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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 29 de janeiro de 2018 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

em desfavor de SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO 

CABRAL), ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARY FILHO), SÉRGIO 

CASTRO DE OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”), GLADYS SILVA FALCI DE 

CASTRO OLIVEIRA, SONIA FERREIRA BATISTA, JAIME LUIZ MARTINS e 

JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, na qual lhes são imputadas as 

seguintes condutas:  

 

“Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, 

ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO 

DO CARMO MONTEIRO MARTINS, sob orientação e anuência de 

SÉRGIO CABRAL, entre 10 de outubro de 2007 e 22 de agosto de 2014, em 

165 (cento e sessenta e cinco) oportunidades distintas, ocultaram e 

dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade 

de R$ 6.858.692,06 (seis milhões oitocentos e cinquenta e oito mil seiscentos e 

noventa e dois reais e seis centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de 

crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio da 

transferência de recursos do GRUPO DIRIJA, composto pelas empresas 

DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (25 

pagamentos), BARRAFOR VEÍCULOS LTDA (43 pagamentos), DISBARRA 

DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LTDA (42 pagamentos), KLAHN 

MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A (26 pagamentos), SPACE 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO S/A (24 pagamentos) e CARCOM 

(CARCRED) PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA. (5 pagamentos), 

administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO, para a empresa 

GRALC/LRG AGROPECUÁRIA, com a justificativa de prestação de serviços 

de consultoria inexistente (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de Ativos/Art. 

1º, §4º, da Lei 9.613/98). 
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Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, 
ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA 
(“SERJÃO/BIG”), GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA, JAIME 
LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, sob orientação e 
anuência de SÉRGIO ABRAL entre 30 de dezembro de 2009 e 02 de maio de 
2011, em 39 (trinta e nove) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a 
origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 
1.074.582,50 (um milhão e setenta e quatro mil 
quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), convertendo em ativos 
lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, 
por meio da 
transferência de recursos do GRUPO DIRIJA, em especial pelas empresas 
DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (7 pagamentos), 
BARRAFOR VEÍCULOS LTDA (11 pagamentos), DISBARRA DISTRIBUIDORA 
BARRA DE VEICULOS LTDA (11 pagamentos), KLAHN MOTORS 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A (5 pagamentos) e SPACE 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO S/A (5 pagamentos), administradas por JAIME 
LUIZ e JOÃO DO CARMO, para a empresa FALCI CASTRO ADVOGADOS E 
CONSULTORIA, comandada por SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA 
(“SERJÃO/BIG”) e GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA, com a 
justificativa de prestação de serviços de advocacia inexistente (Conjunto de 
Fatos 02 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98). 

 
Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, 
ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, SONIA FERREIRA BATISTA, JAIME 
LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, sob orientação e 
anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 30 de setembro de 2013 e 22 de agosto 
de 2014, em 8 (oito) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a 
origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 
157.540,00 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais), 
convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela 
organização criminosa, por meio da transferência de recursos do GRUPO 
DIRIJA, em especial pelas empresas SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 
S/A (3 pagamentos) e CARCOM (CARCRED) PROMOTORA DE NEGOCIOS 
LTDA. (5 pagamentos), administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO, 
para a empresa SFB APOIO ADMINISTRATIVO, administrada por SONIA 
FERREIRA BATISTA, com a justificativa de prestação de serviços de 
consultoria inexistente (Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de 
Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98). 

 
Consumados os delitos antecedentes de corrupção, ARY FERREIRA DA 
COSTA FILHO, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO 
MARTINS praticaram, no dia 18/05/2011, um ato de lavagem de dinheiro por 
intermédio de organização criminosa, consistente na venda pela empresa 
GRAN BARRA EMPREENDIMENTS E PARTICIPAÇÔES S/A do imóvel 
localizado na Avenida Lucio Costa, 3600, Bloco 1, Apartamento 1201, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, registrado junto ao 9º RGI, matrícula 22.129, para 
ARY FILHO, pelo valor pago em espécie de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e 
duzentos mil reais), com a manutenção do mencionado bem em nome da 
empresa GRAN BARRA, com a finalidade de converter os recursos de origem 
ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para 
ocultar o real proprietário do bem. (Fato 04 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, 

da Lei 9.613/98).” 
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Narra o Ministério Público Federal que “Com o avanço das investigações, 

especialmente com a celebração de acordo de colaboração premiada com JAIME 

LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, homologado nos 

autos do processo nº 0503054-49.2017.4.02.5101, restou comprovado que SÉRGIO DE 

OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, 

SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”), GLADYS SILVA FALCI DE 

CASTRO OLIVEIRA e SONIA FERREIRA BATISTA promoveram a lavagem de 

ativos utilizando o grupo DIRIJA, composto pelas empresas DIRIJA NITEROI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BARRAFOR VEICULOS LTDA, DISBARRA 

DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LTDA, KLAHN MOTORS DIST DE 

VEICULOS S. A, SPACE DIST.VEICULOS S/A e CARCOM (CARCRED) 

PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, as quais são administradas pelos dois 

colaboradores”. 

Ainda segundo o MPF, “Essas operações de lavagem foram realizadas a 

pedido de um operador financeiro da organização criminosa, ARY FERREIRA DA 

COSTA FILHO, com a transferência de valores ou pagamentos de boletos, por uma 

das empresas do grupo DIRIJA, em favor das empresas GRALC CONSULTORIA (LRG 

AGROPECUÁRIA), administrada por CARLOS MIRANDA, FALCI CASTRO 

ADVOGADOS E CONSULTORIA, administrada por SÉRGIO CASTRO DE 

OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”), GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA e 

SFB APOIO ADMINISTRATIVO, administrada por SONIA FERREIRA BATISTA.”  

O modus operandi adotado para o branqueamento de recursos seguiu padrão 

semelhante ao revelado na Operação Mascate. Na sistemática estabelecida, que se 

estendeu de 2007 a 2014, ARY FILHO, realizava, segundo o MPF, a entrega periódica 

de dinheiro em espécie para os representantes do grupo DIRIJA, bem como das notas 

fiscais emitidas pelas empresas GRALC CONSULTORIA (LRG AGROPECUÁRIA), 

de CARLOS MIRANDA, SFB APOIO ADMINISTRATIVO, de SONIA FERREIRA 

BATISTA, e FALCI CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORIA, de SÉRGIO DE 
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CASTRO OLIVEIRA e GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA. Ato 

contínuo, solicitava que JOÃO DO CARMO e seu filho, JAIME LUIZ,  efetuassem a 

transferência bancária dos recursos para as referidas empresas, operações essas que, 

segundo a acusação, eram respaldas em contratos fictícios e notas fiscais “frias”.  

Vale dizer, de acordo com a denúncia, as operações articuladas por ARY 

FERREIRA DA COSTA FILHO tinham o objetivo de dar aparência de licitude ao 

dinheiro em espécie arrecadado pela organização criminosa liderada por SERGIO 

CABRAL, por meio da sua inserção no caixa de empresas com grande volume de 

movimentação financeira e posterior repasse para pessoas jurídicas vinculadas aos 

beneficiários, com respaldo em contratos fictícios, referentes à prestação de serviços 

que nunca foram executados. 

Inicial instruída com documentos de fls. 58/2591.  

É o breve relatório. Decido. 

  É cediço que no recebimento da denúncia há mero juízo de delibação, cabendo 

ao órgão jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao 

preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como 

verificar se há algum motivo para rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver 

sumariamente o acusado, na forma do artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. 

Desse modo, é impróprio exigir-se, até para não comprometer a imparcialidade que se 

espera do órgão julgador, uma análise aprofundada da procedência da pretensão 

punitiva. 

No caso dos autos, observo que o órgão ministerial expôs com clareza o fato 

criminoso e suas circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a 

classificação dos crimes, o que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do Código 

de Processo Penal e afasta a incidência do inciso I do artigo 395 do Código de Processo 

Penal. 
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A exordial acusatória enumerou em ordem cronológica os supostos delitos 

praticados, colacionando os Termos de Depoimentos de JAIME LUIZ MARTINS e 

JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, que externaram todo o esquema de 

lavagem de dinheiro por meio do GRUPO DIRIJA e as empresas GRALC 

CONSULTORIA (LRG AGROPECUÁRIA), de CARLOS MIRANDA, SFB APOIO 

ADMINISTRATIVO, de SONIA FERREIRA BATISTA, e FALCI CASTRO 

ADVOGADOS E CONSULTORIA, de SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA e 

GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA. 

Para além dos Termos de Depoimentos dos colaboradores, o Ministério Público 

Federal juntou aos autos as notas fiscais de prestação de serviços de consultoria de fls. 

1537/1554, 2090/2102, 2103/2112, 2113/2137, bem como o contrato particular de 

promessa de compra e venda firmado entre GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A e ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, relativamente ao 

imóvel situado no Avenida Lúcio Costa, nº 3.600, apartamento 1201, bloco 01, Barra da 

Tijuca, pelo qual teria sido pago, em espécie, o valor de R$ 2.200.000,00, não tendo 

havido, entretanto, transferência da propriedade. Anexos à denúncia encontram-se, 

ainda, os demais documentos produzidos em sede cautelar. 

Assim, tendo em vista os fatos apresentados, são fortes os indícios de 

autoria e materialidade para os delitos em questão, estando minimamente delineadas as 

condutas caracterizadoras dos crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos 

denunciados, o que se afere do teor da documentação produzida, razão pela qual 

considero haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, afastando o disposto 

no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. 

Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA. 

Encaminhem-se os presentes autos eletrônicos à SEDCR para que seja alterada a 

classe processual. 
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Proceda a Secretaria à/ao: 

1. cadastramento, no Sistema Apolo, da tipificação penal, das datas dos crimes, 

das datas do oferecimento e do recebimento da denúncia, dos dados qualificativos dos 

denunciados e preenchimento da tabela única de assuntos (Ofício- Circular nº T2-OCI-

2010/00166, de 18/11/2010, e Provimento nº T2PVC201000084, de 25/11/2010, ambos 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª. Região; e Resolução nº 112, de 

06/04/2010, do CNJ); 

2. cadastramento, no Sistema Apolo, de advogado porventura constituído em 

sede policial ou em procedimento administrativo originário; 

3. cálculo da prescrição pela pena máxima cominada em abstrato, lavrando-se 

certidão, devendo na contracapa dos autos constar uma via e, na capa, etiqueta com a 

data da prescrição e a folha dos autos em que se encontra a certidão; 

4. solicitação da FAC dos denunciados e comunicação dos seus dados 

qualificativos ao IFP/RJ e/ou ao órgão de identificação de outro Estado, no caso do 

denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de Janeiro; 

5. pesquisa pelos nomes dos denunciados na consulta de processos do sistema 

SINIC e inclusão ou atualização dos seus dados no Boletim de Identificação (BDI), se 

não possuir Registro Federal (RF), e no Boletim de Distribuição Judicial (BDJ); 

6. registro no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso. 

Em seguida, citem-se os acusados, os quais deverão apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos. 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, podendo, nessa oportunidade, arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, bem como oferecer documentos, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e informando seus respectivos 

endereços, ficando desde já ciente de que as meramente abonatórias deverão apresentar 

suas declarações por escrito, com as firmas devidamente reconhecidas, sob pena de 
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indeferimento. Deverá, inclusive, a defesa justificar a necessidade da oitiva da 

testemunha para a formação da convicção do Juízo, uma vez que o indeferimento de 

determinadas provas não causa nulidade, porquanto cabe mesmo ao juiz realizar exame 

de admissibilidade e pertinência da produção de provas, afastando aquelas que sejam 

impossíveis de produzir, as impertinentes e as desnecessárias. (TRF2, 1ª Seção 

Especializada, ENUL200051015007520, Des. Federal ABEL GOMES, 08/09/2009). 

Na falta dos endereços e qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá que 

estas comparecerão à audiência independentemente de intimação judicial. Ressalto que 

não serão deferidos requerimentos de apresentação/substituição de rol de testemunhas 

ou de produção de provas periciais formulados em momento processual distinto da 

resposta à acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas 

Criminais e de Execução Penal do CNJ). 

Deverão os citandos ficar cientes de que, se não possuírem condições financeiras 

para constituir advogado, deverão comparecer à Defensoria Pública da União - DPU 

(Rua da Alfândega, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ), a fim de realizar entrevista e 

receber orientações. Cientifiquem-se, ainda, os acusados de que poderá ser decretada a 

sua revelia caso mudem de endereço sem comunicar ao juízo (artigo 367 do Código de 

Processo Penal). 

Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo legal 

nem constituam defensor, certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, em 

seguida, à Defensoria Pública da União, para que atue em sua defesa, nos termos do 

artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. 

Na hipótese de os advogados constituídos não apresentarem a resposta no prazo 

do artigo 396 do Código de Processo Penal, intime-se o acusado para que o inste a fazê-

lo, ficando ciente de que, caso nada seja apresentado no prazo, a DPU será indicada para 

patrocinar a sua defesa. 

Frustrada a citação pessoal e a citação por hora certa (artigo 362 do Código de 

Processo Penal), remetam-se os autos ao MPF, a fim de que diligencie junto aos órgãos 
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conveniados com a finalidade de obter o endereço atualizado do citando (artigo 41 do 

Código de Processo Penal). 

A Secretaria deverá expedir novos mandados ou cartas precatórias no caso de 

haver novas indicações de endereços em que não tenham sido realizadas diligências. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para fins do disposto no artigo 397 do 

Código de Processo Penal. 

Desde já informo à Defesa dos acusados que eventuais mídias estão disponíveis 

em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição eletrônica nos autos, 

indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se encontra a mídia desejada, 

devendo ser fornecida mídia nova e lacrada, tendo a Secretaria o prazo mínimo de 24 

horas para a sua entrega. 

Rio de Janeiro/RJ, 31 de janeiro de 2018. 

 
 

(assinado eletronicamente) 

CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO 

Juíza Federal Substituta no Exercício da Titularidade 

7ª Vara Federal Criminal 
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