Lei  nº  9.613/98,  em  3  de  março  de  1998, 

requerendo ser declarada a atipicidade da conduta atribuída ao acusado   d)  da 

inépcia  da  denúncia,  eis  que  d.1)  não  expôs  o  fato  criminoso  com todas  suas 

circunstâncias impedindo o contraditório e ampla defesa do denunciado, d.2) que os 

valores “lavados” não conferem com os valores advindos dos crimes antecedentes, 

objeto da ação penal nº 2002.61.81.006073-3, d.3) ainda que não há relação lógica 

temporal entre o crime antecedente (1998) e o de lavagem de capitais (1997); d.4) 

alega, ainda, os fundos de investimentos teriam sido criados em 19/3/1997 e seriam 

anteriores aos supostos  desvios  datados de 1998;  d.5)  a  imputação exposta  na 

exordial,  por  quatro vezes,  não atende ao princípio  da especialidade,  ocorrendo 

verdadeiro bis in idem. e) da atipicidade da conduta atribuída ao acusado, eis que a 

conduta de lavagem de capitais é mero exaurimento do crime de corrupção passiva, 

ou seja, não poderia responder criminalmente pelo delito de lavagem de dinheiro 

quando acusado como coautor do delito antecedente que legitimaria a imputação e 

requer  a  absolvição  sumária;  f)  da  impossibilidade  legal  da  utilização  dos 

documentos, nos presentes autos, enviados pelo governo da Suíça, pela quebra da 

cláusula  de  especialidade,  de  que  os  documentos  só  podem ser  utilizados  nas 

investigações que deram causa ao pedido de Cooperação Jurídica Internacional. 

(p.25).

Em relação à defesa prévia apresentada pelo corréu 

FLÁVIO MALUF, tem-se que a arguição referente à inépcia da inicial já foi dirimida 

pelo D.Juízo na sentença de fls. 2774/2781, considerando-a apta a produzir todos 

efeitos penais e processuais, O Juízo reconheceu que a inicial descreveu a conduta 

individualizada de cada réu, em especial a participação do corréu FLÁVIO, quando 

de sua assinatura nos documentos de abertura das empresas titulares das contas 

que movimentaram dinheiro de origem ilícita,  sem olvidar sua participação como 
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braço  direito  de  seu  pai  e  chefe  da  quadrilha,  PAULO  MALUF.  Neste  tópico, 

observa-se que há registro de e-mails e ordens advindas dele para a realização das 

operações espúrias e movimentação dos valores advindos das práticas delituosas. 

Nesse  caso,  não  resta  dúvida  de  sua  participação  no  comando  e  na 

operacionalização do esquema de lavagem de dinheiro dos valores advindos das 

práticas delituosas.

Já em relação a alegação de litispendência e do bis 

in idem em relação à denúncia feita em face do acusado nos autos da ação penal nº 

2001.61.81.005327-0,  houve  decisão  contrária  em  sede  de  Exceção  de 

Litispendência, cujo julgamento, em primeira e segunda instâncias, culminou por 

rejeitá-la (fls.3549/3551, sentença  e a fls.3715/3732 acórdão).

Quanto  à  alegação  de  violação  ao  princípio 

constitucional  da  anterioridade  da  lei  penal,  a  defesa requereu  a  atipicidade da 

conduta de lavagem de dinheiro atribuída a FLÁVIO, com relação às remessas ao 

exterior que se deram antes da publicação da Lei nº 9.613/98, em 3 de março de 

1998. 

No entanto, houve aditamento à denúncia, pelo qual 

o MPF requereu a extensão do período dos ilícitos até julho de 1998 (cf. aditamento 

de  fls.196/198,  recebido  pelo  STF  a  fls.250/251  e  pelo  MM.Juízo  da  Vara  à 

fls.2305/2306), de forma que restou prejudicada a alegação da defesa. Questões 

anteriores ao advento da lei já foram estancadas pela r. sentença de fls.2774/2781, 

tratando-se de discussão, inclusive, preclusa.

O  corréu  FLÁVIO insistiu,  porém,  na  inépcia  da 

denúncia, eis que, segundo alegou, a peça acusatória “não expôs o fato criminoso 
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com  todas  suas  circunstâncias,  impedindo  o  contraditório  e  ampla  defesa  do 

denunciado”, “que os valores  lavados não conferem com os valores advindos dos 

crimes antecedentes, objeto da ação penal nº 2002.61.81.006073-3”,  “que não há 

relação lógica temporal entre o crime antecedente (1998) e o de lavagem de capitais 

(1997)”. 

A  esse  respeito,  porém,  a  própria  sentença 

saneadora de fls.2774/2781 de muito já exauriu entendimento sobre tais questões. 

No tocante aos valores mencionados, por se tratar de contas de livre movimentação 

de valores,  não há de se indicar  pormenorizadamente tais  valores,  pois  que os 

vestígios  da  movimentação  dos  valores  estão  resguardados,  tanto  pelos 

documentos acostados, como pela apresentação do registro de tais movimentações, 

caindo  por  terra  essa  especificação  da  conferência  dos  valores  registrados  nos 

crimes antecedentes.

No  tocante  à  questão  de  relação  lógico  temporal 

entre  o  crime  antecedente  e  o  de  lavagem  de  capitais,  tampouco  não  deve 

prosperar tal alegação, tendo em vista que os fatos delituosos bem esposados na 

inicial  e correspondente aditamento, em especial,  na descrição dos 5º e 7º fatos 

delituosos, dão conta de que os ilícitos de lavagem de capitais ocorreram até 30 de 
julho de 1998 e até 27 de agosto de 2003, respectivamente.

A  alegação  de  que  os  fundos  de  investimentos 

teriam sido criados em 19/3/1997 e seriam anteriores aos supostos desvios datados 

de 1998 tampouco deve prosperar, eis que deve ser considerada a permanência 

dos valores ilícitos aplicados nos fundos, e não a data estanque da sua criação ou 

constituição.
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Acerca  da  alegada  atipicidade  da  conduta  de 

lavagem  de  capitais,  segundo  o  acusado  FLÁVIO,  não  pode  prosperar  o 

entendimento, segundo o qual este não poderia responder criminalmente pelo delito  

de lavagem de dinheiro quando não acusado como coautor do delito antecedente. 

Ocorre  que  o  “crime  de  lavagem”  é  um  crime 

autônomo,  não  dependendo  a  sua  investigação  ou  processamento  de  anterior 

condenação  por  crime antecedente,  podendo ser  autor,  coautor  ou  partícipe  do 

crime  de  lavagem  de  valores,  mesmo  que  não  houver  participado  do  crime 

antecedente.

 Essa é uma construção jurisprudencial e doutrinária 

já pacificada, segundo conhecimento deste M.M. Juízo.

Quanto  à  última  questão  levantada  em  sede  de 

defesa preliminar, a defesa de FLÁVIO alegou acerca da “impossibilidade legal da 

utilização dos documentos, nos presentes autos, enviados pelo governo da Suíça, 

pela quebra da cláusula de especialidade, de que os documentos só podem ser 

utilizados nas investigações que deram causa ao pedido de Cooperação Jurídica 

Internacional”.

Tal  entendimento,  tampouco,  deve  prosperar,  até 

porque  o STF, antes do desmembramento para primeira instância, já havia decidido 

acerca  da  possibilidade  do  uso  de  tais  documentos.  Segundo  decidiu  às  fls. 
2206/2210 (vol.11 e 12) “a denúncia narra crimes de lavagem de dinheiro (previsto 

no art.1º da Lei nº 9613/98) proveniente de corrupção passiva – crimes abrangidos 

pelo Acordo Brasil-Suíça, concluindo pela possibilidade, a princípio,  de utilização 

dos documentos provenientes da ação penal n° 483. E ainda, conforme, segundo o 
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Ministro  Relator  Ricardo  Lewandowski,  “seguindo  decidido  pelo  Plenário  do 

Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República poderá utilizar-se de 

documentos oriundos da ação penal nº 483, desde que a persecução não envolva 

crime fiscal”. Aqui, como alhures, em se tratando de crime de lavagem de capitais 

de valores  - e não de crimes meramente fiscais – e tendo sido esta mencionada na 

própria  denúncia,  restou,  como  fato  inconteste,  a  possibilidade  da  utilização 

daqueles documentos oriundos da Cooperação Jurídica Internacional por parte da 

Suíça.

IV – DAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS

A)  DO  QUINTO  (5º)  FATO  DELITUOSO:  DA 
INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS “LAVADOS” NO TERRITÓRIO 
NACIONAL

A.1) DA PROVA MATERIAL

Consta dos autos, no tocante ao 5º fato delituoso, 

que  FLÁVIO MALUF,  JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES,  LIGIA 
MALUF  CURI ou  LIGIA LUTFALLA  MALUF,  LINA MALUF  ALVES  DA SILVA 
(OTÁVIO  MALUF  –  excluído  da  demandas  a  fls.2778 e  HANI  B.  KALOUTI 

desmembrado  do  feito  –  fls.2392) converteram  em  ativos  lícitos  valores 

provenientes  de  crimes  contra  a  administração  pública  [corrupção  passiva] 

praticados no bojo de uma bem articulada organização criminosa, na qualidade de 

representantes e beneficiários, tanto da pessoa jurídica KILDARE FINANCE LTD., 

quanto  dos  fundos  de  investimento  LATINVEST  FUND,  MERCOSURIAN 

CHALLENGE  FUND e  BRAZIL  VALUE  FUND,  estes  últimos  junto  ao  Banco 
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Deutsche Bank International da Ilha de Jersey. 

A conversão foi feita por intermédio da aquisição de 

debêntures conversíveis  em ações no valor  US$ 92,258,077.29 (noventa  e dois 

milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setenta e sete dólares norte-americanos e 

vinte  e  nove  centavos)  da  empresa  EUCATEX S/A  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO, 

pertencente à família MALUF, dissimulando sua utilização. 

Não resta dúvida, pela farta prova apresentada nos 

autos, que os réus praticaram uma das fases da lavagem de dinheiro (integração 

(integration) ou reinversão), empregando os ativos criminosos no sistema produtivo, 

na compra de debêntures conversíveis da empresa EUCATEX S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, reintegrando os valores ilícitos ao sistema financeiro nacional.

As provas trazidas foram elucidadas e sintetizadas 

pelos  documentos  encaminhados  pela  Ilha  de  Jersey  (conforme  se  extrai  de 
parecer técnico do CAEX-CRIM – Anexo, p.131/132  e  p.171/174 e relatório  
elaborado pelo DRCI,  p.12.15),  também acostado a fls.2783/2795 do vol.14 da 

presente ação penal, por determinação desse MM.Juízo. 

Comprovam  tais  documentos  que  os  corréus 

constituíram seis fundos de investimentos junto ao Deutsche Bank International de 

Jersey,  quais  sejam:  (i)  LATINVEST  FUND;  (ii)  BRAZIL  VALUE  FUND;  (iii) 
LATINAMERICAN INFRAESTRUTURE FUND; (iv) FOUNDLAND INVESTMENTS 
FUND;  (v)  ORYX  FUND;  (vi)  MERCOSURIAN  CHALLENGE  FUND;  e  (vii) 
AMAZON HORIZONS FUND., e todos eles vinculados às contas abertas no referido 

banco  (DURANT INTERNATIONAL  CORPORATION.,  KILDARE FINANCE LTD., 
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MACDOEL INVESTMENTS LTD. e SUN DIAMOND LTD.).

A investigação comprovou que tais valores, quando 

repassado  para  as  contas  bancárias  de  Ilha  de  Jersey,  através  dos  fundos  de 

investimentos, vieram originariamente dos EUA através da conta CHANANI do Safra 

National Bank de Nova Iorque, conforme se extrai dos documentos analisados e 
sintetizados no parecer técnico do CAEX-CRIM.,  p.164 e ss – doc.  anexo e 
Relatório elaborado pelo DRCI., p.12). 

Tais movimentações ocorreram no período  período 
de 29 de julho de 1997 a 30 de julho de 1998 (cf.  aditamento de fls.196/198, 

recebido pelo STF a fls.250/251 e pelo MM.Juízo da Vara à fls.2305/2306).

O registro das movimentações de valores entre as 

contas  encontram-se  respaldados  pelos  “documentos  32  e  33  anexos  ao 
Relatório apresentado pelo DRCI”,  conforme relatado pelo subitem “i”,  do item 

51.11 da denúncia ofertada,  e a forma como se deu encontra-se registrada nos 

documentos apresentados pelo DRCI (cf. doc.34/40).

Destarte restou comprovado materialmente que no 

período  de 04  de  março  de  1998  e  30  de  julho  de  1998, FLÁVIO  MALUF, 
JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES, LIGIA MALUF CURI ou LIGIA 
LUTFALLA  MALUF,  LINA  MALUF  ALVES  DA  SILVA,  na  qualidade  de 

representantes e beneficiários da pessoa jurídica KILDARE FINANCE LTD, e dos 

fundos de investimento LATINVEST FUND, MERCOSURIAN CHALLENGE FUND 
e BRAZIL VALUE FUND - todos os fundos sediados junto ao Banco Deutsche Bank 

International, localizado na Ilha de Jersey -  livre e conscientemente converteram em 

ativos  lícitos  valores  provenientes  de  crimes  contra  a  administração  pública 
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[corrupção  passiva]  praticados  no  bojo  de  uma  bem  articulada  organização 

criminosa, fazendo-o por intermédio da aquisição de US$ 92,258,077.29 (noventa e 

dois  milhões,  duzentos  e  cinquenta  e  oito  mil,  setenta  e  sete  dólares  norte-

americanos e vinte  e nove centavos)  em debêntures conversíveis  em ações da 

empresa EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO dissimulando sua utilização, o 

Ministério  Público  Federal  requer  suas  condenações  com  fulcro  no  artigo  1º, 

parágrafo  primeiro,  inciso  I  c.c.  o  artigo  1º,  parágrafo  quarto,  todos  da  Lei  n.  º 

9.613/1998.

A.2) DA PROVA TESTEMUNHAL

Nenhuma das testemunhas arroladas pelas defesas 

manifestou-se acerca dos fatos imputados aos corréus, demonstrando desconhecer 

totalmente as operações ilícitas praticadas. São testemunhas da honorabilidade e 

do  status social dos corréus, salvo algumas informações sobre formação escolar, 

que segue em tópico abaixo no interesse dos autos.

B)  DO  SÉTIMO  (7º)  FATO  DELITUOSO:  DA 
“LAVAGEM” DE DINHEIRO POR INTERMÉDIO DA CONTA “ÁGATA” DO MTB 
BANK OF NEW YORK

B.1) DA PROVA MATERIAL

Consta  dos  autos,  e  conforme  asseverado  na 

denúncia,  no tocante a este 7º fato delituoso,  que FLÁVIO MALUF,  HANI B. 
KALOUTI, ROGER CLEMENT HABER e MYRIAN HABER, previamente 

ajustados,  com  unidade  de  desígnios  e  identidade  de  propósitos ocultaram  e 
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dissimularam a origem,  a  natureza  e  a  propriedade de  valores  provenientes  de 

crimes contra a administração pública [corrupção passiva]  praticados no bojo de 

uma bem engendrada organização criminosa e, bem como, livre e conscientemente 

movimentaram e transferiram tais valores com a finalidade de ocultar e dissimular a 

sua utilização, conforme melhor descrito na denúncia.

Das  provas  materiais  coligidas  aos  autos,  e  que 

instruiu  a  denúncia,  consta  documentos  encaminhados  por  intermédio  de 

cooperação jurídica  internacional  em matéria  penal  estabelecida  entre  o  Estado 

Brasileiro  e  a  Ilha  de  Jersey e  dos  documentos  acostados  ao  procedimento 

investigatório  criminal  de  n.º  1.34.001.002920/2005-31,  que  no  período 

compreendido entre 02 de janeiro de 1997 e 27 de agosto de 2003, originalmente 

especificado na denúncia, ao depois delimitada a prática a partir de 04 de março de 
1998 a 27 de agosto de 2003.

As provas trazidas foram elucidadas e sintetizadas 

pelos documentos encaminhados tanto pelo governo norte-americanos quanto pela 

Ilha de Jersey.

Os  documentos  acostados  aos  autos  trazem 

nitidamente, e de forma insofismável, a revelação dos movimentos efetuados, os 

valores, e as pessoas que participaram da prática delitiva.

Os mesmos constam de inteiro teor nos autos do 

procedimento  investigatório  criminal  nº  1.34.001.002920/2005-31,  que  instrui  a 

presentação ação penal, que por sua vez, foi instruída com documentos advindos 

de cooperação jurídica internacional em matéria penal com os Estados Unidos da 
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América, acerca de movimentações financeiras realizadas pelos corréus junto ao 

MTB BANK OF NEW YORK (atual Hudson Bank).

Consta desses autos relatório de análise efetuado 

pelo MPF – nº  007-05/SPAI/PRDF,  que  ROGER CLEMENT HABER  e  MYRIAN 
HABER,  às fls.05/17,  são representantes da empresa ÁGATA INTERNATIONAL 

HOLDINGS  CORPORATION,  e  teriam  aberto  conta-corrente  bancária  e 

movimentado valores vultosos no período de 02 de janeiro de 1997 e 27 de agosto 

de 2003, conforme apontado na denúncia e ora, reduzido a 04 de fevereiro de 1998 

a  27  de  agosto  de  2003,  por  conta  de  alteração  de  capitulação  e  advento  de 

prescrição.

No entanto, há documento, datado de 27 de agosto 

de  1999,  que  comprova  que  a  conta-corrente  bancária  era  movimentada  por 

FLÁVIO MALUF, conforme demonstra fax enviado para Joan Finch,  respondendo 

aos questionamentos do  DBI (Deutsche Bank International),  datado de  27 de 

agosto de 1999, escrito pelo próprio FLÁVIO MALUF e pelo comparsa HANI B. 
KALOUTI (cf.  doc.  Jersey-CD-Pasta  Digitalizada,  v.  01,  p.  31363  a  31367, 

constante, inclusive,  do    Anexo ao Parecer – Documentos pertencentes aos   
autos).

Nele FLÁVIO MALUF, respondendo indagações do 

DBI  (Deustche  Bank),  apresenta  planilhas  de  movimentações  financeiras  das 

empresas envolvidas, tece comentários sobre as movimentações e  confessa ser 
controlador  das  contas  CHANANI,  da  conta  GENERAL  STAR,  da  conta 

ORANGE e,  finalmente,  da  conta  ÁGATA,  registrada  no  MTB BANK OF NEW 

YORK, ressaltando  que  o  pagamento  efetivado  decorria  de  um  abatimento  do 

empréstimo da KILDARE FINANCE LTD. para o próprio FLÁVIO MALUF (cf. doc. 
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Jersey-CD-Pasta Digitalizada, v. 01, p. 31365, constante, inclusive, do    Anexo   
ao Parecer – Documentos pertencentes aos autos).

Nesse contexto, temos que a conta  ÁGATA serviu 

para lavagem de dinheiro pela família  MALUF, sob comando de FLÁVIO MALUF, 
conforme  se  extrai  das  provas  incontestes  trazidas  aos  autos,  nas  seguintes 

operações financeiras:

-  no tópico descrito na denúncia 54.5 (i),  temos a 

materialidade descrita  nos documentos  Jersey-CD-Pasta  Digitalizada,  v.  01,  p. 
31256, a fato datado de 01/07/1997;

-  no tópico descrito na denúncia 54.5 (ii), temos a 

materialidade descrita nos documentos  Jersey - CD-Pasta Digitalizada, v. 01, p. 
31260, a fato datado de 04/07/1997;

-  no tópico descrito na denúncia 54.5 (iii), temos a 

materialidade descrita nos documentos Jersey – CD Pasta Digitalizada, v. 02, p. 
31404 e p. 31413, a fato datado entre os dias 15 de janeiro de 1998 e 22 de janeiro 

de 1998;

- no tópico descrito na denúncia 54.5 (iv), temos a 

materialidade descrita  nos documentos  Jersey-CD-Pasta  Digitalizada,  v.  02,  p. 
31449, a fato datado de 30 de março 

Destarte,  restou  demonstrado  documentalmente, 

incontestavelmente que, no período compreendido entre  04 de março de 1998 e 
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27 de agosto de 2003 (os fatos delituosos praticados em período anteriormente, 

apontado na denúncia, que antecede ao prazo supra, efetuou-se emendatio libelli e 

sua  extinção  de  punilibilidade  reconhecida  –  sentença  de  fls.2774/2781),  que 

FLÁVIO  MALUF  e MYRIAN  HABER,  (HANI  B.  KALOUTI  houve 

desmembramento  e ROGER  CLEMENT  HABER  decretação  de 

extinção  da  punibilidade  por  falecimento)  previamente  ajustados,  com 

unidade  de  desígnios  e  identidade  de  propósitos ocultaram  e  dissimularam  a 

origem, a natureza e a propriedade de valores provenientes de crimes contra a 

administração pública [corrupção passiva] e de  organização criminosa, bem como 

que eles livre e conscientemente movimentaram e transferiram tais valores com a 

finalidade  de  ocultar  e  dissimular  a  sua  utilização,  o  Ministério  Público  Federal 

requer suas condenações com fulcro no artigo 1º, incisos V e VII e no artigo 1º, 
inciso II c.c. o artigo 1º, parágrafo quarto, todos da Lei n. º 9.613/1998.

B.2) DA PROVA TESTEMUNHAL

Nenhuma das testemunhas arroladas pelas defesas 

de FLÁVIO MALUF e MYRIAN HABER manifestou-se acerca dos fatos imputados 

aos corréus acerca do 7º fato delituoso, demonstrando desconhecer totalmente as 

operações  ilícitas  praticadas  pelos  corréus.  Em  sua  maioria  testemunhas  da 

honorabilidade e do  status social  dos corréus, salvo algumas informações sobre 

formação universitária, que segue em tópico abaixo no interesse dos autos.

C)  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  PROVAS 
TESTEMUNHAIS

Ainda dentro do tópico das provas produzidas nos 
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presentes autos, as mulheres corrés da família MALUF objetivam demonstrar serem 

do lar, submissas culturalmente a seus maridos e sem nenhuma participação nos 

negócios da família, típica de uma família tradicional libanesa (árabe), no intuito de 

afastar qualquer dolo na participação dos fatos ilícitos.

No entanto tal defesa não se sustenta, pois, além de 

serem mulheres ocidentalizadas, são todas letradas e muitas delas com curso no 

exterior,com  domínio  da  língua  inglesa,  e  algumas  formadas  em  Direito  e 

Administração de Empresas (no ramo e no interesse do grupo MALUF) e sempre 

viajaram para o exterior (são cosmopolitas).

Isto  restou  claro  nos  depoimentos  de  fls. 

fls.2903/2906,  das  testemunhas  de  JACQUELINE  DE  LOURDES  COUTINHO 
TORRES,  a  saber:  MARINA  PENTEADO  FERREIRA,  DÉBORA  GOBITTA   e 
ADELE ZARZUR, sendo por esta última dito que  JACQUELINE, ao que sabe, é 

formada em Direito e Administração de Empresas. À fls.3021/3031,  FRANCISCO 
EVANGELISTA  DE  FREITAS informa  saber  que  JACQUELINE é  formada  em 

DIREITO, na São Francisco da Universidade de São Paulo, e  ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS na Fundação Getúlio Vargas. Ou seja,  JACQUELINE é formada 

nas duas mais  conceituadas faculdades do país,  cada qual  na  sua área.  Outra 

testemunha,  que  é  prima-irmã  da  corré  JACQUELINE,  Patrícia,  disse  que  esta 

estudou na Suíça (o que é para poucos) e que domina várias línguas e a definiu 

como uma poliglota.

Tanto assim, que a testemunha DÉBORA GOBITTA 
informou que  JACQUELINE viajava com frequência para o exterior,  sempre em 

férias e feriados prolongados, para vários lugares do mundo, bem como para os 

EUA,  em Miami  e  Nova  Iorque,  inclusive,  e  sempre  acompanhada do  marido 
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FLÁVIO MALUF, nessas frequentes e constantes viagens ao exterior.

Também  não  foi  diferente  no  que  toca  ao 

depoimento de fls. 2928/2932, da oitiva da testemunha de LINA MALUF ALVES DA 
SILVA, o senhor JOÃO ALBERTO DA SILVA disse que, “ao que sabe é formada 

como  Administradora  de  Empresa  pela  FAAP”.  Ou  seja,  LINA  tem  formação 

acadêmica superior robusta em uma das melhores faculdades de Administração de 

Empresa de São Paulo, a FAAP. 

Assim, o patriarca e a matriarca da família MALUF 

já de muito vinham preparando seus filhos, homens e mulheres, para sucederem-lhe 

nos  negócios  da  família,  não  se  demonstrando  serem  mulheres  frágeis  e  sem 

conhecimentos  técnicos na administração dos  negócios  da família,  quanto  mais 

quando se trata de assinarem documentos de suma importância para abertura de 

empresas offshores e fundos de investimentos no exterior.

No que tange às testemunhas de MIRYAN HABER, 

as testemunhas nada acrescentaram, a não ser a declaração do senhor GEAZLIEB 

BEGUN de que MIRYAN domina o idioma inglês, demonstrando, também, ser uma 

mulher culta e que domina a língua inglesa, ainda mais nas atividades comerciais do 

comércio exterior. Tanto assim, que muitas de suas testemunhas arroladas residiam 

no exterior.

V – DO INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS

Os corréus, uma vez interrogados negaram os fatos, 

cujos  registros  estão  resguardados  às fls.3130/3142 dos  presentes  autos,  na 
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sequência de  MYRIAN HABER, LINA MALUF ALVES DA SILVA, LIGIA MALUF 
CURI, JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES e FLÁVIO MALUF.

Na sequência, obedecendo a ordem cronológica dos 

primeiros corréus interrogados, e no interesse dos fatos contantes dos autos, temos 

que:

-  MYRIAN  HABER,  às  perguntas  feitas  pelo 

MM.Juiz, respondeu: - “nunca trabalhou durante o casamento”; - “não sabia que o 

marido e ela tinham conta no exterior”; - “Conta Ágata: que assinava documentos a 

pedido  do  marido,  mas  não  sabia  do  que  se  tratava”;  -  “deve  ter  assinado 

documentos”; - “conta MTB não sabe dizer se havia conta nesse banco: conselhos 

de negócios: não sabe”. Às perguntas que lhe foram dirigidas pelo MPF disse que: -  

”assinava documentos sem saber”.

Ou  seja,  reconhece  que  assinava  documentos  a 

pedido  do  marido,  mas  alegava  que  não  sabia  do  que  se  tratava,  e,  ainda, 

reconhece  que  “deve  ter  assinado  documentos”.  Ou  seja,  em que  pese  alegar 

ignorância  do  conteúdo  reconhece  que  assinava  documentos.  Não  produziu 

nenhuma  contra-prova  que  desconstitua  ou  justifique  a  ocorrência  das  práticas 

demonstradas nos  autos,  e  sua defesa  quedou-se  inerte  em produzir  eventuais 

questionamentos  acerca  da  autenticidade  dos  documentos  ou  mesmo  de  suas 

assinaturas apostas nos documentos oficiais dos bancos, que seja.

Destarte  ficou  patente  que  a  participação  de 

MYRIAN HABER deu-se, livre e consciente, como coautora no ilícito de lavagem de 

capitais  na  medida  que  emprestou  seu  nome  e  procedeu  abertura  de  contas 

bancárias no exterior para proceder a passagem do capital de origem espúria a fim 
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de  proceder  a  última  etapa  da  lavagem de  dinheiro  para  interná-lo  no  sistema 

financeiro nacional.

-  LINA MALUF  ALVES  DA SILVA,  às  perguntas 

que  lhe  foram  dirigidas  pelo  MM.Juiz,  respondeu  que:  “é  administradora  de 

empresas formada em 1988”; - “não ouviu falar na empresa Kildare e nos Fundos 

Investimentos:  Latin  Invest,  Mercosurian  Challenge  e  Brazil  Value”;  -  “os 

documentos eram dados por seu pai,  mas sem oportunidade de lê-los (não era 

permitido)”;  -  “não  sabe  da  expedição  de  debêntures  da  Eucatex  e  nem  se  é 

acionista da Eucatex”; - “os documentos que assinava não sabia se era de língua 

inglesa e não se lembra”; - “não sabe a origem dos documentos (Jersey ou Ilhas 

Britânicas)”.  Às  perguntas  que lhe  foram dirigidas pelo  MPF,  respondeu:  -  “que 

trabalhou  na  FMU,  meio  período  na  administração”;  -  “formou-se  na  FAAP em 

Administração  de  Empresas”;  -  “fala  inglês  e  francês”;  -  “ela  assinava  os 

documentos na casa de seu pai que lhe chamava para lhe falar”; - “não sabe dizer 

quantos documentos assinou, ao depois, disse que não se lembrava”.

No caso de  LINA MALUF ALVES DA SILVA, filha 

de  PAULO  MALUF,  que  além  de  participar  do  esquema  criminoso  de  forma 

consciente, e  além de constar seu nome e assinatura na abertura das empresas, 

bem como das contas nas quais houve movimentação de valores de origem ilícita, 

tem formação acadêmica como administradora de empresas, não se prestando se 

declarar  uma  pessoa  simples  e  sem  conhecimentos  técnicos  mínimos  sobre 

documentos de abertura de empresas e contas bancárias, em especial aqueles em 

que apôs sua assinatura.

De  qualquer  forma,  assumiu  que  assinava 

documentos, a “mando” de seu pai, em especial aqueles ofertados por ele, embora 
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alega  que  não  os  lia.  Todavia,  os  documentos  que  assinou  são  de  língua 

estrangeira  e  LINA   domina  o  vernáculo  inglês  e  francês,  não  podendo  alegar 

ignorância do conteúdo de tais documentos.

Saliente-se  que,  sem  embargo  de  toda  a 

documentação  apresentada  nos  presentes  autos,  constituindo  todo  arcabouço 

fático-probatório das práticas ilícitas realizadas, tem-se que, nem de passagem a 

defesa de LINA realizou uma contra-prova, ou mesmo desqualificou os documentos 

aqui aportados, a fim de desconstituir a acusação ou justificar sua tese de defesa.

-  LIGIA MALUF CURI, às perguntas que lhe foram 

feitas pelo MM.Juiz, respondeu que: - “não sabe do processo”; - “empresa Kildare, 

não  ouviu  falar,  e  nem  dos  Fundos  Investimentos:  Latin  Invest,  Mercosurian 

Challenge e Brazil Value”; - “ao perguntar se tem conta no exterior, ou se já teve, 

respondeu que não, de que tem conhecimento, não”; - “não recebe dividendos da 

Eucatex  e  nunca  trabalhou  na empresa,  não  tem conhecimento  de  emissão  de 

debêntures da Eucatex”; - “se há documentos assinados dessas empresas, disse 

nunca  assinou,  e  que  ninguém  nunca  deu  nada  para  ela  assinar,  seu  pai  ou 

qualquer  outro  familiar”.  Às  perguntas  feitas  pelo  Ministério  Público  Federal:  - 

“manifestou o interesse de não responder às perguntas, se puder, pois não se sente 

confortável; - “é esposa de Maurílio Miguel Curi”. De qualquer forma o Ministério 

Público Federal solicitou que consignasse em assento as perguntas que lhe foram 

feitas  e  não  respondidas,  a  saber:  “O  seu  marido  trouxe  alguma  coisa  para  a 

senhora assinar? Se seu irmão Flávio Maluf trouxe alguma coisa para a senhora 

assinar e se seu pai Paulo Maluf trouxe alguma coisa para a senhora assinar? Se a 

senhora frequentava a Eucatex? Se a senhora “leu” os documentos para a senhora 

assinar? Sobre as contas no exterior e se a senhora tinha conhecimento dessas 

contas, mais especificamente, essas contas na Suíça, em Jersey? Se a senhora 
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consta  como  sócia  ou  diretora  de  empresas  no  exterior,  e  quais  são  essas 

empresas? Se a senhora tem alguma coisa em seu nome em relação aos fatos da 

imputação, que entre 1993 a 1996, foram transferidos o valor de US$ 1.095.000,00 

(um milhão e noventa e cinco mil dólares) para conta nº 203-201642, também na 

Suíça, em nome de LINEA-A FUNDATION, tendo como beneficiária a senhora? Se 

a  senhora  é  proprietária  e  beneficiária  dessa  empresa  LINEA-LI  FUNDATION, 
especificamente dessa conta mencionada aberta no Banco UBS em 1990? Se a 

senhora  teria  feito  uma disposição,  após  o  falecimento  de  seu  marido,  Maurílio 

Miguel Curi, de que a senhora, então, teria sido beneficiária única beneficiária dos 

ativos  dessa  pessoa  jurídica  que  mencionei  –  LINEA-LI  FUNDATION?  Se  a 

senhora  sabe  de  que  houve  alteração  da  LINE-LI  FUNDATION para  ALIKA 
FOUNDATION? Se sabe da alteração da fundação White Golden Fundation para 

Alika Foudation e se em relação a essa empresa,  fundação entre 1998 e 2002 

consta  que  foram  recebidas  a  quantia  de  US$  4.893.000,00  (quatro  milhões, 

oitocentos  e  noventa  e  três  mil  dólares  americanos),  na  conta  cuja  titularidade 

pertencia a senhora e a Maurílio Miguel Curi? Se a senhora mantém recursos no 

Banco chamado  Hentsch & Darier  na Suíça? Se a senhora  manteve conta no 

exterior, mais especificamente na Inglaterra, em nome DURANT INTERNATIONAL 
CORPORATION  e   EMPORIA  HOLDINGS  CORP.? E  uma  vez  que  consta  a 

senhora  como  diretora  da  DURANT  INTERNATIONAL  CORP.,  juntamente  com 

FLÁVIO MALUF,  LINA MALUF e  HANI  KALOUTI?  Se  a  senhora  conhece  a 

empresa SUN DIAMOND LTD., cujos diretores são a senhora sua mãe, seu irmão, 

sua irmã? Se a empresa DURANT INT CORP da qual a senhora é diretora manteve 

recursos na Ilhas Jersey? O que poderia dizer sobre as transferências de valores 

entre as empresas  DURANT e KILDARE? Que fale a respeito de que a senhora 

conste como beneficiária de um fundo chamado  LATINVEST no Banco Deustche 

Bank  na  Ilha  de  Jersey?  BRAZIL  VALUE  FUND ?  LATIN  AMERICAN 
INFRAESTRUTURE na Ilha de Jersey? FOUNDLAND INVESTMENTES FUND na 

Ilha  de  Jersey,  todos  em  nome  da  senhora?  ORYX,  MERCOSURIAN, 
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FOUNDLAND? AMAZON HORIZONS FUND, também na Ilha de Jersey? Gostaria 

de  saber  se  seu  pai  e  seu  irmão  costumavam  viajar  para  esses  locais  que 

mencionei  Jersey,  Suíça  e  Inglaterra,  e  com  que  frequência?  Gostaria  que  a 

senhora me explicasse qual é a função exercida pelo seu irmão no que diz respeito 

aos negócios da família, e do seu pai também? Gostaria de saber se a  senhora 

conhece HANI KALOUTI e qual a relação que a senhora mantém com ele?”

A corré LIGIA foi assertiva em negar todos os fatos, 

saindo pela negativa geral diante das perguntas que lhe foram feitas pelo MM.Juízo, 

chegando ao ponto de, além de se defender perante o Supremo Tribunal Federal 

anteriormente, e posteriormente perante esta Primeira Instância, até mesmo negar 

que “conhece o processo”.

Nega ainda, mais adiante, algo que nem os outros 

negaram, sob alegação de que assinaram sem saber do que se tratava.  LIGIA, 

chega ao ponto de negar a existência dos documentos constantes dos autos e que 

compõe robusta  prova  material  da  prática  das atividades ilícitas,  colocando sob 

dúvida a existência dos mesmos sob alegação de que “se há documentos assinados 

dessas empresas”, ela nunca os assinou.

E vai além, contrariando todas as provas dos autos 

bem como a todas as demais declarações dos corréus envolvidos na prática delitiva, 

LIGIA assevera  que  “nunca  assinou”  os  documentos  das  aberturas  das  contas 

bancárias, bem como dos fundos de investimentos, e,  ainda, os documentos de 

aberturas das empresas mencionadas nos fatos delituosos que lhes são imputados.

Até  pela  mesma  linha  de  raciocínio,  também 

declarando, e negando veementemente, que “ninguém nunca deu nada para ela 
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assinar, seu pai ou qualquer outro familiar”, até porquê, talvez, assinou ciente do 

que assinava e assinou por vontade e interesse próprio.

Depois mais  nada se extrai  de  suas declarações, 

até  mesmo  por  usar  da  prerrogativa  constitucional  de  ficar  silente  diante  das 

perguntas que lhe foram feitas acerca dos ilícitos que lhe são imputados. Negou-se 

a responder as questões formuladas pelo Ministério Público Federal no intuito de 

elucidar  os  fatos  e  corroborar  com  a  verdade  dos  fatos  na  apuração  das 

investigações.

Saliente-se  que,  sem  embargo  de  toda  a 

documentação  apresentada  nos  presentes  autos,  constituindo  todo  arcabouço 

fático-probatório  das práticas ilícitas realizadas,  temos que nem de passagem a 

defesa de LIGIA realizou uma contra-prova, ou mesmo desqualificou os documentos 

aqui aportados, a fim de desconstituir a acusação ou justificar sua tese de defesa.

-  JACQUELINE  DE  LOURDES  COUTINHO 
TORRES,  interrogada  pelo  MM.Juiz,  às  perguntas  que  lhe  foram  feitas,  cujas 

respostas no interesse da investigação ora transcrevo, respondeu: “Fui casada com 

Flávio  Maluf  de  1986 a 2007”;  “Fiz  faculdade de Direito  e  de Administração de 

Empresas, mas nunca exerci essas profissões”; “Morei nos EUA, por um ano em 

1986/1987, depois da casada em Nova York”; “devo ter assinado várias coisas, 
mas  nada  sobre  isso”;  “ele  (Flávio)  entrou  na  empresa  Eucatex  no  setor  de 

TRADE,  e o tio  dele era o Diretor  da  Empresa”;  “Flávio  passou a ser  diretor  e 

passou a Presidente após a aposentadoria do tio. O irmão passou a pertencer ao 

Conselho”.  Pelo  MPF,  respondeu:  “Manifestou  o  interesse  de  não  responder  a 

qualquer  pergunta  do  Ministério  Público  Federal”  que  lhe  foi  dirigida,  sendo  as 

questões: “Se a senhora disse que não trabalhou em nenhuma empresa, gostaria 
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de saber porquê seu nome e sua assinatura constam em documentos constantes 

dos autos  referentes  às  diversas empresas fundadas no exterior,  especialmente 

considerando que a senhora tem formação jurídica e também em administração de 

empresas, então, não se trata de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento 

específico sobre legislação societária (0:17'41)”; “Gostaria que consignasse que a 

senhora se recusou e não respondeu como a senhora explica que seu nome e sua 

assinatura em diversos documentos constantes dos autos (0:18:30)”; “Se o seu ex-

marido entregava documentos para a senhora assinar e se a senhora os lia, e se 

não, porquê a senhora não os lia, uma vez que a senhora tem formação jurídica e 

administrativa suficiente para poder entender porque deveria ler esses documentos”; 

“Qual era a sua relação que a senhora mantinha com a Eucatex, especificamente no 

que diz respeito a emissão de debêntures”; “Gostaria de saber se a senhora, que 

disse que não conhece essa empresa KILDARE, se a senhora, então, gostariaque a 

senhora  reiterasse  que  não  a  conhece  e  os  fundos  de  investimentos  a  ela 

vinculados  todos  eles  situados,  os  investimentos,  nas  Ilhas  Jersey  e  a  pessoa 

jurídica Kildare nas Ilhas Virgens Britânicas”; “Gostaria de saber se a senhora ou 

seus ex-marido viajaram para esses lugares, Ilhas Virgens Britânicas ou Jersey e 

também na  Suíça,  e  quantas  vezes  isso  aconteceu?”;  “Gostaria  de  saber  se  a 

senhora  mantinha conta  na Suíça  em conjunto  ou individualmente  com seu ex-

marido”;  “E  se  a  senhora  não manteve como a senhora  explica  que seu nome 

consta  nos documentos relacionados às  contas  mantidas no estado helvético?”; 

“Gostaria de saber se a senhora tem alguma notícia do envolvimento do seu ex-

marido ou seu ex-sogro com essas contas existentes no exterior, e qual é o seu 

conhecimento a respeito dos fatos”; “Gostaria, também, que a senhora esclarecesse 

se  a  senhora  manteve  alguma  conta,  ou  teve  alguma  conta,  em  Londres?”; 

“Gostaria, também, de saber se a senhora conhece o denunciado HANI KALOUTI, 

representante da DURANT INTERNATIONAL CORP.”; “Qual é a relação que seu 

marido e a senhora tem com ele?”;  “Gostaria  que a senhora esclarecesse se a 

senhora tem conhecimento da participação das suas ex-cunhadas em empresas 
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também  abertas  em  paraísos  fiscais?”;  “Gostaria  que  a  senhora  esclarecesse 

porquê  a  senhora  consta  como  Diretora,  já  que  a  senhora  falou  que  nunca 

trabalhou,  como  a  senhora  consta  como  Diretora  de  uma  empresa  chamada 

MCDOEL INVESTMENTS LTD., registrada nas Ilhas Virgens Britânicas?”; “Gostaria 

de saber porquê a senhora consta como beneficiária de um fundo de investimento 

chamado AMAZON HORIZON FUND, em conjunto com seu ex-esposo, constituído 

nas Ilhas Jersey, pelo Deustche Bank?”; “Gostaria que a senhora esclarece se a 

senhora tem conhecimento e porquê seu nome consta vinculado a diversos outros 

fundos  no  Deustche  Bank  International  das  Ilhas  Jersey  também,  notadamente 

LATINVEST,  BRAZIL  VALUE e  LATINAMERICAN  INFRAESTRUTURE, 
FOUNDLAND INVESTMENTES, ORYX FUND, MERCOSURIAN CHALLENGE E 
AMAZON HORIZONS FUND (na imagem, dirigiu-se a seus advogados, buscando 

aprovação,  ao  expressar  facialmente  sua  negativa?)”;  “Gostaria  de  saber  se  a 

senhora  conhece  a  conta  CHANANI,  também  na  qual  a  senhora  figura  como 

beneficiária.”;

Quebrando  o  seu  silêncio,  às  perguntas  que  lhe 

foram dirigidas pelo Ministério Público Federal,  respondeu:  “Gostaria  também se 

saber se essa quantia que a senhora falou que recebe por mês, no valor de R$ 

70.000,00  (setenta  mil  reais),  é  a  que  título?  Respondeu:  Que  é  aluguel. 

Respondeu: nunca foi para Jersey e nem Ilhas Virgens. Estudei na Suíça quando 

tinha quinze anos, não tem nenhuma ação na Eucatex, nunca tive ou mantive conta 

em  Londres.  Suas  amigas  assinavam  coisas  para  seus  maridos?  r.:  nunca 

perguntei, relatando que: “ o casamento era relacionamento de confiança, em que 

você  confia  ou  não  confia.  Sobre  minha  qualificação,  por  mais  que  eu  tenha 

estudado,….., e sobre se eu leio aquilo que eu assino, a gente, eu, a gente não 

costumo assinar aquilo que não leio mas eu também não sou a pessoa indicada, 

normalmente  eu tenho sempre um advogado que diz para mim que está tudo 
em ordem, pode assinar, ou não está tudo em ordem e não pode assinar ,……, 
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é um pouco longa a vida para dizer a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu era 

antes,  então eu não  posso te  dizer.  MPF:  E  quantas  empresas  que a  senhora 

consta  em  seu  nome?  A  senhora  não  sabe  explicar?...respondeu:  Essas  aí, 

não…….” e recusou-se a responder mais, encerrando-se os questionamentos do 

parquet federal.

No interesse dos fatos e da prática delitiva, foram as 

únicas perguntas respondidas pela corré JACQUELINE.

É uma pessoa culta,  letrada,  estudou no exterior, 

mais  particularmente  na  Suíça,  e  é  formada DIREITO,  na  São  Francisco  da 

Universidade de São Paulo,  e  ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS na Fundação 

Getúlio  Vargas.  Ou seja,  JACQUELINE é  formada nas duas mais  conceituadas 

faculdades do país,  cada qual  na  sua área,  e  domina línguas estrangeiras,  em 

especial francês e inglês, tanto escrita quanto falada.

De  seu  depoimento  extrai  que  ela  confirmou  que 

assinou  “várias  coisas”,  negando,  todavia  ter  assinado  os  documentos  que  a 

envolve no ilícito de lavagem de capitais.  Expressa assim,  ter tido o hábito de 
assinar documentos no interesse da família,  mas nega peremptoriamente ter 

assinado tais documentos que comprovam, nos presentes autos, a participação de 

JAQUELINE na prática delituosa apontada na inicial.

Demonstra destreza e entendimento nas áreas de 

atuação de eu ex-marido,  FLÁVIO,  ainda mais quando especifica a área de sua 

atuação na empresa, especificando tratar-se da área de TRADE, de conhecimento 

de poucas pessoas, denotando dominar o jargão empresarial e ramos de atuação. 

Afinal, tem formação para tanto.
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Destarte, não é verossímil que assinava sem saber, 

não  lia  o  que  assinava  e  nem se  importava  para  que  tais  documentos  seriam 

utilizados. Até mesmo por ser esposa de FLÁVIO, o braço direito de seu pai PAULO 

MALUF,  e  pelo  conhecimento  que  detém,  JACQUELINE  tinha  conhecimento  e 

controle dos fatos, participando ativamente e conscientemente das atividades ilícitas 

de ocultação de valores e reintegração dos mesmos ao sistema financeiro nacional,  

das quais seria uma das grandes beneficiárias.

Destarte,  cumpre  observar  que,  sem embargo  de 

toda  a  documentação  apresentada  nos  presentes  autos  que  constitui  todo 

arcabouço fático-probatório das práticas ilícitas realizadas, temos que em nenhum 

momento  a  defesa  de  JACQUELINE  realizou  uma  contra-prova,  ou  mesmo 

desqualificou os documentos aqui aportados, a fim de desconstituir a acusação ou 

justificar sua tese de defesa.

Por  último  temos  a  inquirição  do  corréu  FLÁVIO 
MALUF, verdadeiro braço direito de seu pai e sucessor no comando da empresa da 

família. Com certeza um dos operadores e cabeça do esquema ilícito.

-  FLÁVIO  MALUF,  interrogado  pelo  MM.Juiz,  às 

perguntas  que  lhe  foram feitas  respondeu  que  tem ciência  do  que  é  acusado, 

apontando,  inclusive,  quais  os  fatos  delituosos  que  lhes  são  imputados  nos 

presentes  autos,  após  seu  desmembramento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal, 

dizendo: “acusado pelos itens: 5º, 7º e 8º fatos, ao que sabe”.

Às  outras  perguntas  respondeu:  “que desconhece 

os fundos e as pessoas mencionadas”; “nunca teve e não tem contas ou bens de 

outra natureza no exterior”. Perguntado se, eventualmente, assinou documentos e 
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papéis para abertura de contas no exterior,  “alegou desconhecimento”;  “sobre a 

empresa ÁGATA,  offshore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, se conhece ou 

não,  respondeu  que  “desconhece  qualquer  assunto  referente  a  essa  empresa 

ÁGATA, nunca ouvindo falar dela”. Não conhecia o senhor  ROGER, nunca tinha 

ouvido falar”; “conhecia o senhor  HANI KALOUTI”; “que começou na  EUCATEX 
trabalhando na área internacional  de  exportação desde  1986,  de  TRADING até 

1992/1993, exportação/importação, e que viajava muito e constantemente”; “que 

conheceu senhor HANI numa dessas viagens para o exterior. Ele era consultor de 

mercado. Nunca travou negócios com ele, só o conhecia. Nunca mais teve contato 

com HANI”; “Desconhece se ele teve negócios com a família MALUF”; “a partir de 

janeiro de 1997 virou Presidente-Executivo  da  EUCATEX,  cargo que exerce até 

hoje”; “a empresa tem hoje uma subsidiária nos EUA, denominada, Eucatex Nossa 

América”. Pelo MPF, respondeu: “utilizou-se de sua prerrogativa de se manter em 

silêncio,  diante  das  perguntas  do  MPF.”  Pelo  MPF  foi  requerido  que  se 

consignasse  o  registro  de  suas  perguntas,  tais  como  seguem:  “quantos 

processos  ele  foi  condenado”;  “de  que  o  réu  desconhece  os  fundos  de 

investimentos e as empresas constituídas em paraísos fiscais, gostaria de indagar 

se ele desconhece esses fundos e essas empresas, então, como é que ele explica 

que seu nome conste e sua assinatura constem nestes documentos relacionados a 

esses fundos e contas abertas em paraísos fiscais e de onde surgiram e se são 

verdadeiros ou falsos de acordo com a alegação do réu”; “gostaria de saber quais  

tipos  de  investimentos  particulares  o  réu  compartilha  com  seu  pai  no  que  diz 

respeito  aos investimentos familiares, se, além da  EUCATEX,  se o réu mantém 

contas ou investimentos ou outros tipos de aplicações financeira juntamente com 

seu pai seja no Brasil ou no exterior”; “gostaria também de indagar ao réu, mais 

especificamente  se  ele  conhece  esses  fundos  vinculados  à  pessoa  jurídica 

KILDARE FINANCE, mais especificamente, LATINVEST FUND,  MERCOSURIAN 
CHALLENGE  FUND,   BRAZIL  VALUE  FUND,  todos  eles  vinculados  ao 

DEUSTCHE BANK, constituídos, então, num paraíso fiscal que se chama Ilha de 
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Jersey, gostaria de indagar se o réu já foi para a Ilha de Jersey, viajou para a Ilha 
de Jersey, se ele já viajou para as Ilhas Virgens Britânicas, e se ele já viajou, e 

em  que  datas,  à  Suíça, acompanhado  ou  não  de  seu  pai,  e  a  Londres, 

acompanhado ou não, de seu pai”; “gostaria que ele informasse, muito embora ele 

diga  que  a  negociação  com debêntures  faz  parte  da  vida  negocial  regular  das 

empresas, que ele explicasse especificamente como essa operação de debêntures 

envolvendo fundos de investimentos que estão constituídos em seu nome particular 

e  portanto  não  se  trata  de  operações de debêntures  envolvendo  uma empresa 

qualquer,  uma  empresa  que  opera  no  mercado  regularmente,  mas  sim  uma 

empresa em seu nome constituída na Ilha de Jersey”; “gostaria também que o réu 

explicasse também, mais uma vez, especificamente, porquê que o nome dele está 

vinculado aos documentos,…, vinculados nos documentos relacionados à empresa 

ÁGATA INTERNATIONAL HOLDINGS COPORATION que é uma das empresas, 

então,  que  é  vinculada  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro  objeto  da  denúncia. 

Gostaria, então, que ele esclarecesse”; “se ele diz que já faz muito tempo que ele 

não  vê  o  réu,  que  foi  desmembrado,  HANI  KALOUTI,  como é  que  ele,  então, 

explica,  que  o  nome dele  juntamente  com esse  réu  HANI,  ROGER CLEMENT 
HABER e  MYRIAN  HABER constam dos documentos de abertura  dessa conta 

especificamente  no  MTB  BANK  OF  NEW  YORK em  nome  de  ÁGATA 
INTERNATIONAL HOLDINGS COPORATION”; “gostaria de saber se ele mantém, 

ainda,  em  nome  da  empresa  ÁGATA  INTERNATIONAL  HOLDINGS 
CORPORATION, no  MTB Bank of New York (atual Hudson Bank) uma conta nº 

030.101.468 e, se ele não mantém essa conta, então, a que título essa conta está 

vinculada a ele e aos corréus ROGER e MYRIAN”; “se ele afirma que desconhece 

esses fundos e essas empresas, qual a explicação que ele dá para que o nome dele 

conste  tão  continuadamente  em documentos  relacionados  a  essas  empresas e, 

basicamente, que tipo de negócios além da EUCATEX, o réu mantém com seu pai, 

PAULO SALIM MALUF, ex-prefeito de São Paulo e acusado de crime de corrupção 

passiva.”
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Às perguntas feitas pelo MM.Juiz,  FLÁVIO negou-

as, de tal sorte que o corréu FLÁVIO MALUF, que trabalhou na área de comércio 

exterior da empresa até em 1997, ano em que passou a ocupar o cargo mais alto da 

hierarquia  da  empresa,  na condição de Diretor-Presidente,  desconhece e nunca 

ouviu falar nas empresas fraudulentamente abertas no exterior, nem mesmo nas 

contas de fundo de investimento cujos valores ilícitos foram movimentados, todos 

eles em nome de seus irmãos, cunhados, conhecidos e em nome próprio e de sua 

esposa à época dos fatos.

Todos  documentos  aportados  e  referidos  na 

presente ação penal  trazem assinatura dos corréus e de  FLÁVIO MALUF,  a tal 

ponto que, ao negar e não reconhecer as assinaturas constantes dos documentos, 

registros de conversas (e-mail) estabelecidas entre FLÁVIO e seus representantes 

e intermediários, acaba por alegar a própria torpeza, tão patente a materialidade 

delitiva constante dos autos.

Tanto assim que FLÁVIO,  sem embargo de toda a 

documentação  apresentada  nos  presentes  autos  que  constitui  todo  arcabouço 

fático-probatório  das  práticas  ilícitas  realizadas,  em  nenhum  momento  de  sua 

defesa realizou uma contra-prova,  ou  mesmo desqualificou os  documentos aqui 

aportados, a fim de desconstituir a acusação ou justificar sua tese de defesa.

De outra forma, disse desconhecer  a pessoa que 

operacionalizou  no exterior  toda  a  documentação  –  verdadeiro longa manus do 

corréu FLÁVIO na promoção dos ilícitos, senhor HANI, também ora processado em 

autos apartados.

Assim  como  sua  irmã  LÍGIA,  e  sua  ex-esposa 
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JACQUELINE,  FLÁVIO  usou de seu direito de ficar calado e não respondeu às 

questões que lhe foram dirigidas pelo Ministério Público Federal, aliás, formando-se 

aí  o  acordo  entre  o  “Triunvirato  do  Silêncio”  entre  aqueles  que  estavam  mais 

próximos  do  comando  da  quadrilha,  sendo  verdadeiro  “  capo  de  tutti  capi  ”  1  , 
juntamente  com seu pai  PAULO,  da  quadrilha  dos membros da mesma família 

MALUF.

Destarte,  restou  comprovado  na  presente  ação 

penal que FLÁVIO constituiu o verdadeiro cabeça e chefe de uma quadrilha, dentro 

do  núcleo  da  família  MALUF, que  juntamente  com  seus  irmãos,  sua  esposa, 

cunhados, e outros  ROGER, MYRIAN e HANI, promoveram a prática do ilícito de 

lavagem de  capitais  de  valores  oriundos  da  prática  de  ilícito  sob  promoção  do 

patriarca da família  MALUF, o senhor  PAULO MALUF, cujo crime antecedente e 

que deu ensejo à prática criminosa de lavagem de capitais está sendo apurado, em 

fase adianta para a prolação de sentença em autos próprios.

Por  derradeiro,  Considerando-se,  ao  final,  que  o 

Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Penal nº 863, em recente decisão, 

condenou  PAULO  SALIM  MALUF, à  pena privativa  de liberdade de  7 anos,  9 
meses e 10 dias, por práticas oriundas de mesma denúncia que ora se analisa, e 

com  base  em  provas  interligadas  às  que  compõem  a  presente  ação  penal,  o 

Ministério Público Federal requer a juntada da decisão final da Ação Penal nº 863 

perante o STF, na sua integralidade, composta pelo Acórdão, Relatoria e votos dos 

Ministros com 208 laudas, facilitando entendimento e elucidando parte do esquema 

ilícito constantes destes autos.

1 “capo de tutti capi” - tradução literal: “chefe de todas as cabeças”
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte,  por  tudo  que  foi  exposto  nas  presentes 

alegações finais e com base na documentação que lastreia a denúncia oferecida, 

restaram  comprovadas  as  práticas  ilícitas  por  parte  de  FLÁVIO  MALUF, 
JACQUELINE DE LOURDES COUTINHO TORRES MALUF, LIGIA MALUF CURI 
ou LÍGIA  LUTFALLA  MALUF,  LINA  MALUF  ALVES  DA  SILVA  e MYRIAN 
HABER.

Com efeito, tornou-se evidente a existência de uma 

articulação criminosa  engendrada pelos  ora  denunciados,  voltada  à  ocultação e 

dissimulação dos valores oriundos de fontes ilícitas (delitos antecedentes), por meio 

da  utilização  de  offshores,  movimentações  financeiras  vultosas  efetivadas  pela 

modalidade “dólar-cabo”, com valores pulverizados em diversas contas bancárias e 

fundos de investimentos no exterior. 

Foram,  ainda,  efetivadas,  pelos  denunciados, 

sucessivas transferências de valores entre elas, objetivando, ao final, a reintegração 

dos valores movimentados, travestindo-se esses recursos ilícitos da aparência de 

licitude.  Tais  práticas  traduziram-se  no  cometimento  do  crime  de  lavagem  de 

valores,  sendo certo  que,  a  teor  do disposto no inciso II  do artigo 2º  da Lei  nº 

9613/98, o julgamento dos delitos de lavagem de dinheiro independe do julgamento 

das infrações penais que o antecedem.

Por fim, os ilícitos praticados e ora imputados aos 

corréus não foram alcançados pelo instituto da prescrição penal. Ademais, tendo em 

vista a natureza de crime permanente, houve interrupção da prescrição somente 

quando do conhecimento dos fatos pelas autoridades brasileiras, com consequente 
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recebimento da denúncia.

VII – DO PEDIDO

Por  todo  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal 

pugna  pela  CONDENAÇÃO  dos  corréus  FLÁVIO  MALUF,  JACQUELINE  DE 
LOURDES  COUTINHO  TORRES  MALUF,  LIGIA  MALUF  CURI  ou  LÍGIA 
LUTFALLA MALUF, LINA MALUF ALVES DA SILVA acusados pela prática dos 

crimes previstos  no inciso I,  do parágrafo primeiro do artigo 1º  c.c.  o  parágrafo 

quarto do artigo 1º,  todos da Lei  n.  º  9.613/1998 tendo em vista  as imputações 

narradas no fato 5º, bem como FLÁVIO MALUF e  MYRIAN HABER acusados pela 

prática  dos crimes previstos  nos incisos  V e  VII  do  artigo  1º  e  no  inciso  II,  do 

parágrafo primeiro do artigo 1º c.c. o parágrafo quarto do artigo 1º, todos da Lei n. º  

9.613/1998, tendo em vista as imputações narradas no fato 7º. 

São Paulo, 07 de novembro de 2017. 

KAREN LOUISE JEANETTE KAHN

        Procuradora da República


