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AÇÃO PENAL Nº 5032531-37.2012.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: DANIELLE KEMMER JANENE

RÉU: MEHEIDIN HUSSEIN JENANI

RÉU: ADRIANO GALERA DOS SANTOS
RÉU: ROSA ALICE VALENTE

RÉU: BRENO FISCHBERG

RÉU: CARLOS ALBERTO QUAGLIA
RÉU: ENIVALDO QUADRADO

RÉU: PEDRO SCHLEDER DE MACEDO

RÉU: AFONSO BERNARDO SCHLEDER DE MACEDO
RÉU: STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA JANENE

RÉU: CARLOS ALBERTO MURARI

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro nos elementos
constantes do inquérito policial 616/04 - autos nº 2004.70.00.033532-7 (eproc 0033532-
26.2004.4.04.7000), denunciou pela prática do crime previsto no  artigo 1º, incisos V e VII,
da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 29 e 71, ambos do Código Penal:

ENIVALDO QUADRADO, brasileiro, nascido aos 15/02/1965, em São
Caetano do Sul/SP, filho de Oswaldo Quadrado e Hermínia Dinisi Quadrado,  portador da
cédula de identidade RG nº 14.114.884-6/SSP/PR, inscrito no CPF nº 021.761.688-79;

BRENO FISCHBERG, brasileiro, nascido aos 21/06/1954, no Rio de
Janeiro/RJ, filho de Moise Fischberg e Clara Fischberg, portador da cédula de identidade RG
nº 5.907.182-5-SSP/PR, inscrita no CPF nº 006.321.978-62;

CARLOS ALBERTO QUAGLIA, argentino, nascido aos 06/10/1944, em
Buenos Aires/Argentina, filho de Oswaldo Quadrado e Hermínia Dinisi Quadrado,  portador
da cédula de identidade RNE W 526340-D, permanente,  inscrito no CPF nº 040.277.298-97;

MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, brasileiro, nascido aos 06/03/1962, em
Taquaritinga/SP, filho de Hussein Kassen Jenani e Mariam El Kadri,  portador da cédula de
identidade RG nº 3.262.789-7/SSP/PR, inscrito no CPF nº 460.101.819-68;

ROSA ALICE VALENTE, brasileira, nascido aos 15/10/1961, em
Apucarana/PR, filha de Dino Valente e Tizira Malfeti Valente,  portadora da cédula de
identidade RG nº 3.170.370-0/SSP/PR, inscrito no CPF nº 450.057.539-15;
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STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, brasileira, nascido aos
30/01/1971, em Londrina/PR, filha de Benedito Fernandes de Lima e Sebastiana Rodrigues
de Lima,  portadora da cédula de identidade RG nº 5.364.543-7/SSP/PR, inscrito no CPF nº
772.490.389-15;

DANIELLE KEMMER JANENE, brasileira, nascida aos 31/10/1979, em
Londrina/PR, filha de José Mohamed Janene e Marisa Kemmer Janene,  portadora da cédula
de identidade RG nº 6.538.255-5/SSP/PR, inscrito no CPF nº 033.637.909-86;

CARLOS ALBERTO MURARI, brasileiro, nascido aos 06/06/1957, em
Londrina/PR, filho de Silvio Murari e Isaura Pistori Murari,  portador da cédula de identidade
RG nº 913.527-8/SSP/PR, inscrito no CPF nº 210.115.169-34;

ADRIANO GALERA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 23/09/1974, em
Londrina/PR, filho de Manoel Carlos dos Santos e Mercedes Aparecida Galera dos Santos, 
portador da cédula de identidade RG nº 5.798.597-6/SSP/PR, inscrito no CPF nº
822.685.929-87;

Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido), brasileiro, nascido aos
14/05/1938, em Londrina/PR, filho de Judith Schleder de Macedo,  inscrito no CPF nº
002.372.569-91;

PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, brasileiro, nascido aos 22/12/1936, em
Londrina/PR, filho de Judith Schleder de Macedo,  inscrito no CPF nº 005.207.649-00.

O órgão acusatório descreve que o então deputado federal José Janene
(falecido), já falecido, teria recebido pelo menos R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil
reais) oriundos do esquema de compra de apoio legislativo pelo governo federal, denominado
'Mensalão', objeto da ação penal nº 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal.

Conforme descrito na denúncia, tais valores foram fracionados e tiveram
diferentes destinações, de modo a conferir-lhes aparência de licitude e introduzi-los
legalmente no sistema financeiro nacional.

Os indícios angariados na fase de investigação apontam que o réu MEHEIDIN,
ao lados dos corréus STAEL, DANIELLE, ROSA ALICE, CARLOS ALBERTO MURARI e
ADRIANO teriam atuado ativamente, de formas diversas, recebendo dinheiro das empresas
NATIMAR e BONUS BANVAL, que, por sua vez, receberam recursos das empresas de
Marcos Valério Fernandes de Souza, conhecido publicitário operador do sistema denominado
'Mensalão'. Os referidos réus também teriam efetuado diversas movimentações e operações
financeiras entre si, o que revela o intenso trânsito de grandes somas de dinheiro,
incompatíveis com os seus rendimentos anuais.

Relata a denúncia, em apertada síntese, que:

a) parte dos valores recebidos por José Janene (falecido) no esquema do
'mensalão' foram destinados a operações bancárias e investimentos com as empresas
NATIMAR, BONUS BANVAL, ERSTE BANCKING, STOCKLOS AVENDIS, ROYSTER
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SERVIÇOS (estas três últimas de propriedade de Lucio Bolonha Funaro, proprietário de outra
empresa envolvida no esquema do Mensalão) e TAHA comercial exportadora ltda,
especializadas em lavagem de capitais, sempre em valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para dificultar a sua identificação e evitar suspeitas;

b) parte dos valores transitou pelas contas das empresas BONUS BANVAL, de
propriedade dos réus BRENO e ENIVALDO, e NATIMAR, DE titularidade de CARLOS
ALBERTO QUAGLIA, desaguando nas contas dos assessores parlamentares e familiares de
José Janene (falecido): MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE
(assessores), CARLOS MURARI, ADRIANO GALERA DOS SANTOS, STAEL
FERNANDA RODRIGUES DE LIMA (esposa) e DANIELLE KEMMER JANENE (filha);

c) a esposa e filha de José Janene (falecido), STAEL FERNANDA DE LIMA e
DANIELLE KEMMER JANENE mantiveram intenso relacionamento financeiro por meio de
operações vultosas e incompatíveis com a renda por elas declarada, nos anos de 2002 a 2005.
STAEL e a assessora ROSA ALICE VALENTE também teriam mantido intenso
relacionamento financeiro neste mesmo período;

d) em meados de 2004 foram feitos diversos depósitos bancários a partir da
conta da Natimar, administrada por Carlos Alberto Quaglia, em favor de Rosa Alice Valente e
das empresas ERSTE BANKING, STOCKLOS AVENDIS, ROYSTER SERVIÇOS; tais
empresas teriam-se relacionado financeiramente com a empresa TAHA COMERCIAL
EXPORTADORA LTDA, que, por sua vez, efetuou depósito considerável na conta de
Meheidin (R$ 105.000,00), em 23/03/2004;

e) o assessor MEHEIDIN HUSSEIN JENANI também efetuou diversos
depósitos e saques em espécie em conta própria, em valores vultosos, entre janeiro de 2001 e
janeiro de 2006. Verificou-se que teria adquirido produções inteiras de soja em Londrina/PR,
nos meses de fevereiro e março de 2004, em valores acima do mercado (com prejuízo de
quase 50%, segundo laudo pericial), e sob a condição de ausência de emissão de nota fiscal.
No exercício de 2005, José Janene (falecido) declarou em sua DIRPF calendário 2004, toda
essa soja adquirida por MEHEIDIN como sua produção em atividade rural. Apurou-se, junto
às cooperativas que efetuaram a venda da soja, que José Janene (falecido) adquiriu as sacas
de soja, e transferiu parte delas a Antonio Peras Mendes;

f) a assessora ROSA ALICE VALENTE, esposa de MEHEIDIN, além de
figurar como ordenante e beneficiária de diversos depósitos e transferências com os réus
MEHEIDIN, STAEL, CARLOS MURARI e ADRIANO GALERA em valores expressivos,
pagou pelo menos 17 títulos bancários de STAEL e José Janene (falecido) a partir de sua
conta bancária, de empresas e lojas de construção civil, entre 03/2004 e 07/2004, referentes à
construção, na época, de uma casa por parte de José Janene (falecido) no condomínio de luxo
Royal Golf Club, em Londrina/PR. Também efetuou diversos saques em valores
significativos para pagamento de boletos em nome de José Janene (falecido) e STAEL;

g) ainda entre os documentos apreendidos na mesa de trabalho de ROSA
ALICE VALENTE, foram encontradas guitas GPS (recolhimento de contribuição
previdenciária) da empresa VIAÇÃO JI-PARANÁ, da qual José Janene (falecido) era sócio,
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no valor total de R$ 186.026,00, todas quitadas na boca do caixa em 08/09/2005 por
CARLOS ALBERTO MURARI;

h) STAEL teria recebido, em suas contas bancárias, depósitos de mais de R$
500.000,00 originários da empresa BÔNUS BANVAL, além de R$ 130.000,00 do próprio
sócio BRENO FISCHBERG e R$ 36.000,00 do sócio ENIVALDO QUADRADO.  Parte
destes valores foram transferidos para CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO
GALERA DOS SANTOS, e parte foi utilizada para a aquisição de bens imóveis. Além disso,
restam 81 operações financeiras em favor de STAEL cujas origens não foram identificadas,
realizadas entre 05/02/2003 e 20/06/2006, num total de R$ 839.040,00. No total, entre
janeiro/2003 e junho/2006, STAEL recebe, nas suas três contas bancárias, créditos no total de
R$ 2.115.826,23 (dois milhões, cento e quinze mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três
centavos).

i) DANIELLE KEMMER JANENE recebeu em suas contas transferência da
conta NATIMAR, da Bonus Banval, e TED do sócio ENIVALDO QUADRADO, em
28/05/2004 e 28/02/2005, nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 28.197,00, posteriormente
utilizados para pagamento de prestações de um apartamento;

j)  ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006 houve diversos depósitos e
transferências, em valores consideráveis, entre as contas bancárias dos assessores Rosa Alice
e Meheidin, das empresas BONUS BANVAL e NATIMAR, e das pessoas de Stael, Danielle,
Carlos Alberto Murari e Adriano Galera dos Santos;

k) STAEL FERNANDA e José Janene (falecido) teriam adquirido, em 2003 e
2004, parte da Fazenda Salto Alto e da Fazenda Marília (pertencente a Antonio Peras
Mendes) em Londrina/PR, utilizando-se de recursos (R$ 100.000,00) que teriam sido
'emprestados' por meio de contratos de mútuo supostamente simulados com os réus Afonso
(falecido) Bernardo Scheleder de Macedo e PEDRO SCHELEDER DE MACEDO e
realizando parte do pagamento com sacas de soja adquiridas por Meheidin, sendo que esse
também intermediou o pagamento de uma das fazendas. Os valores 'emprestados' por Afonso
(falecido) e Pedro a Stael foram declarados por eles como dívida nas DIRPF de 2005 a 2007,
não sendo quitados, portanto, até 31/12/2006. Além disso, análise pericial das movimentações
financeiras dos três envolvidos demonstram que não foram registradas operações que
representassem o mútuo, além dos mutuantes não possuírem lastro para tanto à época.

l) STAEL FERNANDA e José Janene (falecido) teriam adquirido, em
18/09/2003, a Fazenda em Lerrorville/Londrina, pelo valor de  R$ 500.000,00, sendo que
parte foi paga por meio de um cheque de R$ 300.000,00 emitido por STAEL, em 08/03/2004,
mesma data em que recebeu o mesmo valor, fracionado em 4 depósitos, da empresa BONUS
BANVAL. Outros R$ 100.000,00 foram pagos em dinheiro ao vendedor por MEHEIDIN;

m) MEHEIDIN HUSSEIN JENANI teria firmado, em 20/04/2004,
compromisso de compra e venda de fazenda na localidade de Bufadeira, em Faxinal/PR, pelo
valor de R$ 120.000,00, a ser realizada entre a vendedora Odete Moreira Cabral e STAEL
FERNANDA, sendo que em 07/06/2004, o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 60.000,00, e
na data da assinatura da escritura em cartório, MEHEIDIN entregou à vendedora R$
110.000,00 em espécie e um cheque de R$ 9.000,00, emitido em 16/06/2004, por ROSA
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ALICE. STAEL sequer esteve presente ao ato. na mesma data da emissão do cheque, ROSA
ALICE recebeu em sua conta bancária TED da empresa BONUS BANVAL no valor de R$
23.800,00 para fazer frente ao cheque emitido, eis que possuía saldo insuficiente na sua conta
á época;

n) STAEL adquiriu uma fazenda de Antonio Peras Mendes, paga mediante duas
parcelas em valores equivalentes a sacas de soja, em 20/10/2004 e 20/01/2005, e um cheque
de R$ 100.000,00, emitido por ela, em 26/01/2004;

o) no ano de 2004 STAEL ainda teria firmado contrato simulado de empréstimo
com o próprio marido José Janene (falecido) e de compra e venda de veículos com os também
réus Afonso (falecido) e PEDRO SCHELEDER DE MACEDO, que também teria
simuladamente comprado um veículo de José Janene (falecido). Tais veículos sempre foram
utilizados pelo casal José Janene (falecido) e Stael Fernanda, e as operações foram simuladas
no intuito de forjar lastro para que José Janene (falecido) tivesse aparente disponibilidade
financeira para emprestar dinheiro para sua esposa STAEL, a fim de que ela, então pudesse
fazer frente à dívida de R$ 100.000,00 supostamente contraída de Afonso (falecido) e
PEDRO, para a aquisição da fazenda mencionada no item 'k'. Exames periciais das contas
bancárias de STAEL e José Janene (falecido) comprovam que estes valores nunca passaram
por elas;

p) em 27/06/2005, DANIELLE JANENE teria adquirido um apartamento de
199m² no Edifício Marc Chagall, da construtora Plaenge, na cidade de Londrina/PR, pelo
valor de R$ 208.000,00 e declarado valor diverso do efetivamente pago, sendo que, após a
compra, recebeu depósito da conta da Natimar na Bonus Banval, no exato valor da primeira
parcela do apartamento (R$ 15.000,00) e na exata data do pagamento (28/05/2004) e realizou
'balões' de pagamentos para quitar a dívida, dois deles em espécie partindo de agências
bancárias em São Paulo e Londrina, e outros oriundos de transferências bancárias das contas
de Enivaldo Quadrado e Luiz Alexandre Berto. Além disso, análise da movimentação
financeira das contas de DANIELLE revelaram não ter ela lastro, à época ds fatos, para a
realização dos pagamentos que foram feitos à construtora Plaenge;

q) em 2003, STAEL teria adquirido um terreno no condomínio Royal Golf
Residence, pelo valor de R$ 253.687,00 em 01/11/2003, declarando-o apenas em 2005 e pelo
valor de R$ 100.000,00. Somando-se este valor àquele desembolsado para compra da fazenda
MArília, em 07/11/2003, tem-seque a ré gastou apenas em 11/2003 mais de R$ 350.000,00
para adquirir imóveis;

r) compra de 07 veículos de luxo por parte de STAEL e José Janene (falecido),
no período de 02/2003 a 03/2004, cujos valores revelaram-se incompatíveis às
movimentações financeiras de ambos, além de ter sido averiguado que muitos dos depósitos
referentes às prestações dos veículos foram feitos por pessoas e empresas estranhas.

O MPF imputou aos acusados a prática do delito de lavagem de dinheiro,
previsto no art. 1º, V e VII, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 70 do CP.
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Tais fatos teriam ocorrido, conforme a exordial, ao longo dos anos de 2003 a
2006 e foram apurados no bojo dos IPLs 2004.70.00.033532-7, 2007.70.00.031525-1,
2007.70.00.032525-1, 2006.70.00.020718-8 e Representações Criminais nº
2006.70.00.020718-8 e 2006.70.00.012177-4, dentre outros.

A denúncia foi recebida em 10/08/2012 (evento 5).

Regularmente citados (eventos 23, 26 a 29, 32, 36, 45, 49, 59, e 107), os
denunciados apresentaram respostas escritas à denúncia representados por defensores
constituídos (eventos 60, 67, 68, 70, defesap3 e 71).

As alegações preliminares foram apreciadas pela decisão do evento 115.
Ausentes causas de absolvição sumária, e afastadas as alegações de prescrição e de inépcia da
inicial, determinou-se o prosseguimento do feito, com a realização de audiências de instrução.

Novamente apreciada pelo Juízo e rejeitada a questão da prescrição em
perspectiva, na decisão do evento 905.

Após diversos percalços atinentes à redesignação de audiências e substituição
de testemunhas (eventos 384, 419, 560, 666, 734, 817, 929, 981, 1123, 1160, 1211, 1275,
1303, 1377, 1385, 1463, 1672), foram realizados os seguintes atos instrutórios:

a) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação Odete
Moreira Cabral, Ari Alfreu de Almeida Renovato, Nilson Gomes Guerra, Antonio Bassan e
Diógenes Antonio Brandalise (evento 939 e 945);

b) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
MEHEIDIN, ROSA, STAEL e DANIELLE: José Dario Alves, Fabio Aparecido Teixeira
Pinto, Roberto Brasiliano da Silva, Helio Pereira da Mota, Tereza Taguchi, Adriana Claro
Jenani, Luiz Fernando Coelho da Cunha Filho, Alessandra Hakmer, Marie Maurici Kamilas
Hakme, Adib Zabian, Dalva Vianna Jannani, Rogéria Cristina Diório Delicato, Josuel
Lucêncio Barbosa, Marisa Silveira Kemmer (eventos 1281 e 1313);

c) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
ENIVALDO, DANIELLE, CARLOS ALBERTO e ADRIANO: Emerson Nazaré de Almeida,
Ana Rosa Videira Alves, Strini, Ana Carolina Deliberador Lopes Salles, Vivian Bonafini
Lopes, Michelle Janene Caram, Gilberto Chimentão, Marcus Vinícius Reis, Ariovaldo
Santos, Ernani Raimundo, Osvaldo Correia da Silva, Erlon MArcos de Oliveira, Henrique
Paulo Pinheiro, Antonio Augusto Crespim de Souza, Jaime Luiz Janegitz (eventos 1286 e
1314);

d) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
Afonso (falecido), PEDRO, DANIELLE, EDUARDO, BRENO e ENIVALDO: Alberto
Garcez Duarte Filho, Ricardo Monteiro Meda, Luiz Gustavo MArx VEncato, Rubens
Montenegro Junior, Cyll Farney Fernandes Carelli, Luiz Tedesco Filho (eventos 1332 e
1334);
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e) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
CARLOS ALBERTO, BRENO e ENIVALDO: Marcelo Elauy, Luiz Henrique DE Oliveira,
Sidnei Marin Rodrigues, Claudionor Ferreira de Souza, Ubirajara dos Santos Macieira,
Fabiana rodrigues Calzado, Najun Azario Flato Turner (evento 1396);

f) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
BRENO e ENIVALDO: Marcelo Sepúlveda e Sérgio Luiz Silva (eventos 1484 e 1485);

g) audiência de inquirição da testemunha Marcos Rogério Jacobowski arrolada
pela Defesa do réu CARLOS ALBERTO (eventos 1661);

Foi declarada a preclusão da oportunidade para inquirição das testemunhas Asni
Vieira, Samir Hussei Jenani, Alexandre Mendes, José Emílio Paulista Mancuso Almeida, 
Michelle Janene Caram, Mário Sérgio Mesquita, arroladas pelos réus Meheidin Hussein
Jenani, Carlos Alberto Murari Danielle e Stael (eventos 981, 1377, 1484).

Dispensadas as testemunhas Faiçal Jenani, Mario Sergio Mesquita (evento
1281), Marcus Vinicius Reis (evento 1286), Meire Bonfim da Silva Pozza (evento 1385), Ari
Ariza de Oliveira (evento 1484)  por desistência das partes que as arrolaram.

As testemunhas Luiz Sérgio Salgado e Joaquim Lourenço da Luz foram ouvidas
por carta precatória (eventos 1456, 1532)

Indeferido acesso aos autos e seus apensos por parte do requerente CARLOS
HABIB CHATER (evento 1428).

Indeferida a oitiva de Alberto Youssef, arrolado extemporaneamente pela defesa
de MEHEIDIN HUSSEIN JENANI (evento 1578).

Juntadas certidões de antecedentes criminais dos acusados nos eventos 1753,
1754, 1768, 1795.

Realizados os interrogatórios dos acusados (eventos 1811, 1813, 1834, 2004,
2053, 2058).

A ré STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA foi novamente interrogada,
em virtude de problemas técnicos ocorridos com a gravação da videoconferênica referente ao
seu primeiro interrogatório (eventos 1835, 1838, 1867 e 2004).

Deferidas as oitivas das testemunhas MICHELLE KEMMER JANENE
KARAM e RONALDO GIACOMITTI, referidas nos interrogatórios (eventos 1867, 2053 e
2058).

Contraditada a testemunha MICHELLE KEMMER JANENE KARAM (evento
2025).

Na fase do art. 402, do CPP, o MPF não requereu diligências (evento 2091).
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As Defesas de BRENO e ENIVALDO requereram a juntada de documentos, a
expedição de ofício e a realização de perícia grafotécnica em contrato de mútuo firmado entre
BRENO e STAEL (evento 2113), sendo indeferidas as duas últimas diligências (eventos 2117
e 2123).

As Defesas dos demais acusados nada requereram.

As partes apresentaram alegações finais (eventos 2138, 2185, 2187, 2189, 2190,
2191, 2192, 2194, 2201).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em razões finais (evento 2138),
pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia, destacando que autoria e materialidade
delitivas foram corroborados também pelos seguintes provas produzidas durante a instrução
criminal:

a) ROSA ALICE VALENTE, em seu interrogatório judicial, afirmou que entrou
em contato com a BONUS BANVAL, na pessoa de ENIVALDO QUADRADO, e lhe pedia o
repasse dos valores necessários para fazer frente à construção da casa de José Janene
(falecido) no condomínio de luxo Royal Golf. Também confirmou que houve trânsito de
valores de José Janene (falecido) pela sua conta bancária para pagamento de contas, sendo ela
só empregada que pagava as contas. Chegou a ligar para a BONUS BANVAL pedir a remessa
de valroes a ENIVALDO QUADRADO, a pedido de sue patrão

b) ENIVALDO QUADRADO, sócio da BONUS BANVAL, confirmou, em seu
interrogatório, as declarações de ROSA ALICE, de que conhecia José Janene (falecido) e que
Carlos Alberto Quaglia, grande investidor e titular da conta NATIMAR na Bonus Banval, que
assinava autorizações para a transferência de valores para familiares de José Janene
(falecido). Afirmou que Janene e Stael tinham conta na corretora, e confirmou ter feito
empréstimo pessoal para STAEL, em virtude de doença de José Janene (falecido);

c) BRENO FISCHBERG, também sócio da BONUS BANVAL, afirmou que
eram feitas transferências a partir da conta NATIMAR, de responsabilidade exclusiva de seu
titular CARLOS ALBERTO QUAGLIA. Afirmou que Janene e Stael tinham conta na
corretora, e confirmou ter feito empréstimo a STAEL em virtude de doença de José Janene
(falecido), a pedido da estagiária e filha do casal Michelle Janene;

d) CARLOS ALBERTO QUAGLIA, proprietário da empresa NATIMAR e
conta homônima, afirmou que aceitou prestar um favor a ENIVALDO QUADRADO,
emprestando sua conta da NATIMAR para recebimento de valores e repasse dos mesmos para
uma lista de pessoas, tendo ele assinado autorização para que fossem transferidos valores da
sua conta por DOC ou cheques administrativos. Esclareceu que os valores transferidos não
eram seus e que recebia extratos da referida conta;

e) STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA negou, em seu interrogatório,
ter recebido empréstimo de ENIVALDO e BRENO, ou mesmo de que sua filha MICHELLE
o tenha feito, e que José Janene (falecido) tenha necessitado de empréstimos em decorrência
de problemas de saúde. MICHELE KEMMER JANENE KARAM também negou ter
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solicitado qualquer empréstimo. STAEL confirmou que recebia diversos valores em suas
contas, que eram sacados por funcionários para pagamentos de contas em dinheiro. Deixava
cheques assinados no escritório.

f) CARLOS ALBERTO MURARI confirmou que trabalhava no escritório de
Janene e pagava contas dele, por meio de dinheiro em espécie e cheques assinados por
STAEL. Confirmou que MEHEIDIN recebeu dinheiro em sua conta para comrpar soja em
nome de José Janene (falecido);

g) ADRIANO GALERA DOS SANTOS também afirmou ter recebido cheques
de STAEL para efetuar pagamentos;

h) a testemunha Antonio Bassani confirmou que vendeu soja para MEHEIDIN,
em nome de José Janene (falecido), a preços muito acima do mercado, tendo-lhe sido pedido
para não emitir nota fiscal. Nilson Gomes Guerra também vendeu soja superfaturada ao ex-
deputado, então representado por um tal de Geraldo, que o pagou com um cheque em nome
de MEHEIDIN e exigiu a não emissão de nota fiscal. Em seu interrogatório, MEHEIDIN
teria reconhecido a compra de soja por valores superiores aos de mercado;

i) PEDRO SCHLEDER DE MACEDO não soube explicar sobre o veículo que
teria adquirido de José Janene (falecido), atribuindo a  responsabilidade ao escritório de
contabilidade que fazia o imposto de renda e dizendo que, embora lembrasse que havia
assinado algo referente à compra d eum carro, disse não saber que se tratava da compra de um
veículo, contradizendo-se. Seu irmão Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido)
também buscou atribuir a responsabilidade pela comrpa do veículo e declaração à Receita
federal ao escritório de contabilidade, afirmando que assinou sem ler o co trato de compra e
venda de veículo com José Janene (falecido) e esposa. O contador Ronaldo Giacomitti,
ouvido na condição de testemunha, negou todas as afirmações feitas pelos acusados, dizendo
que os contratos de mútuo com José Janene (falecido) e esposa foram-lhe entregues pelos
acusados para que fossem declarados em seus impostos de renda.

j) Quanto à aquisição da fazenda São Francisco, em Lerrorville, do vendedor
Wilson Rodrigues Moreira, STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA recordou-se do
negócio, confirmando a sua compra. No que toca ao terreno no condomínio Golf Residence,
acho que seria utilizado o dinheiro que ela recebia de seu trabalho como promotora de
eventos. já os carros de luxo comprados em seu nome teriam sido pagos com recursos de José
Janene (falecido), segundo afirma, e somente o Audi era realmente seu.

k) a testemunha ODETE MOREIRA CABRAL, vendedora da fazenda em
Bufadeira/Faxinal, esclareceu que vendeu as terras a Stael, esposa de José Janene (falecido),
tendo negociado e recebido o pagamento de MEHEIDIN, em valores superiores àqueles que
constaram da escritura pública de compra e venda. Nunca teve contato com STAEL
FERNANDA. Esta, em Juízo, confirmou os fatos, assim como MEHEIDIN;

m) DANIELLE KEMMER JANENE confirmou que seu pai José Janene
(falecido) lhe deu um apartamento em Londrina no Ed. Marc Chagall, sendo que ela assinou
o contrato de financiamento e deu o primeiro cheque em seu nome, porque seu pai afirmou
que depois depositaria na sua conta. O restante do pagamento teria sido de responsabilidade

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=70152060906092669010… 10/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

de seu pai. Afirmou conhecer MEHEIDIN, ROSA ALICE, CARLOS ALBERTO MURARI,
que seriam funcionários de seu pai, e ENIVALDO QUADRADO, com quem seu pai tinham
relação;

n) depoimento do ex-assessor LUIZ SERGIO SALGADO, segundo o qual
MEHEIDIN e ROSA, e posteriormente CARLOS ALBERTO MURARI, administravam os
negócios e pagamentos de José Janene (falecido), emprestando suas contas pessoais a tanto;

o) depoimento do ex-motorista ARI ALFREU DE ALMEIDA RENOVATO,
segundo o qual José Janene (falecido) e sua família sempre tiveram varios carros de luxo, que
iam trocando ao longo do tempo, e destacou que costumava levar ROSA ALICE VALENTE
pra fazer pagamentos, transportando quantias em dinheiro, e que ao menos uma vez por mês
levava-a a Maringá buscar dinheiro. Afirmou que José Janene (falecido) era amigo de Alberto
Youssef, com quem se relacionava;

p) depoimento de Diógenes Antonio Brandalize, a BCD Construtora, que
afirmou receber pagamentos referentes à casa do Condominio Golf Residence de CARLOS
ALBERTO MURARI em nome de STAEL;

q) depoimento de Roberto Brasiliano da Silva, que trabalhou cno escritório de
José Janene (falecido) e afirmou que MEHEIDIN administrava as coisas do político fora do
escritório, enquanto ROSA ALICE e CARLOS ALBERTO MURARI pagavam despesas
pessoais da família com dinheiro de Janene

r) depoimento de Ariosvaldo Santos, que trabahou na empresa Eletrojan, de José
Janene (falecido), e foi ncolega de CARLOS ALBERTO MURARI, diretor financeiro, e
ADRIANO GALERA DOS SANTOS, que cuidava da parte de informática;

s) depoimento de Tereza Taguchi, irmã de ROSA ALICE, confirmou ser Rosa a
responsável por todos os pagamentos referentes à família de Janene, a pessoa de confiança
dele.

Por fim, destacou a acusação que, para a configuração do delito de lavagem de
dinheiro, bastam provas indiretas ou circunstanciais do delito antecedente, sendo que a
exigência de prova plena deste esvaziaria a autonomia característica daquele. Também, que os
denunciados (à exceção de STAEL FERNANDA, que teria agido com dolo direto) agiram
com dolo eventual, conforme a teoria da cegueira deliberada, optando por permanecer na
ignorância da origem dos valores por eles movimentados, mesmo sabendo que José Janene
(falecido) exercia apenas o cargo de deputado.

Quanto aos dirigentes da Bonus Banval, ENIVALDO QUADRADO e BRENO
FISCHBERG, e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, responsável pela conta NATIMAR
daquela instituição, aduziu que o dolo decorre da própria natureza dos serviços por eles
prestados, em verdadeira terceirização profissional da lavagem.

Os denunciados Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO também teriam agido com dolo eventual, ao assinar os termos de
mútuo e contratos de compra e venda de veículo.
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Além da condenação dos acusados, nos termos da denúncia, o Ministério
Público Federal requereu a perda em favor da União de todos os bens, direitos e valores
objeto dos delitos de lavagem de dinheiro, descritos na denúncia.

A Defesa de Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO, em alegações finais, argumentou, preliminarmente, que: a) a
denúncia é inepta, porque ausente correta descrição e comprovação do crime antecedente,
bem como da identidade da autoria deste e da lavagem, que seria uma questão prejudicial
homogênea; b) a denúncia é genérica e não permite o exercício da ampla defesa, porque não
individualizou as condutas dos réus, nem permite a caracterização de crime continuado; c) já
operou-se a prescrição pela pena mínima, considerada a idade dos acusados. No mérito,
alegou: que os contratos de mútuo com STAEL FERNANDA são realmente fictícios, contudo
não havia intenção de ocultar/dissimular origem de dinheiro proveniente de crime, sendo os
réus 'usados' na engrenagem criminosa; que os contratos de compra e venda de veículos
também são fictícios, e foram firmados sob orientação do contador Reinaldo Giacomitti para
fins de dar lastro a eles mesmos, pois teriam vendido imóveis, cujo dinheiro nem chegou a
entrar em suas contas mas foi logo utilizado para quitação de dívidas. Não tinham ciência de
que seriam utilizados para lavar dinheiro e nunca sequer conheceram José Janene (falecido)
ou Stael; não há descrição suficiente de como os acusados, mediante a assinatura dos
contratos, teriam ocultado ou dissimulado valores oriundos de crimes; os acusados não
tinham qualquer conhecimento dos fatos antecedentes; impossibilidade da organização
criminosa ser considerada como crime antecedente, pela própria ausência de definição do que
seria uma organização criminosa à época dos fatos, o que fere o princípio da legalidade e gera
a inépcia da denúncia; os acusados teriam sido utilizados como 'laranjas' por José Janene
(falecido) e STAEL; os réus não auferiram qualquer vantagem com os contratos fictícios, pelo
contrário: houve diminuição de seus patrimônios; as condutas imputadas aos réus são,
portanto, atípicas. As alegações de inépcia da denúncia e negativa de autoria e de dolo
repetem-se ciclicamente ao longo das 100 páginas de derradeiras alegações, ao fim das quais
pugna-se pela absolvição dos acusados.

CARLOS ALBERTO QUAGLIA, representado pela Defensoria Pública da
União, apresentou alegações finais (evento 2187), nas quais alega, preliminarmente: a
incompetência absoluta do Juízo e a inépcia da denúncia, por não delimitar os fatos
imputados ao acusado. No mérito, alegou ausência de dolo com relação a todos os crimes que
lhe foram imputados, porque apenas assinou algumas autorizações de movimentação bancária
a pedido de ENIVALDO QUADRADO, sem saber que se tratava de lavagem de dinheiro e
imaginando ser apenas por conta de depósitos equivocados realizados pela BONUS
BANVAL em sua conta. Afirmo que tudo não passou de um estratagema doloso da empresa
BONUS BANVAL, que fez questão de requerer a assinatura para autorização de transferência
por parte do réu para responsabilizá-lo por tais movimentações financeiras. Ressaltou que já
foi absolvido perante o STF pelo delito de formação de quadrilha, e que naquela ação penal,
os ministros Gilmar MEndes e Dias Toffoli, bem como o próprio MPF, pareceram não estar
convencidos da responsabilidade de QUAGLIA. É certo apenas que 'passou dinheiro pela
conta', sem que as meras movimentações bancárias apuradas tenham sido confirmadas ou
reforçadas pela instrução processual, havendo, portanto, responsabilidade penal objetiva.
Aduziu também que já ocorreu a prescrição da pena em perspectiva, considerada a idade do
réu (maior de 70 anos). requereu, por fim, a absolvição do acusado, ou, alternativamente, o
reconhecimento da prescrição da pena aplicada.
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CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO GALERA DE SOUZA
apresentaram alegações finais no evento 2189 e 2190, alegando: que não há prova de que os
denunciados conhecessem a origem ilícita dos recursos que transitaram em suas contas, não
tendo dolo de lavar dinheiro; inépcia da denúncia, porque não descreve a conduta dos
acusados, limitando-se a responsabiliza-los apenas por terem assessorado o ex-deputado José
Janene (falecido); atipicidade das condutas, por ausência de ciência dos réus da origem ilícita
do dinheiro e de que estariam participando de cadeia de lavagem de dinheiro, não havendo
dolo, sendo inadmissível a hipótese de dolo eventual nesta espécie de delitos; ausência de
descrição e prova do delito antecedente, bem como de participação dos réus nestes; nulidade
do feito, decorrente da ilicitude das provas obtidas por quebra de sigilo bancário, fiscal e
telefônico e medida de busca e apreensão. Por fim, alegaram não terem sido os réus
beneficiados com as transações objeto da denúncia, sendo eles meros funcionários que
obedeciam as ordens de seu empregador, cujo temperamento era difícil e cujas ordens eram
inquestionáveis. Ressaltou os depoimentos de STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA
e das testemunha Roberto Brasiliano da Silva, Gilberto Chimentão e Ariovaldo Santos, que
comprovaram que os acusados apenas cumpriam ordens e pagavam as contas do deputado
José Janene (falecido). Requereram a absolvição.

A defesa de BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO
apresentaram alegações finais no evento 2191, pugnando pela absolvição dos réus. Discorreu,
inicialmente, sobre a origem da instituição Bonus Banval, que seria fruto da fusão das
empresas Banval CCTVM e Bonus Commodities, e não uma empresa especializada em
lavagem de capitais, como quer fazer crer o MPF na denúncia. Desde o início de suas
operações a Bonus Banval detinha todas as autorizações necessárias junto ao BACEN  à
CVM para sua atuação no mercado, não tendo nunca sido autuada em procedimentos de
investigação dos órgãos pertinentes, sequer pelo COAF. Chegou a ter 3.000 clientes
cadastrados para operar em bolsa de valores e 40 funcionários, sendo que os valores
movimentados diariamente eram da ordem de R$ 50.000.000,00. As testemunhas ouvidas na
instrução confirmaram a excelência dos serviços da corretora. Atestou que a estagiária
Michelle Kemmer Janene Karam foi admitida por meio de processo seletivo, sem que
ninguém soubesse ser ela filha do deputado José Janene (falecido), fatos estes atestados pelas
testemunhas Sérgio Luís Silva e Marcelo Sepúlveda, funcionários da Bonus Banval.  O então
deputado frequentava a Corretora apenas esporadicamente, para visitar sua filha, razão pela
qual acabou conhecendo os acusados, e dentre as conversas que tiveram, José Janene
(falecido) teria mencionado que Marcos Valério de Souza gostaria de adquirir a Corretora,
tendo aquele aproximado este dos réus, que jamais desconfiaram do publicitário e empresário
bem sucedido. Quanto às operações com a conta NATIMAR, esclareceram que jamais
exerceram quaisquer ingerências a respeito, tendo sido realizadas mediante expressa ordem e
ciência do correu CARLOS ALBERTO QUAGLIA. Os valores das operações na conta da
NATIMAR nunca chamaram a atenção dos funcionários da empresa porque estavam de
acordo com o fluxo regular de investimentos daquele cliente. Já os depósitos efetuados
diretamente pelos réus nas contas das corres STAEL e MICHELLE JANENE ocorreram por
força de pedido desta última, em razão da grave situação de saúde em que se encontrava seu
pai José Janene (falecido), tendo sido celebrados contratos de mútuo com STAEL atinentes às
transferências. Após tais alegações, a Defesa aduziu as seguintes preliminares: incompetência
do Juízo e ofensa ao princípio do Juiz Natural; existência de bis in idem com a ação penal 470
do STF; a usurpação de competência do STF e e consequente ilicitude das provas produzidas
no inquérito policial; inépcia da denúncia, que não descreveu os fatos imputados aos réus em
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todas as suas circunstâncias; falta de justa causa para oferecimento da denúncia, porque
desprezou elementos de convicção que permitiam concluir pela atipicidade da conduta, sendo
que não há provas de dissimulação dos valores que circularam pelas contas bancárias,
tampouco que que os acusados sabiam da sua origem ilícita; cerceamento de defesa e
contraditório, decorrentes da inversão de atos processuais e oitiva de testemunhas de
acusação após o interrogatório dos réus, bem como do indeferimento de diligências na fase do
art. 402 do CPP.

Após todas essas considerações a Defesa adentrou no mérito, alegando, em
suma: a transparência das operações realizadas pela Bonus Banval e a inexistência de
condutas correspondentes ao tipo penal de lavagem de dinheiro; tanto o depositante quanto o
beneficiário das operações questionadas na denúncia foram devidamente identificados, não
havendo, portanto, dissimulação da origem do dinheiro; há laudo contábil confeccionado por
auditoria independente que reconhece a legalidade de todas as operações desenvolvidas pela
corretora; não houve desconfiança quanto a origem dos valores movimentados pela conta da
NATIMAR, pois de acordo com as normais atividades da corretora; não está configurado o
dolo direto necessário à configuração do tipo subjetivo, porque ausente conhecimento da
origem dos recursos que transitaram pela conta NATIMAR, bem como de que os valores
transferidos pelos réus restariam relacionados a estratagema criminosos desenvolvido pelo
político José Janene (falecido); a inexistência de potencialidade das condutas atribuídas aos
acusados para ocultar bens e valores, havendo crime impossível. Destacou a acessoriedade
material do delito antecedente à lavagem de dinheiro, não havendo conexão entre as
transferências atribuídas aos acusados e os crimes antecedentes, que em nada se relacionam
aos réus; a impossibilidade de organização criminosa ser considerada crime antecedente,
tendo sido os réus absolvidos do crime de quadrilha no bojo da AP 470/STF.

Pugnaram, ao fim, pela absolvição, e caso, não seja este o entendimento, pela
fixação da pena no mínimo legal, não podendo ser considerada a condenação na ação penal nº
470/STF como mau antecedente, por tratar dos mesmos fatos da presente ação penal, devendo
observar-se a causa de diminuição do art. 1º, §5º, da Lei 9.613/1998. Também não pode ser
considerada eventual continuidade delitiva, pois se houve delito, decorreu da conversão
inicial de valores do origem única.

A Defesa de STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA apresentou suas
razões finais no evento 2192 e pediu pela sua absolvição, suscitando preliminarmente: a
inépcia da denúncia, por ser genérica e não individualizar a conduta da denunciada,
incorrendo em responsabilização objetiva, somente por ser a acusada ex-esposa de José
Janene (falecido); a ausência de indícios de que a acusada tivesse obtido seu patrimônio de
forma irregular. No mérito, discorreu que: não houve ocultação de patrimônio, porque STAEL
teria adquirido-o em seu próprio nome, sendoa  conduta imputada, portanto, atípica; STAEL
jamais teve contato com a Bonus Banval e seus sócios, sendo que não tinha ingerência
alguma sobre o uso de recursos financeiros do casal, que eram controlados exclusivamente
por seu ex-marido José Janene (falecido), que não aceitava questionamentos, o que restou
comprovado pelos depoimentos dos assessores e correus MEHEIDIN e ROSA ALICE; os
réus BRENO, ENIVALDO, CARLOS ALBERTO, Afonso (falecido) BERNARDO e PEDRO
negaram conhecer a acusada ou ter firmado com ela qualquer negócio; impossibilidade  da
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'organização criminosa' ser crime antecedente à lavagem de dinheiro, diante da ausência de
definição do que seria organização criminosa, ferindo o princípio da reserva legal; não
demonstração de crime antecedente

Aduziu, também, a ausência de dolo direto da ré, porque seu ex-marido José
Janene (falecido) já gozava de boa condição financeira antes mesmo de se casar com ela,
razão pela qual nunca desconfiou da origem do dinheiro. Além disso, o laudo pericial nº
158/2011 conclui pela inexistência de vínculo entre os valores recebidos pela Bonus Banval
e  as transferências efetuadas para STAEL, não havendo, portanto, conexão com os crimes
antecedentes. Alegou, ainda, que a teoria da cegueira deliberada não se aplica à relação
conjugal, e que as testemunhas Dalva Viana Jannani, Rogéria Cristina Dório Delicato, Marie
Maurici Kamilas, Alessandra Hakmer, Adib Zabian, comprovaram a relação de submissão,
autoritarismo e medo impingida por José Janene (falecido) à sua então esposa STAEL.

DANIELLE KEMMER JANENE, em razões finais (evento 2194),
preliminarmente, alegou a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta descrita. No mérito,
também pediu pela sua absolvição, forte nos seguintes argumentos: o recebimento de valores
por Danielle de seu pai José Janene (falecido) por si só não comprova o dolo ou ciência da
origem ilegal do dinheiro, não tendo ela questionado-o a respeito, por ser seu próprio pai; a
compra do apartamento por seu pai em seu nome, deveu-se ao fato de necessitar de amparo,
por estar com um filho pequeno, e o financiamento bancário, também em seu nome, foi por
ela devidamente quitado; seu pai era pessoa tradicional, que não admitia ser questionado e
nem que ninguém participasse de suas decisões, conforme comprovado pelos depoimentos de
Michelle Kemmer Janene Karam e dos correus Stael Fernanda, Enivaldo, Rosa Alice, Carlos
Alberto Murari; por ser o valor que lhe fora depositado (R$ 15.000,00) compatível com a
condição financeira de seu pai, não teve motivos para desconfiar da sua origem, pensando ela
tratar-se de um amparo corriqueiro de pai a filha; não houve qualquer ato de ocultação dos
valores recebidos por parte da ré; não há provas de que o valor recebido pela acusada seja
proveniente do escândalo do Mensalão, pelo fato da conta NATIMAR receber inúmeros
depósitos de diversas empresas. Por fim, aduziu não ser cabível a teoria da cegueira
deliberada, diante da impossibilidade da ré desconfiar de qualquer ilegalidade da origem do
dinheiro, por estar de acordo com as condições profissionais de seu pai.

Por fim, a Defesa de MEHEIDIN HUSSEI JENANI e ROSA ALICE
VALENTE apresentaram suas razões finais no evento 2201. Inicialmente, requereu a
reconsideração da aplicação de multa por abandono do processo, alegando que se tratou de
mero descuido. Preliminarmente, aventou a incidência do prazo prescricional pela pena
mínima, diante do tempo transcorrido entre os fatos (2003) e o recebimento da denúncia, em
10/08/2012. No mérito, alegou a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro, porque ausente
o dolo dos agentes, traduzido pela ciência da origem criminosa dos valores que supostamente
ocultaram. Pelo contrário, teriam atuado de boa-fé ao atender as ordens de seu empregador,
que lhes transferia dinheiro para fazerem frente às suas próprias despesas. Não houve
qualquer dolo em ocultar e dissimular os valores recebidos.

Os autos foram anotados para sentença (evento 2201).

Sobreveio notícia do falecimento do réu Afonso Bernardo Schleder de
Macedo (evento 2211).
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O feito foi convertido em diligência, com a abertura de vista dos autos ao MPF
(evento 2212).

O Órgão Ministerial não se opôs ao pedido (evento 2215).

Assim, vieram os autos conclusos para sentença.

É a síntese do que interessa.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

Imputou-se aos acusados a prática do crime previsto no artigo 1º, V e VII da Lei
nº 9.613/98, em sua redação originária, porque, em apertada síntese, teriam movimentado
valores, por suas contas bancárias pessoais e pela conta Natimar, da corretora Bonus Banval,
recebidos pelo ex-parlamentar falecido José Mohammed Janene a título de propina no
esquema conhecido nacionalmente como 'Mensalão', sendo que os valores recebidos foram
utilizados na aquisição de imóveis, sacas de soja e veículos de luxo, além de terem sido
utilizados para o pagamento de contas pessoais de José Janene (falecido).

Assim dispõe o tipo penal imputado aos acusados:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal:  
I - os converte em ativos lícitos; 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere; 
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:  
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal;  
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem
cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.  
§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou
semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por
pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as
autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à
identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime.

O crime de lavagem de dinheiro doutrinariamente é classificado como
subsidiário, derivado ou acessório, dado que pressupõe a ocorrência de um ilícito anterior
(vinculação ao delito antecedente).
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Quanto à prova do delito antecedente, assim delimitou o STF ao julgar a Ação
Penal nº 470/MG, que julgou o caso do 'Mensalão':

Em qualquer dos sistemas, contudo, pela própria natureza do crime de lavagem ao feitio legal,
há vínculo indispensável com o crimeantecedente. Só com tal colorido o fato poderá ofender o
primeiro bem  jurídico protegido, que é a administração da justiça, como já pontuado. 
Essa ligação do branqueamento com o crime anterior, no entanto, a uma ciência do acusado,
como se vê da lição dos autores Raúl Cervini, William Terra de Oliveira e Luiz Flávio Gomes: 
Em consequência, não é exigida a prova cabal dos delitos antecedentes (sentença penal
condenatória), bastando apenas indícios da prática das figuras mencionadas nos incisos I a
VII, para que se complete a tipicidade. Como veremos com maiores 
detalhes mais adiante, para a instauração do processo penal (concretamente, o oferecimento
da denúncia) basta a prova indiciária da existência de uma atividade criminosa direcionada
aos crimes precedentes elencados no tipo. 
A lavagem de dinheiro é nesse sentido um crime que “olha adiante” (“geradeaus schauen”,
na concepção alemã),possuindo um objeto próprio e prescindindo da identificação e  punição
dos responsáveis pelos crimes antecedentes para que se complete a tipicidade.” (LEI DE
LAVAGEM DE CAPITAIS, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998) 
Nessa trilha, ainda que sequer inquérito policial tenha sido instaurado em relação ao crime
antecedente, este poderá ser considerado para efeito da tipificação da lavagem de ativos desde
que presente indício de sua existência apto a justificar a abertura do procedimento
investigatório. 
O Código de Processo Penal, em seu art. 239, conceitua o indício: 
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” 
Veja-se, neste passo, que para averiguar a existência do crime antecedente o indício não
poderá representar mero exercício de imaginação. É que sua configuração terá efeitos no
campo penal, realizando o tipo do artigo 1º da Lei nº 9.613/98. Por conseguinte, a conclusão
sobre a existência do crime anterior tem de ser objeto de prova com alguma consistência,
ainda que indiciária, não conclusiva, mas com desenho viável para sustentar a imputação do
delito, sabido que um indício justifica a instauração de inquérito policial. 
É preciso, pois, na espécie, examinar cada uma das acusações para concluir se há prova,
ainda que indiciária, de crime antecedente paravisualizar as manobras dos  acusados com
valores de modo a tipificar o artigo 1º da Lei nº 9.613/98, na dicção anterior.

A Lei nº 9.613/98 foi substancialmente alterada pela Lei nº 12.683/2012, em
síntese para que qualquer crime possa servir como delito antecedente ao crime de lavagem de
capitais. No entanto, considerar-se-á a sua redação originária, tendo em vista que os fatos
descritos na denúncia ocorreram anteriormente ao ano de 2012.

Quanto ao inciso VII, que se refere a 'crimes praticados por organização
criminosa', cabe aqui elidir eventuais dúvidas sobre o que seria organização criminosa e a
legalidade desta modalidade de crime antecedente nas próprias razões esmiuçadas pelo STF,
no bojo da AP 470/MG, que ora invoco para fundamentar também esta sentença:

Surge, então, a pergunta: o que é organização criminosa? 
Sustenta o parquet em suas razões finais que a norma penal em 
branco seria preenchida pelo conceito constante da Convenção de 
Palermo, incorporada ao direito pátrio pelo Decreto 5015, de 12 de março 
de 2004:

“Art. 1oA Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada
em Nova York, em 15 denovembro de 2000, apensa por cópia ao presente Decreto, será 
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.” 
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Lê-se no artigo 1, letras a e b, da referida convenção:

“Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: 
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há
algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações
graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; 
b) "Infração grave" - ato que constitua infração punível com uma pena de privação de
liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior;”

Dita convenção já havia sido aprovada por decreto legislativo (Dec. Leg. nº 231 de
29.5.2003): 
“DECRETO LEGISLATIVO Nº 231, DE 2003(*) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional e seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao
Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e à Prevenção, Repressão e Punição
do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, celebrados em Palermo, em 15 de
dezembro de 2000. 
O Congresso Nacional decreta: 
“Art. 1º Fica aprovado o texto da “Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional” e seus dois Protocolos, relativos ao “Combate ao Tráfico de Migrantes por
Via Terrestre, Marítima e Aérea” e à “Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas,
em Especial Mulheres e Crianças”, celebrados em Palermo, em 15 de dezembro de 2000. 
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão da referida Convenção e Protocolos Adicionais, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I 
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 29 de maio de 2003” 
Diz o acusador: 
“528. A questão da tipificação do crime de lavagem praticado por organização criminosa é
questão que tem suscitado discussões doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive nessa Corte. 
529. Contudo entende Ministério Público que o conceito positivado na Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) deve ser aplicado
ao presente caso.” 
O decreto legislativo implica o reconhecimento pelo Brasil da validade do tratado
internacional. Todavia, sua eficácia depende do decreto presidencial. O decreto presidencial,
no caso em questão, é datado de 12 de março de 2004 e entrou em vigor na data de sua
publicação (art. 3º), 15.3.2004 (DOU). Portanto, já de início haver-se-ia de objetar à tese de
acusação que a regra definidora de organização criminosa da Convenção de Palermo no
mínimo não seria aplicável a todas as ações desenvolvidas antes de março de 2004, que foram
muitas neste processo. Esta Suprema Corte não tem referendado a tese do órgão acusador, à
compreensão de que a incidência do tipo previsto no artigo 1º inciso VII da Lei n 9.613/98, na
redação anterior à Lei 12.683/2012, tinha como pressuposto a aprovação de uma lei que
definisse a expressão organização criminosa. 
Colho do acórdão que recebeu a denúncia desta ação penal manifestação do eminente
Ministro Ricardo Lewandovski, Revisor, a respeito: 
“Observo, ainda, que a denúncia, quando imputa a alguns denunciados a prática do crime de
lavagem de dinheiro, invoca o inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, que alude a valores
provenientes de crime praticado por organização criminosa. Por 
isso, Senhora Presidente, desde as votações anteriores, sempre fiz ressalva, menção a esse
dispositivo quando se trata da lavagem de dinheiro. É possível que, em tese, os denunciados
tenham incorrido em outros incisos desse art. 19 da Lei nº 9.613,  mas não neste inciso VII,
porque nós veremos que a tipificação do, delito de organização criminosa na legislação
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pátriainexiste. E eu digo o porquê. 
 Ocorre que, com a nova redação dada aos arts. 1 e 2 da Lei n 9.034/95, pela Lei n
10.217/2001, o ordenamento legal pátrio passou a ser integrado por três institutos penais
distintos, a saber: primeiro, quadrilha ou bando, definidos no art. 288 do Código Penal;
segundo, associação criminosa, referida no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece
normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; e, também,
associação criminosa é mencionada no artigo 2º da Lei nº 2.889, que define e pune o crime de
genocídio; e, finalmente, a terceira figura, organização criminosa, tratada na citada Lei nº
10.217/2001. No tocante a esta última figura, no entanto, os doutrinadores entendem que,
embora mencionada no referido diploma normativo para fim de definir e regular 'meios de
prova e procedimentos investigatórios", o legislador não lhe conferiu qualquer adequação
típica, atribuindo-lhe, apenas, o nomen iuris.” (fl. 012703) 
Do mesmo modo, a orientação do eminente Ministro Carlos Ayres:

“A inquietação que assaltou o espirito de Sua Excelência também me tomou de assalto. E fiz
um estudo exatamente sobre este tema da organização criminosa, que não tem previsão em lei
brasileira nos seus elementos próprios, como o crime - aliás, nem é crime - e, ai sim, o crime
de quadrilha. Fizumas ligeiras anotações, que me permito ler: 
 Não há nenhuma lei no Brasil definindo o que seja organização criminosa. A chamada lei do
crime organizado, que é a de no 9.034/1995, não define o conteúdo dessa expressão. 
Por essa razão, uma parte da doutrina entende que é uma locução sinônima de quadrilha ou
de bando. Outra parte da doutrina, porém, aparentemente com melhores argumentos, defende
que organização criminosa é algo distinto de quadrilha. Nada obstante, a lei não a definiu, e,
por isso, não se pode utilizá-la no âmbito penal, em face do principio da reserva legal, que é
de berço constitucional: nenhum crime, nenhuma pena sem lei anterior. 
Para Luiz Flávio Gomes, não se pode utilizar a expressão "organização criminosa" - isso para
incriminar condutas - até que uma lei venha e defina o respectivo conteúdo.Em suma, não
existe o crime de "formar organização criminosa", nem tampouco essa expressão pode ser
usada no âmbito de outros tipos penais para incriminar condutas. (fl. 012715) 
Tal viés na interpretação dessa questão jurídica, a meu juízo, merece ser prestigiado, com a
devida vênia dos que entendem em contrário. Destaco, por oportuno, que a Lei 12.683, de
2012, também nãoconceitua o que seja organização criminosa. Revogado o inciso VII do 
artigo 1º da Lei 9.613, de 1998, no que fixava, como crime antecedente da lavagem, o delito
praticado por organização criminosa – até porque consagrada em seus ditames, como se viu, a
infração penal como antecedente da lavagem -, o cometimento dos crimes “por intermédio de
organização criminosa” passou a ser previsto como causa de aumento da pena (parágrafo
quarto do mesmo artigo primeiro. Apenas a recente Lei 12.694, de 24 de julho de 2012, com
vacatio legis de noventa dias, veio a definir em nosso ordenamento jurídico positivo, em seu
art. 2º, a organização criminosa, nos seguintes termos: 
“Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3
(três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a
4(quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.” 
 Retornando ao exame da tese defendida pelo parquet, digo que a Convenção de Palermo, a
meu juízo, pretendeu o combate àsorganizações criminosas no âmbito da macrocriminalidade,
especialmente no que diz com o tráfico internacional de entorpecentes, de armas, de órgãos
humanos etc. O conceito bastante abrangente nelaadotado busca obstar o trânsito da
criminalidade internacional, não me  parecendo oportuna a imposição de igual tratamento
internamente no sistema normativo do Brasil, até pela possibilidade de situações draconianas. 
A regra do inciso VII do artigo 1º da Lei n 9.613/98, tal como redigida antes da Lei
12.683/2012, constituía, repito, uma norma penal em branco. Ensina Claus Roxin, quanto aos
elementos normativos contidos nas regras penais, exemplificando com dispositivos do Código
Penal alemão: 
“En los elementos normativos se pueden hacer ulteriores distinciones, sobre todo entre
elementos con valoración juridica (“ajeno”, par. 242, “ funcionario en el exercicio de su
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cargo, par. 331 ss.,“ documento público”, par. 348) y elementos con valoración
cultural(acciones sexuales de cierta relevancia, par. 184 c).” (Derecho Penal, parte general,
tomo I, ed. Civitas, Madri, 1997, p. 306)

Sem dúvida, entre os elementos normativos do tipo existem conceitos com base no senso
comum (no exemplo, o termo “obsceno”),mas outros são dependentes de outras regras
contidas no próprio Direito  Penal ou em outros ramos do direito. Estas costuma-se chamar de
normas penais em branco. As normas que realizam esses elementos no tipo regulam fatos ou
conceitos jurídicos. A primeira hipótese pode ser exemplificada com o crime de tráfico de
entorpecentes. A análise científica especializada da droga faz com que a autoridade
administrativacoloque a proibição de circulação da mesma em uma portaria. Exemplo  da
segunda espécie é o conceito de alheio contido em regra que regula a propriedade no Direito
Civil. 
Certos conceitos ganham tamanho relevo no Direito Penal que exigem regramento próprio. É
o caso do conceito de funcionário público,muito mais amplo do que no Direito Administrativo,
como se vê do artigo 327 do Código Penal. 
Exatamente a mesma coisa acontece com a conceituação de organização criminosa. É a
disciplina de um fato, isto é, o que caracteriza essa realidade. Daí o entendimento de que
apenas uma lei penal poderia definir a organização criminosa para o efeito de incidência do
inciso VII do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 na redação pretérita, tanto que em trâmite no
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.578, de 2009, com tal desiderato. 
Nesses termos, sem viabilidade jurídica, data venia, a imputação aos acusados da formação de
organização criminosa, para os efeitos do hoje revogado inciso VII do artigo 1º da Lei
9.613/98. 
C.4.2. Relembro, prosseguindo na análise do Capítulo IV da denúncia, que, a teor da
Acusação, haveria um complexo esquemacriminoso por meio do qual  apropriados
indevidamente recursos  públicos para fins privados, após o que submetidos a lavagem de
dinheiro, a fim de dissimular-lhes a origem e natureza, com utilização subsequente em
pagamentos a agentes públicos e terceiros. 
Os recursos lavados e utilizados para pagamento aos parlamentares também teriam origem
em empréstimos financeiros fraudulentosconcedidos por instituições financeiras às empresas
envolvidas no  esquema criminoso. 
Explicita a denúncia: 
"O esquema criminoso em tela consistia na transferência periódica de vultosas quantias das
contas titularizadas pelo denunciado Marcos Valério e por seus sócios Ramon, Cristiano e
Rogério, e principalmente pelas empresas DNA Propaganda Ltda e SMP&B Comunicação
Ltda, para parlamentares,diretamente ou por interpostas pessoas, e pessoas físicas e  jurídicas
indicadas pelo Tesoureiro do PT, Delúbio Soares, sem qualquer contabilização por parte dos
responsáveis pelo repasse ou pelos beneficiários." (fl. 17 da denúncia) 
O esquema de lavagem de dinheiro teria sido propiciado pelos dirigentes do Banco Rural que: 
"estabeleceram mecanismos de operacionalização dos vultosos pagamentos em espécie às
pessoas indicadas pelo núcleo de Marcos Valério de forma a possibilitar a não identificação
dos efetivos beneficiários, bem como burlar a  legislação e normas infralegais que
estabelecem a necessidade de identificação e comunicação às autoridades competentes de
operações com indicativos de lavagem de dinheiro." (fl. 37 da denúncia) 
Conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no curso deste julgamento, restou
provada a prática do crime de peculato consistente na apropriação indevida de R$
73.851.356,18 de recursos do Fundo Visanet administrados pelo Banco do Brasil e de R$
2.504.274,88 a título de bônus ou bonificação de volume. Também provada a prática docrime
de peculato consistente da apropriação indevida de R$  536.440,55 dos recursos
disponibilizados para a execução do contrato entre a SMP&Be a Câmara. Igualmente
reconhecida a concessão de empréstimos fraudulentos de R$ 29.000.000,00 pelo Banco Rural
às empresas SMP&B e à Graffiti, a caracterizar a prática do crime de gestão fraudulenta de
instituição financeira. 
O produto desses crimes, do peculato e da gestão fraudulenta, disponibilizado para as contas
bancárias das empresas do grupo de Marcos Valério, especificamente a DNA Propaganda, a
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SMP&B Comunicações e a Graffiti Participações, teria sido, nos termos da Acusação,
utilizado, após lavagem, em pagamentos a parlamentares 
federais. 
Há apontamento na denúncia de outras fontes de financiamento do esquema criminoso (fls.
71-3 da denúncia), em especial outros contratos das empresas de Marcos Valério com a
Administração Pública Federal direta ou indireta. São citados de forma expressa o contrato
31/2001 entrea SMP&B Comunicações e o  Ministério dos Esportes, no valor de R$ 
12.862.170,47 e com vigência entre 2001 a 2005 (objeto de fiscalização pelo Tribunal de
Contas da União no Processo TC 012.905/2005-0), o contrato12.371/2003 - entre a SMP&B
Comunicações e a ECT -  Empresa Brasileira  de Correios e Telégrafos (objeto de fiscalização
pelo Tribunal de Contas da União no Processo TC 017.714/2005-0) e o contrato 4500002303
entre a DNA Propaganda e a Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, no valor
de R$ 42.289.647,66 e com vigência entre 2001 a 2005 (objeto de fiscalização pelo Tribunal de
Contas da União no Processo TC013.456/2005-6). 
 Entretanto, apesar da referência a esses fatos na denúncia, não fazem eles parte da acusação,
objeto que são de outros processos segundo o Ministério Público (fl. 76 da denúncia). É bem
verdade que o processo por crime de lavagem independe do processo pelo crime antecedente,
conforme art. 2º, II, da Lei nº 9.613/1998, o que significa que os aludidos fatos poderiam ser
considerados na presente acusação por crime de lavagem. Porém, o Ministério Público a tais
fatos não retornou nas alegações finais, o que impede, a meu juízo, sejam agora
consideradoscomo antecedentes à imputação da lavagem. 
 Então devem ser reconhecidos como crimes antecedentes para os fins da imputação ora em
exame apenas os crimes de peculato envolvendo os recursos do Fundo Visanet, os crimes de
peculato envolvendo os recursos da Câmara dos Deputados e o crime de gestão fraudulenta,
especificamente a concessão de empréstimos fraudulentos pelo Banco Rural às empresas
SMP&B e Graffiti. 
Os recursos provenientes desses crimes foram transferidos para contas das empresas de
Marcos Valério no Banco Rural, em especial as contas da SMP&B e da DNA, e, em seguida,
objeto de vultosos saques em espécie, com posterior entrega, ainda em espécie, a
parlamentares federais, geralmente via intermediário.

(...)

Como visto, efetivamente há ofensa ao princípio da reserva legal no delito
antecedente de organização criminosa, por ausência de definição desta modalidade. Contudo,
os delitos contra a Administração Pública podem, sim, anteceder a lavagem de dinheiro,
sendo portanto apta a denúncia, ainda que se desconsidere o inciso VII do art. 1º, da Lei
9.613/98, como delito antecedente.

Somente será possível tipificar a conduta de lavagem se for conhecida a origem
do bem lavado, ou seja, se conhecido o crime antecedente. É indispensável se declarar a
tipicidade e antijuridicidade da conduta que originou o bem lavado. Contudo, é prescindível a
existência de definitiva condenação pelo crime antecedente. Nesse sentido é o disposto no art.
2º, II, da Lei nº 9.613/98.

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 
(...) 
II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que
praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a
decisão sobre a unidade de processo e julgamento;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=70152060906092669010… 21/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

O crime de lavagem requer, para efeito de configuração do elemento subjetivo
do tipo, que o agente tenha conhecimento da origem ilícita do bem ou valor e atue com o
propósito de "branqueá-los", isto é, de lhe dar a conotação de licitude e assim,  reintroduzir o
numerário de forma lícita na economia.

Somente punível na modalidade dolosa. Estará caracterizado o dolo quando
presente o conhecimento acerca da origem criminosa dos bens ou valores, sendo prescindível
que o autor da lavagem tenha participado da infração penal antecedente.

Segundo José Paulo Baltazar Junior:

"A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento
do dinheiro de sua origem ilícita para que possa ser aproveitado. 
A criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca o proveito econômico na
prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da
sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os
ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tal crime é justamente a acumulação material (... )
É característica da lavagem, então, que os crimes antecedentes produzam lucros, tais como o
tráfico ilícito de entorpecentes e a corrupção. 
Também marca a lavagem de dinheiro a interação entre economia legal e ilegal, para onde se
tenta levar o produto do crime, o que também é próprio do crime organizado e traz
dificuldades para sua definição teórica e controle, na prática." 
(in Crimes Federais, 6ª ed. Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 598)

O Supremo Tribunal Federal, na AP 470/MG, no que toca ao dolo do agente,
discorreu sobre a possibilidade de que o elemento subjetivo do tipo decorra das próprias
circunstâncias e condições do elemento objetivo, o que não se confunde com
responsabilidade objetiva, nestes termos que ora adoto como parâmetros também para esta
ação penal:

O conteúdo da recomendação 2.b das Quarenta Recomendações do FATF - Financial Action
Task Force on Money Laundering (ou GAFI - Groupe Dáction Financière sur le Blanchiment
de Capitaux, orgão intergovernamental que traça os parâmetros mundiais para o combate
àlavagem de dinheiro), é uma delas: 
 "A intenção e o conhecimento exigidos para provar o crime de lavagem de dinheiro é
consistente com os parâmetros traçados nas Convenções de Viena e Palermo, incluindo o
conceito de que o estado mental pode ser inferido de  circunstâncias fáticas objetivas." 
Norma similar é encontrada em tratados internacionais, como no art. 6º, item 2, “f”, da
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que foi adotada em
15.11.2000 e que foi  promulgada no Brasil pelo Decreto 5.015/2004 (“o conhecimento, a
intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no § 1º
do presente artigo [lavagem de  dinheiro], poderão inferir-se de circunstâncias factuais
objetivas”). 
Cito também o art. 28 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003,
promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687, de 31.01.2006 (“o conhecimento, a intenção ou o
propósito que se requerem como elementos de um delito qualificado de  acordo com a
presente  Convenção [dentre eles, a lavagem de dinheiro] poderão inferir-se de circunstâncias
fáticas objetivas”). 
Os dois últimos dispositivos, previstos em tratados ratificados e já promulgados, são normas
jurídicas vigentes no Brasil. Têm o mesmo nível de hierarquia que dispositivos de lei
ordinária. Segundo a recomendação e essas normas, o elemento subjetivo do crime de lavagem
pode ser inferido do elemento objetivo.
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Evidentemente, isso não significa estabelecer responsabilidade objetiva para o crime de
lavagem de dinheiro. 
Trata-se em realidade de uma regra probatória no sentido de que, em alguns casos, da prova
do elemento objetivo se pode inferir oelemento subjetivo, ou seja, a intenção criminosa.  É que,
em alguns casos, as circunstâncias objetivas da conduta 
autorizam juízo de que a falta de consciência e de vontade do agente, ou seja, a ausência da
intenção criminosa, era uma impossibilidade. A título ilustrativo da aplicação dessa regra
probatória, destaco julgamento do Supremo Tribunal Espanhol no qual entendeu-se que, da
prática pelo acusado, operador bancário, de diversas operações financeiras incomuns que
ocultavam a origem e natureza do dinheiro, era possível inferir o dolo do crime de lavagem de
produto (Sentencia 
1.704/2001, de 21.9.2001). Da ementa: 
“Blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes. Problemas de derecho
transitório en relación con los tipos establecidos en el CP 1.973. No es necesario que haya
recaído sentencia penal enrelación  con el tráfico de estupefacientes. Operaciones que ocultan
el origen del dinero y favorecen a quien ha obtenido las ganancias.Indicios  de los que se
puede deducir el conocimiento del origen del dinero blanqueado.” 
Embora o caso seja relativo à lavagem do produto de tráfico de drogas, o raciocínio
empregado é igualmente pertinente para outros delitos. Segundo aquela Corte, “el dolo, como
hecho de conciencia que es, ha de ser inferido normalmente de datos o fenómenos exteriores
que deben ser analizados con el mismo rigor y cautela com que lo son los indicios de los que
se infiere, en muchas ocasiones, la realidad del tipo objetivo de un delito”. No julgado, o dolo
foi inferido da prática pelo acusado de “operaciones que,aun no estando expresamente 
prohibidas por la normativa a la sazón vigente,eran, como  bien dice el Tribunal de instancia,
absolutamente irregulares ycontrarias a los usos normalmente observados en la práctica
bancaria”. 
No caso presente, as complexas operações financeiras realizadas envolvendo as contas das
empresas de Marcos Valério, algumas sem justificativa econômica perceptível, a quantidade e
o volume dos saques em espécie, a fraude na contabilização, as fraudes nos títulos de crédito e
as fraudes nos registros e comunicações pelo Banco Rural evidenciam, sem qualquer margem
para dúvida razoável, a presença do elemento subjetivo doloso, ou seja, a intenção de
ocultação ou de dissimulação das transações criminosas e da procedência ilícita dos valores
envolvidos.

Inspiradas na doutrina norte-americana as Cortes brasileiras vem admitindo o
dolo eventual para a configuração do tipo subjetivo, com amparo na denominada Teoria da
Cegueira Deliberada, para fins de que aquele sujeito ativo que tinha condições de perceber
que a quantia por ele movimentada recebida era fruto de atividade, no mínimo, suspeita,
atuando de forma indiferente, de modo a voluntariamente permanecer ignorante com relação
às circunstâncias que apontavam para a origem ilegal dos valores.

Invoco as razões já esmiuçadas na Ação Penal nº 470/MG do STF para
confirmar a possibilidade do dolo eventual no delito de lavagem de dinheiro, conforme segue:

Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto à procedência criminosa
dos valores recebidos e à possibilidade do dolo eventual. 
O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, embora sem a certeza
da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos quando pratica os atos de
ocultação e dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade dessa procedência criminosa. 
Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, especialmente
nos casos de terceirização da lavagem. 
O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do crime antecedente, adota,
em geral, uma postura indiferente quanto à procedência criminosa dos bens envolvidos e, não
raramente, recusa-se a aprofundar o conhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime
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antecedente quer apenas o serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos,
inclusive a procedência criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador profissional. 
A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.

Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem com dolo eventual
significa na prática excluir a possibilidade de punição das formas mais graves de lavagem, em
especial a terceirização profissional da lavagem. O caso presente ilustra essa hipótese, pois
houve, no caso do PP e do PL, a contratação de empresas financeiras que lavaram o
numerário repassado pelas contas das empresas de Marcos Valério de uma forma bastante
sofisticada. Ainda que tivessem ciência da elevada probabilidade da procedência criminosa
dos valores lavados, é  difícil, do ponto de vista  probatório, afirmar a certeza dos dirigentes
dessas empresas quanto à origem criminosa dos recursos. Sem admitir o dolo eventual, revela-
seimprovável, em regra, a condenação dos lavadores profissionais. 
 O tipo do caput do art. 1º da Lei 9.613/1998, de outra parte, comporta o dolo eventual pois,
em sua literalidade, não exige elemento subjetivo especial, como o conhecimento específico da
procedência criminosa dos valores objeto da lavagem. 
Essa interpretação encontra apoio expresso no item 40 da Exposição de Motivos n.º 692/1996: 
“Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a importação ou exportação de
bens com valores inexatos (art. 1º, §1º, III). Nesta hipótese, como nas anteriores, exige o
projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocultação ou dissimulação da utilização
de bens, direito ou valores oriundos dos referidos crimes antecedentes. Exige o projeto, nesses
casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a hipótese do caput do artigo.”

A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I, do Código Penal,
jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada tipo penal específico. 
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo ser citada a
doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful blindness
doctrine). 
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-
americanas têm exigido, em regra, (i) a ciênciado agente quanto à elevada probabilidade de
que os bens, direitos ou  valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma
indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em
permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa. 
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de Apelação
Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de Apelação Federal
do Terceiro Circuito,US vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro 
Circuito. 
Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol, corte da
tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na Sentencia 22/2005, em caso de
lavagem de dinheiro, equiparando acegueira deliberada ao dolo eventual, também presente no
Direito brasileiro.

Na hipótese sub judice, há elementos probatórios suficientes para concluir por agir doloso - se
não com dolo direto, pelo menos com dolo eventual -,quanto a Pedro Corrêa, Pedro Henry,
Valdemar da Costa Neto,Jacinto Lamas, estes dois na extensão do voto do Revisor, Enivaldo
Quadrado e a Breno Fischberg.

A Corte Suprema também apreciou a possibilidade de inexigibilidade de
conduta diversa e coação moral irresistível, aventada por acusados nos autos nº 470/MG que
estavam em posição de subordinação profissional, alegação esta também suscitada por réus
na presente ação penal, que trabalhavam como empregados do ex-deputado José Janene
(falecido). Naqueles termos:
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Em tese, é possível discutir a existência, em algum grau, de uma espécie de coação moral
presumida na relação de subordinação ínsita ao contrato de trabalho, mormente no contexto
de legislação que não contempla mecanismos eficientes para assegurar o emprego, meio de
subsistência do trabalhador e de sua família, consabida a natureza alimentar do salário. Uma
coação moral assim delineada, no entanto, dificilmente poderá ser valorada como irresistível,
característica exigida 
pelo Código Penal para que a coação moral induza ao afastamento total da culpabilidade do
autor/coagido. Por mais que o temor do desemprego, ou o simples temor de desobedecer ao
patrão que determinou o cumprimento de uma ordem manifestamente ilegal, possa influir na
livre manifestação de vontade do empregado a quem é comissionada a prática de conduta
delituosa, não seria admissível sobrepor essa condicionante à disposição de conduzir-se em
conformidade com o direito, a ponto de afastar a exigência de dirigibilidade normativa e,
consequentemente, a culpabilidade do empregado que age dolosamente como coautor ou
partícipe de delito em concurso com o seu empregador. 
Sendo resistível, a coação não exclui a culpabilidade do coato, embora constitua atenuante, na
forma do art. 65 do Código Penal. O coator, a seu turno, responde de maneira agravada (art.
62 do CP). 
Já a obediência hierárquica constitui causa de exclusão da culpabilidade do subordinado
quando por ele pratica o ato ilícito em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal,
emanada de superior hierárquico. A invocação dessa excludente de culpabilidade tem lugar
quando o agente pratica um delito pensando estar cumprindo uma ordem lícita oriunda de um
superior hierárquico.21 A doutrina jurídicopenal, em sua quase totalidade, confina o instituto
às relações de subordinação hierárquica de direito público, afirmando-o, no entanto, de forma
eminentemente axiomática, sem tecer reflexão alguma a respeito dos motivos pelos quais
restrito o seu alcance às relações dessa natureza.

Nesse universo homogêneo, constitui notável exceção o posicionamento de Cezar Roberto
Bittencourt (Tratado de Direito Penal: parte geral, 1 – 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012), a
seguir transcrito:

“A segunda parte do art. 22 prevê a obediência hierárquica, que requer – segundo a doutrina
tradicional – uma relação de direito público, e somente de direito público. A hierarquia
privada, própria das relações da iniciativa privada, não é abrangida por esse dispositivo,
conclui essa doutrina. No entanto, embora tenhamos concordado com esse entendimento, por
algum tempo, passamos a questioná-lo, por dois fundamentos básicos:

a) de um lado, ordem de superior hierárquico produz, independentemente de a relação
hierárquica ser de natureza pública ou privada, o mesmo efeito, qual seja, a inexigibilidade de
conduta diversa;

b) de outro lado, o Estado Democrático de Direito não admite qualquer resquício de
responsabilidade penal objetiva, e sempre que, por qualquer razão, a vontade do agente for
viciada (deixando de ser absolutamente livre), sua conduta não pode ser penalmente
censurável. Os efeitos ou consequências da estrita obediência hierárquica, numa visão radical
e positivista, seriam mantidos segundo o entendimento adotado pela redação original do
Código Penal de 1940, que sustentava a suposição indispensável de uma relação de direito
administrativo; a estrita obediência hierárquica estaria ainda limitada à ordem emanada de
autoridade pública, como fora concebida naquele Estado de Exceção. Nessa hipótese,
constituiria uma causa legalmente expressa de isenção de pena. Contudo, reinterpretando o
mesmo texto da Reforma Penal de 1984, sob o marco de um Estado Democrático de Direito, a
estrita obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal caracteriza,
independentemente de emanar de ‘autoridade’ pública ou privada, a inexigibilidade de outa
conduta. 
Ninguém pode ignorar que a desobediência a ordem superior, no plano da iniciativa privada,
está sujeita a consequências mais drásticas e imediatas que o seu descumprimento no âmbito
público-administrativo. Com efeito, na relação de direito público, dificilmente algum
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subalterno corre o risco de perder o emprego por desobedecer ordem de seu superior
hierárquico, podendo, no máximo, responder a uma sindicância, cujas sanções estão legal e
taxativamente previstas e, dentre as quais, para essa infração disciplinar, não está cominada a
demissão do serviço público. No entanto, na relação empregatícia da iniciativa privada a
consequência é, naturalmente, mais drástica e imediata: a simples desobediência pode ter
como consequência a demissão imediata, sem justa causa; justificando-se, consequentemente,
o maior temor à ordem de superior na iniciativa privada, pois, como se sabe, ao contrário do
que ocorre no setor público, o risco de demissão ou perda do emprego, inhá nenhum
fundamento legal (constitucional) para limitar a consequência jurídico-penal à desobediência
de ordem superior na relação hierárquica de direito público, na medida em que o texto legal
não faz essa restrição. 
Por fim, um argumento irrefutável: a inexigibilidade de outra conduta é uma excludente de
culpabilidade que não precisa estar escrita, pois simplesmente elimina um de seus elementos
constitutivos (a exigibilidade de conduta conforme a norma), afastando-a consequentemente.
Assim, qualquer causa que exclua a exigibilidade de conduta conforme ao direito, afasta a
culpabilidade, com ou sem previsão legal, e a estrita obediência hierárquica é apenas uma de
suas duas versões expressas. Por isso, independentemente de tratar-se de relação hierárquica
de direito público ou de direito privado, a estrita obediência a ordem não manifestamente
ilegal de superior hierárquico produz o mesmo efeito: a inexigibilidade de outra conduta. 
Sintetizando, em virtude da subordinação hierárquica, o subordinado cumpre ordem superior,
desde que essa ordem não seja manifestamente ilegal, podendo, no entanto, ser apenas ilegal.
Porque, se a ordem for legal, o problema deixa de ser de 
culpabilidade, podendo caracterizar causa de exclusão de ilicitude. (…) A estrita obediência a
ordem legal não apresenta nenhuma conotação de ilicitude, ainda que configure alguma
conduta típica; ao contrário, caracteriza a sua exclusão (art. 
23).” (destaquei) De qualquer forma, a incidência da excludente de culpabilidade por
obediência hierárquica depende decisivamente da “natureza aparente ou oculta da ilegalidade
da ordem, como conduta típica e antijurídica”

Assim,

“a) se a conduta típica e antijurídica que caracteriza a ilegalidade da ordem é aparente – ou
manifesta, como diz a lei – então a ordem do superior hierárquico não é obrigatória para o
subordinado e, no caso de cumprimento, o subordinado não é exculpado pela obediência
hierárquica (…); b) se a conduta típica e antijurídica que informa a ilegalidade da ordem é
oculta, ou mesmo se existe dúvida sobre a legalidade da ordem, então a ordem é obrigatória e
o cumprimento da ordem pelo 
subordinado é exculpado pela obediência hierárquica.” Nesse caso, o subordinado é
exculpado por encontrar-se em situação de inexigibilidade de conduta diversa, e o fato ilícito é
atribuído “objetiva e subjetivamente ao superior hierárquico autor da ordem, que domina a
realização do fato pelo controle da vontade do subordinado, que também atua sem liberdade”.
Não seria equivocado, ainda, descrever a conduta do subordinado que cumpre ordem ilegal,
mas não manifestamente, como incurso numa espécie de erro de proibição, por ter avaliado
incorretamente a ordem recebida. Pelos mesmos fundamentos, contrario sensu, quando o
subordinado cumpre ordem manifestamente ilegal, responde pelo crime em concurso com o
superior hierárquico. Com efeito, “o subordinado não tem a obrigação de cumprir ordens
ilegais. Ele tem a obrigação de cumprir ordens inconvenientes, inoportunas, mas não ilegais.”
Se, não obstante, o faz, ciente da ilegalidade, age com dolo.

Como empregadas da empresa SMP&B, Simone Vasconcelos e Geiza Dias estavam sujeitas ao
cumprimento das ordens emanadas dosseus superiores. Assim, a avaliação da sua
culpabilidade pelos atos  praticados no cumprimento dessas ordens deverá levar em
consideração as seguintes premissas e desdobramentos: 
i) A mera relação de subordinação configura, em si, situação de condicionamento, embora não
de forma absoluta, da livre manifestação da vontade do empregado subordinado. Logo,
configura coação moral do tipo resistível, correspondente a uma circunstância atenuante, nos
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moldes do art. 65, III, “c”, do Código Penal. 
ii) Se a prova dos autos for indicativa de que, ao cumprir a ordem recebida, tinham efetiva
consciência do seu caráter ilegal, independentemente desse caráter estar oculto ou manifesto,
terão agido com dolo. Pode, ainda, sim, incidir a atenuante do art. 65, III, “c”, do Código
Penal – crime cometido sob coação resistível ou cumprimento de ordem de superior
hierárquico. Do ponto de vista do concurso de 
agentes, teriam aderido, nesse caso, à vontade delitiva e agido, portanto, em coautoria (se se
compartilhavam do domínio do fato) ou como partícipe/cúmplice. Ainda, se a participação for
tida como de menor importância, a pena pode ser reduzida nos termos do art. 29, § 1º, do
Código Penal. 
iii) Se a prova dos autos for indicativa de ilegalidade manifesta da ordem recebida, o Direito
Penal presume o conhecimento dessa circunstância pelo subordinado que a cumpre, na medida
em que, nessa hipótese, seria razoável supor esse conhecimento. Aplica-se aqui o mesmo
raciocínio da hipótese anterior porque, ainda que por hipótese se entendesse, não obstante a
natureza manifesta da ilegalidade da ordem recebida, ter o empregado agido em erro, tratar-
se-ia de erro inescusável (erro evitável sobre a ilicitude do fato). Como visto, o erro de
proibição 
evitável é insuscetível de afastar a culpabilidade do agente cumpridor da ordem, que responde
pelo ato praticado. Ainda assim, o erro de proibição evitável pode reduzir a pena de um sexto
a um terço, a teor da parte final do art. 21 do Código Penal. Nesse caso, assume-se que teriam
aderido à vontade delitiva do emissor da ordem, embora talvez não lhes possa ser atribuído o
condomínio do fato. Seriam tratada como partícipes, cúmplice, dos crimes a elas imputados –
ainda que tivessem incorrido em erro evitável, circunstância que, todavia, não afastaria a
culpabilidade. 
iv) Se a prova dos autos for indicativa de que a ilegalidade das ordens recebidas não era
aparente, ao cumpri-las teriam agido em situação de erro de proibição escusável (erro
inevitável sobre a ilicitude do fato), induzidas que teriam sido pela obediência hierárquica
presente na relação de emprego. Aqui, na condição de empregada, teriam cumprido com a
suas tarefas – por exemplo, a realização de um saque ou de um pagamento – ignorando o
contexto delitivo mais amplo no qual inseridas. Ao cumprirem ordens superiores de que não
tivessem motivos para suspeitar configurassem fato típico e antijurídico, delas seria inexigível
conduta diversa. Nesse caso, teriam sido apenas instrumento do(s) autor(es) mediato(s), seu(s)
superior(es) hierárquico(s) de quem emanada a ordem – sendo esses coautores mediatos em
concurso entre si. 
Somente eles teriam o domínio do fato criminoso. Como visto, a excludente de culpabilidade
relativa à obediência hierárquica (art. 22 do Código Penal) é, em última análise,
relativamente ao subordinado, um caso específico de erro sobre a ilicitude do fato induzido
pela situação jurídica de subordinação na qual inserido. Ambos os fenômenos, sob o prisma
da culpabilidade, são compreendidos dentro da ideia de inexigibilidade de conduta diversa.

Continuando a análise do tipo, diversas são as condutas incriminadas, sendo que
o delito caracteriza-se pela combinação de qualquer dos verbos com qualquer das demais
elementares.

Trata-se de crime misto alternativo, de forma que a prática de um ou outras das
condutas referidas configura o delito (a subsunção da conduta a mais de um dos verbos
contidos no tipo configura crime único). Por esta razão, ainda que se desconsidere a
organização criminosa como crime antecedente, restam os delitos contra a administração
pública, que autorizam a caracterização do delito de lavagem de capitais.

Pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de sua participação
no crime antecedente.

Feitos esses registros, passo à análise do caso concreto
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2.1. PRELIMINARES

a) As defesas de Afonso Bernardo Schleder de Macedo e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO alegaram a inépcia da denúncia, em razão da inexistência de
comprovação de autoria e materialidade do crime antecedente, tampouco de participação dos
réus neste; ausência de descrição suficiente dos fatos criminosos atribuídos aos acusados;
prescrição pela pena em perspectiva, e consequente inexistência de crime continuado.

a.1) Afonso Bernardo Schleder de Macedo:

O réu Afonso Bernardo Schleder de Macedo faleceu no curso do feito
(06/10/2018), conforme informação obtida a partir do SISOBI (Sistema de Controle de
Óbitos), consoante certificado no evento 2211.

O feito foi convertido em diligência, com a abertura de vista dos autos ao MPF
(evento 2212).

O Órgão Ministerial não se opôs ao pedido (evento 2215).

Pois bem.

No caso de morte do acusado, o Juiz, à vista da certidão de óbito, e ouvido o
Ministério Público, declarará extinta sua punibilidade (art. 62 do CPP).

Sendo assim, diante do comprovado falecimento de Afonso Bernardo Schleder
de Macedo, com fundamento no disposto no art. 107, inciso I c/c artigo 62 do Código de
Processo Penal, declaro extinta a sua punibilidade.

a.2) PEDRO SCHLEDER DE MACEDO:

As movimentações financeiras de cujo contexto se extrai estar-se diante de
manobra destinada a ocultar capital oriundo de crime estão pormenorizadas ao longo de nove
páginas da denúncia (p. 30/39 da denuncia do evento 1), sendo evidente a aptidão da peça
inicial, diante da descrição clara e específica da cadeia de operações financeiras realizadas a
fim de escamotear a real origem dos valores que foram utilizados por José Janene (falecido) e
Stael Fernanda Janene na aquisição de parte da Fazenda Salto Alto, em Bufadeira,
Faxinal/PR. A participação de cada um dos acusados na realização de negócios jurídicos
inexistentes para forjar aspecto de licitude na origem dos valores utilizados na compra do
imóvel defluem da simples leitura das páginas supra referidas, dispensando transcrição e
permitindo o tranquilo exercício da ampla defesa.

A descrição de crime continuado por parte dos réus Pedro e Afonso (falecido)
está correta, tendo em vista que eventual prescrição dos delitos atinentes aos contratos de
mútuo é questão que não pode ser reconhecida antes da aplicação da pena em concreto, como
já decidido no evento 115.

Ademais, a inépcia da inicial já foi enfrentada na decisão do evento 115, a cujos
termos ora me reporto:
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- Inépcia da denúncia

Afirmam as defesas (eventos 60, 67 e 70) a inépcia da denúncia por não satisfazer os
requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. Em suma, afirmaram ser a
denúncia genérica, impossibilitando a exata compreensão das imputações.

Não vislumbro irregularidade na peça acusatória.

A descrição constante da denúncia é suficiente para compreensão por todos os acusados dos
fatos que lhes foram imputados, inclusive com a delimitação de responsabilidades,
possibilitando assim o pleno exercício do direito à ampla defesa.

A participação/atuação de cada um dos réus está descrita pormenorizadamente na peça
acusatória. Assim, ao contrário do posicionamento das defesas, entendo satisfeitos os
requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Além disso, nos crimes denominados 'societários' (cometidos por sócios/empregados de uma
empresa, como a Bonus Banval, no caso) nem sempre a acusação dispõe de elementos para
individualizar pormenorizadamente a conduta de cada participante. Em casos tais, tem sido
relativizado o rigor para se exigir apenas que a denúncia contenha descrição mínima da
participação de cada acusado, de modo a possibilitar o adequado exercício do direito de
defesa.

Neste sentido, há precedentes do STF:

'1. Habeas Corpus. crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 1990). Crime
societário. 2. Alegada inépcia da denúncia, por ausência de indicação da conduta
individualizada dos acusados. 3. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia
em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 4.
Configura condição de admissibilidade da denúncia em crimes societários a indicação de que
os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a
qual foram supostamente praticados os delitos. Precedentes (HC no 80.812-PA, DJ de
05.03.2004; RHC no 65.369-SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27.10.1987; HC no 73.903-
CE, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 25.04.1997; HC no 74.791-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão,
DJ de 09.05.1997; e RHC no 59.857-SP, Rel. Min. Firmino Paz, DJ de 10.12.1982). 5. No caso
concreto, a denúncia é apta porque comprovou, de plano, que todos os denunciados eram, em
igualdade de condições, solidariamente responsáveis pela representação legal da sociedade
comercial envolvida. 6. Habeas corpus indeferido' (STF, DJ de 24-06-2005, p. 73).

Não procede, pois, a preliminar.'

No que toca à descrição da participação dos réus no delito antecedente à suposta lavagem de
dinheiro, faço constar desde logo que não há necessidade de prova cabal do crime
antecedente, tampouco que haja identidade de agentes entre tal delito e o de lavagem. Por
óbvio, o branqueamento de capitais depende de complexa cadeia posterior envolvendo o
produto do crime anterior, logo, dificilmente envolverá o seu autor, mas normalmente terceiras
pessoas, que nada tem a ver com o crime antecedente, justamente para dar aparência de
legalidade ao capital ilícito.

Atente-se para o seguinte precedente do STF:

HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA MATERIALIDADE
DO DELITO ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE, BASTANDO A EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO
SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. Não é
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inepta a denúncia que, como no caso, individualiza a conduta imputada a cada réu, narra
articuladamente fatos que, em tese, constituem crime, descreve as suas circunstâncias e indica
o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o contraditório e a ampla defesa. A denúncia não
precisa trazer prova cabal acerca da materialidade do crime antecedente ao de lavagem de
dinheiro. Nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998, o processo e julgamento dos
crimes de lavagem de dinheiro 'independem do processo e julgamento dos crimes
antecedentes', bastando que a denúncia seja 'instruída com indícios suficientes da existência
do crime antecedente', mesmo que o autor deste seja 'desconhecido ou isento de pena'.
Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso, DJe-152 de 15.08.2008). Além disso, a tese
de inexistência de prova da materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro
envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, não tem espaço na via
eleita. O trancamento de ação penal, ademais, é medida reservada a hipóteses excepcionais,
como 'a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do
paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas' (HC 91.603,
rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não é caso dos autos. Ordem denegada.

(HC 94958/SP - Rel: Min. Joaquim Barbosa - 2ª T. - DJe 05.02.2009, p. 374 - grifei).

Por consequência, afasto as preliminares de inépcia arguidas.

Quanto à extinção da punibilidade pela prescrição da pena abstratamente
cogitada, repiso ser vedada pelos tribunais pátrios a consideração de pena em perspectiva para
fins de prescrição, conforme já analisado na decisão do evento 115:

'- Prescrição em perspectiva :

Alegaram a ocorrência da prescrição em perspectiva os acusados Afonso Bernardo Schleder
de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, por contarem com mais de 70
anos (evento 67).

A prescrição penal em perspectiva ou antecipada não encontra respaldo legal, sendominviável
sua aplicação como causa extintiva de punibilidade, consoante já reconheceu o Supremo
Tribunal Federal:

'PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À CORTE ESTADUAL TAMPOUCO AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. (...) II - Conforme a
remansosa jurisprudência desta Corte, não se admite a chamada prescrição antecipada por
ausência de previsão legal. (...)' (STF. HC 94338/PR. Ricardo Lewandowski. DJ-e 17-04-2009)

Neste sentido ainda a Súmula 438 do STJ, in verbis:

Súmula 438 do STJ: inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do
processo penal.

Em vista do exposto, afasto a alegação de prescrição'.

Os réus também alegaram a ausência de descrição do que seria organizaçao
criminosa. Sobre este ponto, ressalto que o delito praticado por organização criminosa, cujo
produto teria sido 'branqueado' com a colaboração dos réus, foi objeto de extensa análise dos
autos de ação penal 470/STF, conforme fiz constar acima, na análise da tipicidade.
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Ainda que se admita a não observância do princípio da reserva legal no tocante
à descrição do que seria uma organização criminosa, persiste a justa causa e aptidão da
denúncia, porque fundada também a existência de lavagem de dinheiro nos delitos
antecedentes contra a administração pública.

Quanto à descrição do delito antecedente, já constou da decisão do evento 115,
que analisou as respostas preliminares, o que segue:

'- Atipicidade decorrente da ausência de descrição do crime anterior

Logo no início da denúncia o órgão acusador descreveu, de maneira suficiente e detalhada, no
que teria consistido o esquema de corrupção batizado 'Mensalão', consistente, em apertada
síntese, no pagamento ilegal e velado de valores a líderes de partidos políticos, denominados
'base aliada', de modo que tais partidos fornecessem, em troca, apoio político e condições de
governabilidade ao governo federal.

Conveniente citar o seguinte trecho da peça acusatória:

'Além dessa fonte financeira, apontou-se que os valores que abasteceram o repasse de valores
a parlamentares provieram, ainda, do desvio de recursos públicos, por meio de ilicitudes em
contratos de publicidade firmados entre as empresas ligadas à Marcos Valério e a Câmara de
Deputados, bem como órgãos da administração pública federal direta e indireta - como Banco
do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Eletronorte.

Conforme se vê da denúncia, apurou-se que houve o oferecimento e o pagamento de valores
periodicamente a dirigentes do Partido Progressista - PP, Partido Liberal - PL, Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, e parte do PMDB, observando-se que alguns partidos chegaram
a estruturar quadrilhas próprias, com o fim de receber, dissimular e ocultar as vantagens
recebidas pelo fato de comporem a 'base aliada' do Governo Federal.'

Descreveu a denúncia, portanto, o delito de corrupção passiva, previsto na Lei 9.613/98, em
sua redação originária, como sendo aquele praticado anteriormente, cujo proveito teria sido
supostamente 'lavado' pelos ora réus:

'Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime

(...)

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de
atos administrativos;

(...)'

O esquema de corrupção supra mencionado foi apurado e processado na ação penal nº 470,
em trâmite no STF, já julgada em dezembro de 2012, segundo a qual foram condenados
políticos e pessoas ligadas as núcleos publicitário e financeiro mencionados na denúncia.

Não há falar, portanto, em ausência de descrição ou atipicidade do fato antecedente'.
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Quanto à ausência de comprovação de autoria delitiva no que toca ao delito
antecedente, como condição para que possam ser processados e acusados pelo cometimento
do delito de lavagem, esclareço que não se exige, para tanto, identidade de autores do crime
antecedente e do subsequente, conforme transcrição da decisão do evento 115, acima, tópico
'Inépcia da Denúncia', com esteio nos seguintes julgados:

'Conforme entendimento deste Tribunal Superior, é desnecessário que o autor
do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando
que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação'.

(STJ, REsp 1.488.028/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, QUINTA TURMA, DJe
25/10/2016)

'21. Segundo a jurisprudência pátria, a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não
exige que o sujeito ativo deste delito tenha, necessariamente, sido condenado por um dos
crimes antecedentes.'

(TRF4, ACR 200772000043024, Rel. GUILHERME BELTRAMI, OITAVA TURMA, D.E.
27/01/2010).

b) CARLOS ALBERTO QUAGLIA aventou a incompetência do Juízo,
porque, no bojo da ação penal originária do STF (AP 470), o processo foi extinto com relação
ao ora acusado, determinando-se a remessa do feito com relação a ele à Justiça de Primeiro
Grau em Florianópolis/SC, para que lá fosse reiniciada a instrução criminal. Considerando ser
a presente ação penal um apêndice daquela, a tramitação do feito em Curitiba afronta a
decisão do STF.

Ora, como já constou na própria denúncia, os fatos apurados na ação penal 470-
STF se referem a pelo menos 7 transferências no total de R$ 97.300,00 feitas pela Bônus
Banval (empresa dos réus Breno e Enivaldo), que recebia valores oriundos das empresas de
Marcos Valério, à conta da NATIMAR, de titularidade de CARLOS ALEBRTO QUAGLIA, a
partir da qual foi remetido dinheiro a vários beneficiários.

Já os fatos objeto da denúncia oferecida nestes autos diz respeito a outras
transações financeiras diversas daquelas incluídas na denúncia do processo do Mensalão,
envolvendo o mesmo esquema de recebimento de valores das empresas de Marcos Valério
pela Bônus Banval (BRENO e ENIVALDO), posterior depósito na conta NATIMAR
(CARLOS ALBERTO QUAGLIA) e repasse a diversas pessoas ligadas ao ex-parlamentar
José Janene (falecido).

Tais operações foram identificadas a partir das investigações nos autos de IPL nº
2004.70.00.033532-7, instaurado para apurar a movimentação financeira suspeira do assessor
e também réu nesta ação penal Meheidin Hussein Jenani.

Veja-se o seguinte trecho da exordial:

'Nesse apuratório [IPL nº 2004.70.00.033532-7] é que se constatou que, em período não
completamente delimitado pelas investigações, mas pelo menos entre os anos de 2003 a 2006,
José Janene (falecido) e os denunciados BRENO FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO,
CARLOSALBERTO QUAGLIA, além daquelas operações que já lhes foram imputadas no bojo
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da Ação Penal nº 470/STF, juntamente com os acusados MEHEIDIN HUSSEIN JENANI,
ROSA ALICE VALENTE, STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, DANIELLE KEMMER
JANENE, CARLOS ALBERTO MURARI, ADRIANO GALERA DOS SANTOS, Afonso
Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, todos
plenamente cientes da ilicitude de suas condutas, ocultaram e dissimularam a natureza, a
origem e a propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes
praticados por organização criminosa contra a administração pública, em especial
decorrentes das vantagens indevidas recebidas por José Janene (falecido) em contraprestação
ao apoio político dado pelo Partido Progressista ao governo federal, naquilo que se
denominou 'escândalo do mensalão'.

Ainda, como detalhado na sequência, apurou-se que, de modo semelhante ao relatado na ação
penal nº 470/STF, os denunciados BRENO FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO e CARLOS
ALBERTO QUAGLIA foram os responsáveis pelo repasse dos valores obtidos ilicitamente aos
denunciados MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, STAEL FERNANDA
RODRIGUES DE LIMA, DANIELLE KEMMER JANENE, CARLOS ALBERTO MURARI,
ADRIANO GALERA DOS SANTOS, Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, os quais atuaram, de diversas maneiras, na conversão
destes em ativos lícitos'. (DENUNCIA1, evento 1, grifei)

Assim, embora o modus operandi, consistente em complexo estratagema
delituoso, seja o mesmo daquele descrito na ação penal 470-STF, os fatos descritos naquela
denúncia e no evento 1 destes são diversos.

Desta forma, não há que se falar em descumprimento de decisão do STF
referente à competência no bojo da ação penal nº 470, tampouco em prevenção. Inexistente,
também, conexão probatória no que toca aos apresentes fatos.

A inépcia da denúncia, por ele aventada,  já foi objeto de decisão no evento 115,
cuja transcrição consta no item 'a' acima.

Acrescento que as imputações em desfavor do réu são muito claras, sendo que,
quando se fala no recebimento pela conta NATIMAR de R$ 113.300,00, oriundos de
empresas ligadas ao marqueteiro e operador do Mensalão Marcos Valério, e posterior
transferência para conta da assessora de José Janene (falecido), ROSA ALICE VALENTE, a
denúncia se reporta às operações descritas no Laudo nº 689/08, à fl. 2322 dos autos nº
2004.70.00.033532-7, estando, portanto perfeitamente delineadas, bastando a tanto a
referência específica à página do laudo pericial, sendo desnecessária sua transcrição:

'Pela intelecção e exame comparativo das análises financeiras periciais acima citadas, foi
possível  verificar que as empresas 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. e ROGÉRIO LANZA
TOLENTINO ASSOCIADOS, que, como se viu, faziam parte do núcleo vinculado a Marcos
Valério Fernandes de Souza e foram responsáveis pelo repasse dos valores obtidos com os
supostos empréstimos feitos com o Banco Rural, fizeram transferências da ordem de R$
6.550.950,00 para a empresa NATIMAR, que, conforme já registrado, mantinha conta na
corretora BÔNUS BANVAL.

Da análise da conta da NATIMAR, que era administrada pelo denunciado CARLOS ALBERTO
QUAGLIA, mantida na BÔNUS BANVAL, verificou-se que, entre outros, constam depósitos em
favor da denunciada ROSA ALICE, entre junho e setembro de 2004, no valor total de R$
113.300,00, e de vultosas quantias para as empresas ERSTE BANKING, STOCKOLOS
AVENDIS e ROYSTER SERVIÇOS, todas de propriedade e administradas por LUCIO
BOLONHA FUNARO.
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(...)

De outra parte, as citadas análises financeiras apontaram que a denunciada ROSA ALICE,
afora receber depósitos que somaram R$ 214.500,00 da BÔNUS BANVAL, dos quais R$
113.300,00 diretamente da NATIMAR16, teve creditados R$ 92.000,00 de José Janene
(falecido) e R$ 83.583,76 de STAEL FERNANDA RODRIGUES LIMA. Ainda, fez diversos
depósitos em favor de MEHEIDIN – R$ 20.000,00; de STAEL – R$ 12.321,00; e dos
denunciados CARLOS ALBERTO MURARI – R$ 35.056,50 e ADRIANO GALERA DOS
SANTOS – R$ 32.359,70, ambos também assessores parlamentares de José Janene (falecido)
prestando serviços em Londrina/PR.

*16 Conforme apontou o Laudo nº 689/08 (fl. 2322);

Constatou-se, ainda, que, no período entre março de 2004 e fevereiro de 2006, houve saques
no valor total de R$ 244.035,73 das contas de titularidade de ROSA ALICE.

Ainda, percebeu-se que ROSA ALICE efetuou o pagamento de diversos títulos e boletos,
sobretudo de empresas e lojas relacionadas à construção civil, em razão de, na época, José
Janene (falecido) estar construindo uma casa de luxo no condomínio Royal Golf Residence em
Londrina/PR, conforme se apontará mais a frente.

Atribuindo-se a gestão da conta NATIMAR a CARLOS ALBERTO QUAGLIA,
os fatos a ele imputados são de fácil intelecção a partir da descrição contida na denúncia,
sendo esta, portanto, apta.

Acrescento que a alegação de que a acusação se 'esqueceu' de complementar o
crime imputado ao acusado, em razão da duplicidade de vírgulas, não enseja, em absoluto, a
suposição de que entre estas vírgulas deveria constar mais informações, estando claro que se
trata de mero erro de digitação.

Considerando que foi feita referência às operações de transferência de dinheiro
da conta NATIMAR, controlada pelo acusado CARLOS ALBERTO QUAGLIA, em favor de
ROSA ALICE VALENTE, descritas  no Laudo nº 689/08, fl. 2322, dos autos nº
2004.70.00.033532-7, não há dúvidas sobre o número de condutas a serem consideradas para
eventual crime continuado.

Com relação à alegação da prescrição da pena em perspectiva, considerado o
redutor da idade, faço remissão ao já decidido no evento 115 e no item 'a' acima, destacando
que a decisão desta 14ª Vara Federal transcrita na peça defensiva é entendimento do Juízo
Substituto desta vara, do qual não comungo.

c) CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO GALERA DE SOUZA
aventaram, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa; a ausência de
prova de existência do crime antecedente, bem como de participação dos acusados; a nulidade
do feito, decorrente da ilicitude das provas;

A suficiência da descrição dos fatos contidos na denúncia e da
comprovação/participação dos acuados no crime antecedente já foi objeto da decisão do
evento 115, transcrita no item 'a' acima.
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Já a ausência de justa causa e nulidade/ilicitude de provas também foi
enfrentada naquela decisão, que ora transcrevo, não havendo fatos novos a ensejar a
modificação do entendimento já exposto:

'- Ausência de Justa Causa

Os réus STAEL, DANIELLE, MEHEIDIN, ROSA ALICE, CARLOS ALBERTO MURARI e
ADRIANO (eventos 68 e 70) alegam que foram denunciados simplesmente por serem
familiares/assessores parlamentares do ex-deputado federal José Janene (falecido), não
havendo qualquer fato criminoso por eles praticado devidamente descrito na inicial.

Justifica-se a existência de uma ação penal quando presentes indícios mínimos de
materialidade e autoria delitivas. Presentes tais elementos, demonstrada a necessária justa
causa para ação penal.

Necessário registrar que na fase de oferecimento/análise judicial da denúncia prevalece o
princípio processual 'in dubio pro societate'. Sendo assim, nesse momento processual, não há
que se falar em 'prova' de autoria e materialidade delitivas, sendo suficiente indícios destes
para autorizar o recebimento da denúncia e instauração da ação penal, em cuja fase
instrutória buscarão, acusação e defesa, pelos meios de provas admitidos, demonstrarem a
existência ou não de tais elementos.

No caso, constituem indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria em relação aos
denunciados os elementos angariados na fase de investigação, que apontam que STAEL e
DANIELLE, bem como os assessores MEHEIDIN, ROSA ALICE, CARLOS ALBERTO
MURARI e ADRIANO teriam supostamente atuado ativamente, de formas diversas, recebendo
dinheiro das empresas NATIMAR e BONUS BANVAL, que, por sua vez, receberam recursos
das empresas de Marcos Valério Fernandes de Souza, conhecido publicitário operador do
sistema denominado 'Mensalão'. Os referidos réus também teria efetuado diversas
movimentações e operações financeiras entre si, o que revela o intenso trânsito de grandes
somas de dinheiro, incompatíveis com os rendimentos anuais dos réus.

Foi com base em tais elementos que a acusação lastreou a denúncia em face dos ora acusados,
e não em simples laços familiares ou empregatícios.

E os fatos descritos na exordial permitem uma percepção de que a acusação não se funda em
laços de trabalho ou família mas em atos concretos supostamente praticados por cada um dos
réus, como por exemplo recebimento e realização de depósitos, emissão de cheques, compra
de imóveis e sacas de soja, dentre outros, tudo em valores muito elevados e incompatíveis com
a movimentação financeira normal dos denunciados, segundo a denúncia.

Com efeito, com base nos elementos coligidos na fase de inquérito, reconheço a existência de
indícios suficientes da prática dos delitos descritos na denúncia.

Assento, por oportuno, que bastam indícios da prática de crime antecedente (previstos na
redação original do art. 1º da Lei nº 9.613/98, para fatos ocorridos antes de 09/07/2012),
sendo dispensável a existência de condenação prévia. Nesse sentido, tem se orientado a
jurisprudência:

'PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA E HABITUALIDADE
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS
PELA CORTE A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
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COMO SE DEU A VIOLAÇÃO ALEGADA AO ART. 157 DO CPP (ANTIGA REDAÇÃO).
SÚMULA 284/STF. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE REFORMATIO IN PEJUS.
REGIME PRISIONAL FECHADO.

(...)

IV - Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova cabal do
crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios suficientes da existência do crime
antecedente', conforme o teor do §1º do art. 2º da Lei 9.613/98. (Precedentes do STF e desta
Corte)

(...)'

(RESP 200901509132, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, 17/05/2010)

(...) Não é exigida a prova cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indícios da prática
das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se complete a tipicidade (...).

(TRF4, ACR 2000.71.00.037905-4, Oitava Turma, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ
3/05/2006)

(...) A teor do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98, não se exige, para a aptidão da denúncia que
imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro, prova concreta da ocorrência de uma das
infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma
legal, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital branqueado provenha de
alguma de tais condutas ilícitas. Precedentes (...).

(TRF4, HC 2007.04.00.027489-1, Oitava Turma, Relator Paulo Afonso (falecido) Brum Vaz,
DJ 3/10/2007)

Destarte, não procedem as alegações das defesas quanto à ausência de justa causa.

(...)

- Alegações de nulidades na fase de investigação:

A defesa de MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, CARLOS ALBERTO
MURARI e ADRIANO GALERA DE SOUZA argumentou, no evento 71, supostas ilicitudes das
provas reunidas na fase de investigação que embasaram o recebimento da denúncia, bem
como das decisões que as autorizaram.

Sustentam que o único elemento que embasou o deferimento da quebra de sigilos e
monitoramento telefônico foi um relatório do COAF, não tendo havido outros diligências
prévias menos gravosas orientadas à melhor investigação dos fatos relatados.

Quanto ao monitoramento telefônico, mencionam que considerou período de tempo anterior
àquele requerido pela autoridade policial, bem como que excedeu em muito o limite
inicialmente estabelecido.

Ainda, insurgem-se contra a medida de busca e apreensão efetuada, na medida em que esta
teria sido proferida por juízo incompetente e com fundamentação deficiente, não tendo sido
delimitado com precisão o objeto da busca, permitindo-se a arrecadação indiscriminada de
objetos e dados.
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a) Consigno que a quebra do sigilo de dados e das comunicações telefônicas, destinada à
produção da prova que ensejou o recebimento da denúncia, foi determinada por decisões
embasadas nos fundamentos necessários à relativização dos direitos individuais assegurados
nos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, diante do manifesto interesse
público inerente à investigação criminal.

Como se vê das fls. 26/29 dos autos de inquérito nº 2004.70.00.033532-7, a quebra dos sigilos
fiscal e bancário de Meheidin Hussein Jenani baseou-se em relatório do COAF segundo o qual
Meheidin teria movimentado, em março de 2004, a quantia de R$ 290.000,00, sendo que seus
rendimentos mensais declarados eram da ordem de R$ 1.834,00. Os valores movimentados
foram sacados em dinheiro ou mediante os depósitos de cheques, e as transferências, sempre
abaixo do patamar de R$ 10.000,00 limite acima do qual torna-se necessária a identificação
do depositante.

Para a verificação de tais informações, revela-se necessário, por óbvio, a verificação dos
extratos bancários e declarações de imposto de renda de Meheidin, bem como de outras
transações que possam ser identificadas, e para a obtenção de tal documentação, necessário o
levantamento do sigilo de dados. Não vislumbro outro meio de prova hábil à verificação das
informações do COAF, eis que eventual interrogatório do investigado ou de outras pessoas de
nada serviriam sem antes verificar-se a existência material dos fatos.

b) Já quanto à medida de busca e apreensão deferida pela decisão de fls. 643/652 do mesmo
inquérito, não há falar em juízo incompetente, pois a redistribuição dos autos a este Juízo, que
originariamente tramitavam perante a 2ª Vara Criminal Federal deste Subseção, ocorreu
devido à determinação da Resolução nº 42/2006, que alterou a competência das varas
criminais em Curitiba:

'Art. 10 No âmbito da Subseção Judiciária de Curitiba, haverá redistribuição processual no
prazo de 30 (trinta) dias:

a) de 50% (cinqüenta por cento) dos inquéritos policiais, e procedimentos conexos, em trâmite
na 2ª Vara Federal Criminal para a 3ª Vara Federal Criminal.

(...)'.

A referida decisão está exaustivamente fundamentada nos indícios do delito de lavagem de
dinheiro e delimitou o objeto de busca e apreensão, que deveria se circunscrever a 'papéis,
documentos, arquivos, gravações e quaisquer outras provas relacionadas à prática deste
delito' (fl. 649). Não houve, portanto, determinação genérica e imotivada, como alega a
defesa, mas sim decisão profundamente fincada nos fortes elementos que indicavam estarem os
ora réus conectados em verdadeira teia de operações e pessoas ligadas ao então parlamentar
José Janene (falecido), envolvendo transferências de somas elevadas de dinheiro e
declarações de rendimentos incompatíveis.

Não há, portanto, qualquer abuso ou ilegalidade na decretação da medida de busca e
apreensão.

c) Por fim, tocante ao monitoramento telefônico autorizado e impugnado pela defesa de
Meheidin, Carlos Alberto Rosa Alice e Adriano, presume-se seja aquele deferido nos autos nº
2006.70.00.012177-4, apensos ao IPL 2004.70.00.033532-7, eis que não foi indicado na peça
defensiva onde estão as decisões que se pretende atacar.

Nos referidos autos, verifico que, especificamente no que toca à letra 'c' da fl. 05, transcrita na
defesa preliminar (monitoramento das linhas do escritório político de José Janene (falecido)),
foi requerida a quebra do sigilo telefônico e de dados a partir de 01/01/2003 (vide letra 'b' da
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fl. 05).

A medida foi deferida pela decisão de fls. 23/29, que autorizou a interceptação dos terminais
telefônicos a partir de 11/05/2006 e a quebra do sigilo de dados telefônicos, com o
fornecimento de extratos de ligações telefônicas pela empresas competentes, no período
compreendido entre janeiro de 2003 até a data da decisão (11/05/2006).

Como se vê dos relatórios impugnados (fl. 336 e seguintes, consoante a Defesa), todos os
dados telefônicos nele constantes se referem a datas compreendidas dentro do período
autorizado (01/2003 a 11/05/2006), não havendo qualquer abuso ou violação ilegal/não
autorizada de dados sigilosos dos réus. Inexistente, portanto, a alegada quebra de sigilo de
dados em período anterior ao autorizado.

d) Por derradeiro, aponta a defesa ilegalidade decorrente das sucessivas prorrogações dos
monitoramentos, reconhecida inclusive pelo MPF em sua manifestação de fl. 319.

Considerando que o art. 5º da Lei 9.296/1996 autoriza a prorrogação do prazo de
monitoramento, comprovada a indispensabilidade da medida, e tendo em conta que se tratou
de investigação sobre intrincada rede de pessoas que supostamente pulverizaram dinheiro
ilícito/sujo oriundo do escândalo do 'Mensalão', a partir do escritório político do ex-deputado
José Janene (falecido) e com o alegado envolvimento de seus assessores e de seus parentes,
mostra-se razoável a prorrogação sucessiva da medida extrema. Some-se ainda as dificuldades
existentes em investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro, no qual os envolvidos
geralmente buscam ocultar de todas as formas a sua real origem e destino, de modo a
impossibilitar o seu rastreamento.

Vejo que desde a decisão inaugural de quebra de sigilos e monitoramento (fls. 22/29) foram
deferidas prorrogações da medida, todas com base em justificativa fundamentada da
autoridade policial (fls. 35/36, 63, 79, 91, 231, 254 e 278/279), analisadas pontualmente pelo
Juízo (fls. 60/62, 64, 84/85, 109, 232, 240/241, 271 e 290), tendo sido apresentados relatórios
periódicos contendo os resultados obtidos até então (fls. 37/39, 50/52, 80/83, 92/107, 112/120,
126/128, 236/239, 255/270 e 281/289).

A mencionada manifestação do MPF de fl. 319 referiu-se à demora da autoridade policial em
efetuar outras diligências que não o monitoramento (cruzamento dos dados telefônicos
obtidos), conforme se vê das fls. 314, 301, 324 e 309/402. Não houve, portanto, irregularidade
alguma no procedimento de interceptação telefônica e suas prorrogações, estando todos os
períodos abrangidos pelas autorizações judiciais.

Como constou nas decisões de prorrogação, estas se mostraram necessárias diante da
revelação de aparente atividade criminosa advinda dos diálogos interceptados, e foram todas
devidamente fundamentadas. Calha atentar para os seguintes precedentes dos Tribunais
Superiores, que atestam a legalidade das prorrogações fundamentadas de monitoramento
telefônico:

'EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES.
LICITUDE. ORDEM DENEGADA. Segundo informou o Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, as questionadas prorrogações de interceptações telefônicas foram, todas, necessárias
para o deslinde dos fatos. Ademais, as decisões que, como no presente caso, autorizam a
prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa
prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão
que deferiu o monitoramento. Como o impetrante não questiona a fundamentação da decisão
que deferiu o monitoramento telefônico, não há como prosperar o seu inconformismo quanto
às decisões que se limitaram a prorrogar as interceptações. De qualquer forma, as decisões
questionadas reportam-se aos respectivos pedidos de prorrogação das interceptações

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=70152060906092669010… 38/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

telefônicas, os quais acabam por compor a fundamentação de tais decisões, naquilo que se
costuma chamar de fundamentação per relationem (HC 84.869, rel. min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 19.08.2005, p. 46). Ordem denegada.'

(STF, HC 92020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21/09/2010, DJE 08/11/2010).

'(...) A Lei n.º 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à
renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa
aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui
óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.
5. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a
denúncia indica a participação de servidores públicos federais, de funcionários e de
proprietários de empresas contratadas pelo Poder Público, e se pauta em um conjunto
complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes praticados com
permanência, estabilidade e habitualidade. Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por
meio de uma investigação contínua a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de
quinze dias.

(STJ, HC 241037, Rel. Min. Marco Aurelio Belizze, j. 28/08/2012, DJE 09/10/2012)

'(...) 4. A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico bem como as que se sucederam
encontram-se devidamente fundamentadas e legalmente amparadas. Não há que se cogitar de
constrangimento ilegal apto a nulificar a ação penal ajuizada contra o paciente. 5. Na
hipótese, a Juíza, de maneira justificada, autorizou a quebra do sigilo, ressaltando a
imprescindibilidade da medida, e, sucessivamente, renovou a medida extrema, com base, por
exemplo, no fato de a conduta dos investigados se situar na macrocriminalidade, na
circunstância de a organização criminosa ter estrutura complexa e articulada, o que dificulta
a obtenção de provas. E mais: considerou, também, que, ao longo das investigações, foram
sendo revelados mistérios, obscuridades e outros crimes e se solidificando a associação de
facções, conforme sinalizado através de monitoramento. Desse modo, agiu a magistrada em
compasso com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal. 6. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à
completa investigação dos fatos delituosos, não sendo desarrazoada a manutenção, desde que
justificada, como na espécie, de interceptações por cinco meses ou mais, diante das
peculiaridades do caso concreto'.

(STJ, HC 212643, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/03/2012, DJE 26/03/2012).

Incabível, portanto, a alegação de nulidade dos procedimentos de quebra de sigilo de dados,
busca e apreensão e monitoramento telefônico.'

De consequência, afastadas as alegações de nulidade na produção das provas no
âmbito pré-processual, não há possibilidade de aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada para anular as provas decorrentes daquelas obtidas por meio de quebra de sigilo
bancário, fiscal, de dados e de busca e apreensão.

d) BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO, em sede preliminar,
invocaram: a incompetência do Juízo, atacando as declinações de competência decorrentes
das resoluções nº 20 e 42/2006 ndo TRF da 4ª Região; a existência de bis in idem com a ação
penal 470 do STF; a usurpação de competência do STF e e consequente ilicitude das provas
produzidas no inquérito policial; inépcia da denúncia, que não descreveu os fatos imputados
aos réus em todas as suas circunstâncias, inviabilizando a ampla defesa; falta de justa causa
para oferecimento da denúncia, porque desprezou elementos de convicção que permitiam
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concluir pela atipicidade da conduta, sendo que não há provas de dissimulação dos valores
que circularam pelas contas bancárias, tampouco que que os acusados sabiam da sua origem
ilícita;  cerceamento de defesa e inversão processual.

A competência deste Juízo já foi largamente justificada não só na decisão que
acolheu a denúncia, mas também na decisão proferida na exceção de Incompetência nº
50099855120134047000,e na decisão proferida pelo STF no HC 88813/PR.

Vejam-se os termos em que foi pormenorizada a fixação da competência, na
decisão do evento 5 destes autos, à qual faço integral remissão:

'1. Da fixação da competência

Em razão de o crime antecedente envolver, em tese, parlamentar no exercício de suas funções,
o que determinou a abertura do Inquérito 2245 e a consequente Ação Penal 470 perante o
Supremo Tribunal Federal, deve-se inicialmente questionar a competência deste Juízo Federal
de 1º grau para processar e julgar a presente demanda.

Pois bem.

A Lei 9.613/1998 deixou claro, em seu artigo 2º, II, que os delitos de 'lavagem' de capitais,
definidos no artigo 1º, 'independem do processo e julgamento das infrações penais
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes
previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento' (redação da Lei
12.683/2012). Com isso, estabeleceu claramente que o crime antecedente e o delito de
ocultação ou dissimulação da origem ilícita são independentes e não necessariamente serão
conexos.

Desta maneira, aplica-se a Lei 9.613/1998 o disposto no artigo 80 do Código de Processo
Penal:

Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido
praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo
número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo
relevante, o juiz reputar conveniente a separação

No inquérito nº 2245, que apura o crime antecedente no Supremo Tribunal Federal, foram
indiciadas quarenta pessoas, dentre elas o parlamentar José Mohamed Janene, que possuía,
na época, prerrogativa de foro, e os também denunciados nesta demanda Enivaldo Quadrado,
Breno Fischberg e Carlos Alberto Quaglia. Janene foi denunciado pelos delitos dos artigos
288 e 317 do Código Penal, em virtude de receber valores em troca de apoio político ao
governo federal, além do próprio delito da Lei 9.613/1998, por ocultar tais valores recebidos
de várias formas, dentre elas, por intermédio das empresas Bônus Banval e Natimar, em cujo
quadro social figuram os réus Quadrado Fischberg e Quaglia. Esses três foram denunciados
pelos artigos 288 do Código Penal e 1º, V, VII e VII da Lei 9.613/1998 pelo fato de
colaborarem com o 'branqueamento' de tais verbas ilícitas.

Antes da instauração desse inquérito perante o Supremo Tribunal Federal, já tramitava em 1º
grau o inquérito policial nº 2004.70.00.033532-7, a partir da notitia criminis do COAF, de
abril de 2004, de que o denunciado Meheidin Hussein Jenani, assessor e primo do
parlamentar José Janene (falecido), estaria movimentando valores incompatíveis com sua
renda declarada. Somente com o trâmite desse inquérito descobriu-se que tal movimentação

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=70152060906092669010… 40/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

financeira provinha, em parte, de valores recebidos indiretamente de José Janene (falecido),
constatando-se a conexão dos fatos aqui investigados com aqueles cuja denúncia foi recebida
pelo Supremo Tribunal Federal (processo em fase de julgamento naquele Tribunal Superior).

Embora os fatos estejam relacionados, os seguintes fundamentos inspiram o reconhecimento
da competência deste Juízo para processo e julgamento do presente:

a) nenhum dos réus ora denunciados possui prerrogativa de função. As condutas pelas quais
foram denunciados, embora originária daquelas do deputado José Janene (falecido),
consumou-se em momento diverso, posterior. Aliás, o Procurador-Geral da República não
incluiu como denunciados na ação penal nº 470/STF Meheidin Hussein Jenani, Rosa Alice
Valente, Stael Fernanda Rodrigues de Lima, Danielle Kemmer Janene, Carlos Alberto Murari,
Adriano Galera dos Santos, Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e Pedro Schleder
de Macedo, pois, embora relacionados, os fatos são diversos. A propósito, encontra-se a
seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. DEPUTADO FEDERAL. TRAMITAÇÃO PERANTE A
JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 102, I, b. I. - Inquérito policial em
tramitação perante a Justiça Federal de primeira instância, para apurar possível prática de
crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam de foro por
prerrogativa de função. II. - A simples menção de nome de parlamentar, em depoimentos
prestados pelos investigados, não tem o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal
para o processamento de inquérito. III. - H.C. indeferido. (HC 82647/PR, Rel. Min. Carlos
Velloso, 2º Turma, DJ 25/04/2003).

b) no inquérito nº 2245/STF, em 06/12/2006, foi proferida decisão em questão de ordem que
definiu quem seria julgado perante o Supremo Tribunal Federal, decidindo-se por maioria de
votos que ali deveriam permanecer todas as pessoas denunciadas. Veja-se:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO. ARTIGO 80 DO
CPP. CRITÉRIO SUBJETIVO AFASTADO. CRITÉRIO OBJETIVO. INADEQUAÇÃO AO
CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO INQUÉRITO SOB JULGAMENTO DA
CORTE. Rejeitada a proposta de adoção do critério subjetivo para o desmembramento do
inquérito, nos termos do artigo 80 do CPP, resta o critério objetivo, que, por sua vez, é
desprovido de utilidade no caso concreto, em face da complexidade do feito. Inquérito não
desmembrado. Questão de ordem resolvida no sentido da permanência, sob a jurisdição do
Supremo Tribunal Federal, de todas as pessoas denunciadas.

Na mesma decisão, deferiu o desdobramento do feito naquelas hipóteses em que não haja
coautoria com titulares de prerrogativa de foro (voto médio proferido pelo Ministro Sepúlvida
Pertence). Em virtude de tal decisão, excluíram-se todas as condutas independentes não
investigadas naqueles autos, dentre elas as praticadas em tese pelos ora denunciados.

c) a presente demanda e aquela que tramita no Supremo Tribunal Federal encontram-se em
momentos processuais diversos - enquanto o presente processo se encontra em fase de
recebimento da denúncia, aquele se encontra em vias de ser julgado. Ressalte-se que a partir
do momento em que houver sentença definitiva, encerrar-se-á a causa de conexão, a teor do
artigo 82 do Código de Processo Penal.

d) e se tratando de demandas complexas (quarenta denunciados no Supremo Tribunal Federal
e outros onze neste Juízo), o mais conveniente à instrução criminal é que, mesmo havendo o
envolvimento de pessoas com prerrogativa de função nos fatos ora investigados, haja a
separação dos processos. Nesse sentido, encontram-se o STJ e o STF:
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HABEAS CORPUS. CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA QUE NARRA
OFATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃOPENAL. CRIME ANTECEDENTE. EXTENSÃO TRANSNACIONAL DOS DELITOS.
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. SEPARAÇÃO FACULTATIVA
JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A extensão transnacional de delitos antecedentes, embora ligados ao crime de 'lavagem' ou
ocultação de bens, direitos e valores, justifica a separação facultativa de processos,
privilegiando a regra de competência da lei especial, ante a sua peculiaridade.

4. Ordem denegada. (STJ, HC 63489/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJ 03/12/2007).

(...) a atual jurisprudência desta Corte Especial, em consonância com o entendimento da
Suprema Corte, vem decidindo que em hipóteses semelhantes ao dos autos, em que a grande
maioria dos denunciados não tem foro por prerrogativa de função (in casu, dos dez
denunciados, apenas um detém o foro por prerrogativa de função por ter assumido o cargo de
Conselheiro da Corte de Contas Estadual), bem como por ser real o risco da verificação da
prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a vários crimes narrados na proemial
acusatória, o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do CPP, é medida que busca, em
verdade, garantir a celeridade e razoável duração do processo, além de tornar exeqüível a
própria instrução criminal de modo a viabilizar a persecutio criminis in iudicio, preservando a
observância da ampla defesa e do princípio do juiz natural. (STJ, QO- APO 514/PR, Corte
Especial, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 10/12/2010).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 80, CPP. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que determinou a separação do processo
relativamente aos demais acusados, mantendo apenas em relação ao parlamentar que tem
prerrogativa de foro. 2. (...). 3. Esta Corte vem se orientando no sentido de admitir a
separação do processo com base na conveniência da instrução e na racionalização dos
trabalhos (AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004; AP 351, rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 17.09.2004). 4. No caso em questão, a razoável duração do processo (CF, art. 5°,
LXXVIII) não vinha sendo atendida, sendo que as condutas dos 8 (oito) acusados foram
especificadas na narração contida na denúncia. 5. Relativamente à imputação sobre possível
crime de quadrilha, esta Corte já decidiu que há 'a possibilidade de separação dos processos
quando conveniente à instrução penal, (...) também em relação aos crimes de quadrilha ou
bando (art. 288, do Código Penal)' (AP-AgR n° 336/TO, rel. Min. Carlos Velloso, DJ
10.12.2004). 6. Agravo regimental improvido. (STF, Inq 2527 AgR/PB, Rel. Min. Ellen Gracie,
Pleno, DJE 25/03/2010).

e) o ex-parlamentar José Janene (falecido) é falecido, razão pela qual, ainda que relevados
todos os motivos acima, não persiste o foro privilegiado por prerrogativa de função
relativamente aos demais corréus, que não possuem tal prerrogativa. Aliás, desde 31/12/2006,
Janene já não mais ostentava sua condição de parlamentar, uma vez que foi aposentado por
invalidez, razão pela qual perdeu sua prerrogativa de função, conforme decidiu o STF em
outro processo envolvendo o ex-deputado:

EMENTA: 1. Agravo regimental em Inquérito. 2. Recurso interposto contra decisão
monocrática que, em face da perda do mandato de Deputado Federal, reconheceu a
incompetência superveniente deste Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar o
investigado nos termos do art. 102 da Constituição Federal (CF). 3. A agravante sustenta a
competência do STF para processar e julgar o feito, em face do art. 84 do CPP e seus
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parágrafos, assinalarem que a ex-autoridade, por ato praticado no ofício, mantém a
prerrogativa de foro. Afirma, ainda, que o investigado aposentou-se antes da perda do
mandato parlamentar, devendo-se, em analogia ao tratamento conferido aos juízes e
promotores aposentados, manter a prerrogativa de foro. 4. A decisão impugnada foi publicada
em 13.3.2007. O agravo foi interposto em 20.3.2007. No dia 19.3.2007, encerrou-se o prazo
processual hábil para a interposição do recurso. Agravo regimental intempestivo, porque o
recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias. 5. Superação da questão da
intempestividade deste agravo considerando a relevância da tese suscitada pela agravante. 6.
Com a perda do mandato eletivo pelo investigado, querelado ou denunciado, cessa a
competência penal originária desta Corte para apreciar e julgar autoridades dotadas de
prerrogativa de foro ou de função. Precedentes citados: [INQ (AgR) nº 2.263/PR, Rel. Min.
Cezar Peluso, Pleno, unânime, DJ 24.8.2007; INQ (AgR) nº 2.335/PR, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Pleno, unânime, DJ 24.8.2007; INQ nº 2.452/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão
monocrática, DJ 21.3.2007; INQ nº 2.451/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática,
DJ 7.2.2007; ADI nº 2.797/DF e ADI nº 2.860/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, por
maioria, DJ 19.12.2006; HC nº 86.398/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ
18.8.2006; INQ (AgR) nº 1871/GO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, unânime, DJ 12.5.2006; e
as decisões monocráticas nos seguintes processos: INQ nº 2.207/PA, de 19.3.2007; PET nº
3.533/PB, de 6.3.2007; INQ nº 1.702/GO, de 28.9.2006; AP nº 400/MG, de 31.8.2006; e PET
nº 3.534/MG, de 30.8.2006, todos de relatoria do Min. Gilmar Mendes]. 7. Considerada a
perda do mandato do Deputado Federal investigado, o juízo competente para apreciar a
matéria é a 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR. 8. Agravo regimental desprovido.
9. Com o objetivo de promover celeridade processual (CF, art. 5º, LXXVIII), determinação da
imediata baixa dos autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, independentemente
de publicação do acórdão. (INQ 2105 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJE
13/11/2007).

Definidas as razões pela qual este processo deve tramitar na primeira instância, passo a
analisar as outras causas que atraem a competência para a Justiça Federal e, finalmente,
para esta Vara especializada.

O artigo 2º, III, b da Lei 9.613/1998 determina que o delito de 'lavagem' de capitais será
processado na Justiça Federal quando a infração penal antecedente for de competência da
Justiça Federal. Conforme narrado, o principal delito antecedente (corrupção passiva) foi, em
tese, praticado pelo ex-deputado José Mohamed Janene nas suas funções de parlamentar
federal, de modo que atinge diretamente interesse da União, o que atrai a competência da
Justiça Federal, a teor do artigo 109, IV, da Constituição Federal.

Com relação à competência em razão do local, a regra geral é que o processo seja julgado no
local em que se consuma a infração (art. 70 CPP). Os delitos do artigo 1º da Lei 9.613/1998
consumam-se no ato da ocultação ou dissimulação dos bens, direitos ou valores provenientes
da infração penal.

No caso em tela, as principais condutas descritas teriam ocorrido no interior do estado do
Paraná, onde teriam sido movimentadas as quantias provenientes, em tese, do delito de
corrupção passiva praticado por José Janene (falecido).

Segundo narra a exordial, os principais assessores que recebiam tais valores com o intuito de
'branqueá-los' , Meheidin Hussein Jenani e Rosa Alice Valente, repassando-os de alguma
forma à família de José Janene (falecido) (por exemplo, realizando transferências em favor
das rés Stael Fernanda Rodrigues de Lima, esposa, e Danielle Kemmer Janene, filha do
parlamentar), residem em Londrina e movimentavam suas contas nessa localidade.
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Outra conduta descrita e que seria tendente à ocultar valores ilícitos, a compra de produções
de soja acima do preço de custo pelo denunciado Meheidin, futuramente repassada a José
Janene (falecido) para a aquisição de propriedades rurais, foi realizada no interior do
Paraná, mais propriamente na região de Londrina.

Os denunciados Afonso (falecido) Bernardo Schedler de Macedo e Pedro Schedler de Macedo,
acusados de simular contratos de mútuo e adquirir veículos em seu nome para repassá-los ao
deputado Janene, residem em Curitiba.

Deste modo, justifica-se a distribuição do presente processo a este Juízo, que possui
competência especializada para o julgamento do crime de lavagem de capitais, consoante
disposto na Resolução nº 56/2006 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
que tem supedâneo na Resolução nº 314/03 do Conselho da Justiça Federal - CJF.

Por sua vez, a Resolução nº 314 do CJF encontra amparo na Lei nº 7.727/89 (arts. 11 e 12) e
art. 96, I, da CF, que expressamente remete aos Tribunais a competência para dispor sobre
organização judiciária, na qual está abrangida a especialização de varas.

Some-se a isso, ainda, que a Lei nº 9.664/98 atribui ao '(...)Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, mediante ato próprio, especializar Varas em qualquer matéria (...)'.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou a legalidade e constitucionalidade de
tal especialização realizada pelos Tribunais, não configurando tribunal de exceção, vedado
pelo inciso XXXVII do artigo 5º da Constituição Federal. A título de exemplo: STJ, CC 39.367,
3ª Seção, 08/10/2003; STF, HC 88660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, 15/05/2008; STF,
HC 85060 MC/PR, Rel. Min. Eros Grau, 02/12/2004.

A tese da incompetência do Juízo também já foi analisada e indeferida no bojo
dos autos de Exceção de Incompetência nº  50099855120134047000, já julgada
definitivamente e a cujos fundamentos me reporto (evento 9 daqueles autos):

'Alegam os excipientes que os fatos a eles imputados na denúncia teriam ocorrido em São
Paulo, já que sendo sócios da Corretora Bônus Banval, com sede em São Paulo, eventual ação
destinada a ocultação de valores teria ocorrido naquela cidade.

Ocorre que as condutas imputada aos denunciados são procedimentos sofisticados de
dissimulação, com a estratificação das operações bancárias em vários níveis e com a remessa
interna a empresa Natimar para posterior integração aos beneficiários, também denunciados
neste feito.

Constato que os excipientes agiram, em tese, atuando também na fase de integração dos
valores aos beneficiários finais do núcleo criminoso. Portanto, em que pese terem havido
condutas fora da cidade de Londrina, o centro das ações delituosas, inclusive no que se refere
a integração dos recursos branqueados foi a cidade de Londrina, onde o delito, em tese, se
consumou.

As Resoluções nº 20/03, 42/06, 56/06, 63/06 e 18/07 da Presidência do TRF da 4ª Região, por
meio das quais esta 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba foi especializada para o julgamento
de crimes praticados em detrimento do Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de capitais
em todo o estado do Paraná, têm como fundamento o disposto na Resolução nº 314/03
Conselho da Justiça Federal (CJF).
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Por sua vez, a Resolução nº 314 do CJF encontra amparo na Lei nº 7.727/89 (arts. 11 e 12) e
art. 96, I, da CF, que expressamente remete aos Tribunais a competência para dispor sobre
organização judiciária, na qual está abrangida a especialização de varas. Além disso, há que
se destacar o disposto na Lei nº 9.664/98, a qual atribui ao ' (...)Tribunal Regional Federal da
4ª Região, mediante ato próprio, especializar Varas em qualquer matéria (...)'.

Tal especialização, que configura competência ratione materiae, possui prevalência sobre as
regras de competência em razão do local. Assim, não há falar em ofensa ao princípio do juiz
natural.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou a legalidade e constitucionalidade de
tal especialização realizada pelos Tribunais, não configurando tribunal de exceção, vedado
pelo inciso XXXVII do artigo 5º da Constituição Federal. A título de exemplo: STJ, CC 39.367,
3ª Seção, 08/10/2003; STF, HC 88660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, 15/05/2008; STF,
HC 85060 MC/PR, Rel. Min. Eros Grau, 02/12/2004.

Pelo exposto, julgo improcedente a presente exceção de incompetência'.

Mesmo após finda a instrução processual, não há qualquer elemento apto a
modificar o entendimento já sacramentado nas decisões transcritas acima.

De igual modo, a hipótese de bis in idem com a  ação penal nº 470/STF já foi
igualmente rechaçada, desta vez pela decisão do evento 115 destes autos, nestes termos:

'- Ne bis in idem

A defesa dos acusados BRENO e ENIVALDO aventa a violação do princípio do ne bis in idem,
em razão da identidade que há entre a presente ação penal e aquela de nº 470-STF.

Ora, como já constou na própria denúncia, os fatos apurados na ação penal 470-STF se
referem a pelo menos 7 transferências no total de R$ 97.300,00 feitas pela Bônus Banval
(empresa dos réus Breno e Enivaldo), que recebia valores oriundos das empresas de Marcos
Valério, à conta da NATIMAR, a partir da qual foi remetido dinheiro a vários beneficiários.

Já os fatos objeto da denúncia oferecida nestes autos diz respeito a outras transações
financeiras diversas daquelas incluídas na denúncia do processo do Mensalão, envolvendo o
mesmo esquema de recebimento de valores das empresas de Marcos Valério pela Bônus
Banval (BRENO e ENIVALDO), posterior depósito na conta NATIMAR e repasse a diversas
pessoas ligadas ao ex-parlamentar José Janene (falecido).

Tais operações foram identificadas a partir das investigações nos autos de IPL nº
2004.70.00.033532-7, instaurado para apurar a movimentação financeira suspeira do
assessor e também réu nesta ação penal Meheidin Hussein Jenani.

Veja-se o seguinte trecho da exordial:

'Nesse apuratório [IPL nº 2004.70.00.033532-7] é que se constatou que, em período não
completamente delimitado pelas investigações, mas pelo menos entre os anos de 2003 a 2006,
José Janene (falecido) e os denunciados BRENO FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO,
CARLOSALBERTO QUAGLIA, além daquelas operações que já lhes foram imputadas no bojo
da Ação Penal nº 470/STF, juntamente com os acusados MEHEIDIN HUSSEIN JENANI,
ROSA ALICE VALENTE, STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, DANIELLE KEMMER
JANENE, CARLOS ALBERTO MURARI, ADRIANO GALERA DOS SANTOS, Afonso
Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, todos
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plenamente cientes da ilicitude de suas condutas, ocultaram e dissimularam a natureza, a
origem e a propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes
praticados por organização criminosa contra a administração pública, em especial
decorrentes das vantagens indevidas recebidas por José Janene (falecido) em contraprestação
ao apoio político dado pelo Partido Progressista ao governo federal, naquilo que se
denominou 'escândalo do mensalão'.

Ainda, como detalhado na sequência, apurou-se que, de modo semelhante ao relatado na ação
penal nº 470/STF, os denunciados BRENO FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO e CARLOS
ALBERTO QUAGLIA foram os responsáveis pelo repasse dos valores obtidos ilicitamente aos
denunciados MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, STAEL FERNANDA
RODRIGUES DE LIMA, DANIELLE KEMMER JANENE, CARLOS ALBERTO MURARI,
ADRIANO GALERA DOS SANTOS, Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, os quais atuaram, de diversas maneiras, na conversão
destes em ativos lícitos'. (DENUNCIA1, evento 1, grifei)

Assim, embora o modus operandi, consistente em complexo estratagema delituoso, seja o
mesmo daquele descrito na ação penal 470-STF, os fatos descritos naquela denúncia e no
evento 1 destes são diversos.

Assim, não configurada hipótese de bis in idem.'

Acrescento que, durante o interrogatório de BRENO, este Juízo não foi preciso
ao responder a pergunta do réu sobre se se tratavam dos mesmos fatos da ação penal nº
470/STF, razão pela qual a Defesa interpretou a resposta positiva como se fosse admissão de
que os fatos objeto desta denúncia são equivalentes àqueles já julgados. A resposta positiva,
na ocasião, por óbvio referia-se ao modus operandi da corretora Bonus Banval, como
operadora e distribuidora dos valores oriundos de corrupção do chamado esquema Mensalão,
e não especificamente aos fatos envolvendo a conta NATIMAR e o repasse de valores,
inclusive em nome próprio (transferências feitas pelos próprios acusados pessoas físicas) para
filha e esposa do ex-deputado José Janene (falecido), beneficiário do Mensalão, que, pela
mera comparação com a denúncia da AP 470, bem se vê se tratarem de fatos distintos,
embora praticados no mesmo contexto de atividades suspeitas da corretora administrada pelos
acusados.

Não havendo bis in idem, automaticamente não há falar em litispendência.

Ainda na seara da competência, a Defesa alega que houve usurpação da
competência do STF, na medida em que o ex-deputado José Janene (falecido) detinha
prerrogativa de foro.

Consigno que as condutas atribuídas ao parlamentar José Janene (falecido)
foram investigadas em apuratório que tramitou perante STF até o advento de seu falecimento,
em 2010. Já as condutas de seus familiares, por óbvio, foram apuradas em inquérito policial
regular, mesmo porque, naquela fase pré-processual, ainda se estava investigando a origem e
destino dos valores manipulados, sem o quê sequer se poderia estabelecer uma conexão entre
as movimentações suspeitas e o dinheiro recebido por José Janene (falecido) a título de
Mensalão.
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 Ora, como já constou nas decisões judiciais que deferiram as diligências
restritivas de quebras de sigilo e busca e apreensão nos autos de inquérito policial nº
2004.70.00.033532-7 (p. 589/592 e 643/652), não havia indícios da participação de José
Janene (falecido) nos fatos apurados, que se circunscreviam ao recebimento e movimentação
suspeita de valores pelas contas de seus assessores e familiares. Não houve, naquele
apuratório, qualquer diligência voltada à apuração de conduta atribuída a José Mohamed
Janene, inexistido, portanto, qualquer investigado detentor de foro privilegiado.

Assim também entendeu o próprio STF ao julgar o HC 88.814-3, interposto
pelo próprio José Janene (falecido), quando vivo estava:

'A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, em razão de foro por
prerrogativa de função, abrange as infrações penais praticadas pelas autoridades enumeradas
no art. 102, I, b, da Constituição da República. E, dentre tais autoridades, estão os Deputados
Federais, no exercício de mandato, sejam as infrações a eles imputadas relacionadas, ou não,
ao exercício da função.

A prerrogativa, portanto, é pessoal. A busca, na casa - em acepção ampla, como convém ao
processo penal - de tais autoridades, somente deve ser ordenada pelo Supremo Tribunal
Federal quando se sabe, de antemão, que o objeto da diligência se relaciona à infração cuja
autoria, co-autoria ou participação possa, a qualquer título, ser atribuída àquele que goza de
foro por prerrogativa de função, na qualidade de suspeito, indiciado ou formalmente acusado.

Pelo que se colhe da própria inicial da presente impetração, contudo, o inquérito policial de
onde emanaram as diligências de busca e apreensão apura a participação da esposa e de
assessor do paciente na prática de delito de lavagem de dinheiro.

O paciente não figura, pois, como suspeito, indiciado, nem acusado da prática do delito
investigado, razão pela qual a busca, enquanto tenha por objeto coisas de terceiros - esposa e
assessora do paciente -, não pode ser obstada.

4. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, nos termos dos arts. 38 da Lei nº 8.038,
de 28.05.1990, e 21, § 1º, do RISTF.'

(STF, decisão monocrática no HC 88814/PR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 18/05/2006, DJE
24/05/2006, PP-00021)

O fato de José Janene (falecido) ter se aposentado por invalidez e, logo após, ter
sido inquirido pela autoridade policial não tem qualquer poder de alterar o entendimento pela
inexistência de prerrogativa de foro.

Sobre a licitude e especificidade das diligências de busca e apreensão, reporto-
me ao já decidido na decisão do evento 115, transcrito acima no item 'c', e ao próprio
entendimento do STF no HC 88813, afastando a prerrogativa de foro e, de consequência, a
ilegalidade das diligências investigativas e probatórias levadas desenvolvidas no inquérito
policial.

Afastadas, de forma absoluta, as preliminares atinentes à incompetência e
legitimidade das provas colhidas na fase pré-processual.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=70152060906092669010… 47/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

A questão da inépcia da denúncia e da deficiência da descrição dos fatos já foi
enfrentada na decisão do evento 115, conforme transcrito no item 'a' acima.

Já a ausência de justa causa, fundada na alegação de que foram desprezadas
provas que indicam  ausência de materialidade dos fatos imputados aos réus e da ciência da
origem ilegal dos recursos que transitaram pelas contas, não foi verificada quando do
recebimento da denúncia. A decisão que a acolheu, por sua vez, elencou exatamente onde se
encontravam os indícios de materialidade e autoria delitivas que autorizaram o seu
processamento (evento 5, dec1):

'Presentes indícios de materialidade e autoria delitivas relativamente aos crimes tipificados no
artigo 1º, V e VII da antiga redação da Lei 9.613/1998, na forma do artigo 29 e 71 do Código
Penal, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de BRENO
FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO, CARLOS ALBERTO QUAGLIA, MEHEIDIN
HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA,
DANIELLE KEMMER JANENE, CARLOS ALBERTO MURARI, ADRIANO GALERA DOS
SANTOS, Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE
MACEDO.

Tais indícios se encontram suficientemente demonstrados nos autos de inquérito policial nº
2004.70.00.033532-7 e seus apensos (processo principal), 2008.70.00.008468-3 (quebra de
sigilo bancário da empresa Bônus Banval), 2006.70.00.020718-8 (que investigou
especialmente as condutas dos denunciados Afonso (falecido) e Pedro), 2006.70.00.012144-4
(quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica) e 2007.70.00.031525-1 (que investigou
especialmente as condutas da denunciada Danielle). Há demonstração suficiente de tais
indícios, notadamente nos seguintes documentos:

a) IP 2004.70.00.033532-7: fls. 15/16, 166, 155, 202, 210, 214/215, 218/219, 222, 255/265,
268/270, 274/275, 285/286, 313/317, 427/433, 518/521, 528/549, 597/599, 600/601, 605/608,
609/611, 708/800, 858, 886/916, 921/950, 978/984, 990/1006, 1087/1092, 1099/1101,
1164/1170, 1199/1200, 1217, 1371/1372, 1515/1523, 1640, 1647/1653, 1664/1660, 1698/1699,
1782/1843, 1849/1852, 1871/1872, 1879, 1905/1906, 2006/2008, 2028/2044, 2047, 2070/2071,
2114/2117, 2171, 2228/2264, 2310/2324, 2336/2475, 2660/2666, 2689/2697, 2703/2762, 2772,
2810/2814 e 3013/3016, e apenso I, fls. 79/83 e 84/147, apenso III, fls. 55/69, apenso 4, fls.
28/31, apenso 6, fls. 15, 26 e 88, apenso 7, apenso 8, apenso 9, fl. 416, apenso10, apenso 13,
fls. 55/59 e 105, apenso 15, fls. 56 e 60, apenso 17, fls. 5/12, apenso 18, apenso 19 (CPMI
Correios, especialmente fls. 1241, 1287), apenso 20 (IPL nº 2245, que tramita no STF e
investiga o denominado 'mensalão', especialmente fls. 134/143, 2232/2238 e 2963/2973).

b) IP 2006.70.00.020718-8: fls. 4/5, 10, 85, 128/135, 149, 156, 183/208, 246/304, 397/398,
523/527, 558/561, 563/568 e 588/602.

c) IP 2007.70.00.031525-1: fls. 26/27, 68/83, 103/105, 108/110, 115/117, 131/138, 195/201,
236, 243/244, 253/268, 341, 364/365, 385/386, 447/448, 473/474, apenso 1, fl. 3, apenso 2, fls.
279 e 901'.

Assim, a contrario sensu, o Juízo entendeu não haver provas ou indícios capazes
de permitir conclusão segura pela atipicidade das condutas atribuídas aos administradores e
responsáveis pelas movimentações da corretora Bonus Banval, bem como da inexistência de
dolo. Entendimento neste sentido demanda, por evidente, produção de prova induvidosa na
instrução criminal.
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A atribuição exclusiva da responsabilidade pelos fatos a Carlos Alberto Quaglia
é questão meritória, a ser analisada na seção oportuna desta sentença.

Acrescento que a alegação de inexistência de individualização das condutas, que
impede a ampla defesa e contraditório, soa contraditória com as extensas teses defensivas,
específicas e que combatem todos os fatos atribuídos a cada acusado que preenchem as 126
páginas dos memorias apresentados pela Defesa.

Igualmente não procede a alegação de que houve cerceamento de defesa e
contraditório, decorrentes da inversão de atos processuais e oitiva de testemunhas de
acusação após o interrogatório dos réus.

Em decorrência das declarações prestadas pelos réus Afonso Bernardo Schleder
de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, DANIELLE KEMMER
JANENE, ROSA ALICE VALENTE e STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA
JANENE, bem como por ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, o MPF
entendeu, na fase do art. 402 do CPP, pela necessidade da oitiva de Michelle Kemmer Janene
Karam e Ronaldo Giacomitti, a  fim de esclarecer fatos mencionados nos interrogatórios dos
réus referidos (evento 1867).

Não se trata, portanto, de inversão de atos processuais, mas de diligência cuja
necessidade originou-se de fatos/circunstâncias apuradas na instrução. A defesa de BRENO e
ENIVALDO limitou-se a contraditar a testemunha Michelle no evento 2025, o que foi
indeferido pelo Juízo, consoante termo do evento 2053.

Ainda assim, após a realização da oitiva de Michelle Kemmer Janene Karam e
Ronaldo Giacomitti, e indeferida a contradita, quando oportunizada manifestação das partes
na fase do art. 402 do CPP (intimação nos eventos 2097 e 2100), a Defesa de BRENO e
ENIVALDO requereu a juntada de documentos, expedição de ofício e realização de perícia
(evento 2113) sem, contudo, manifestar interesse na repetição dos interrogatórios.

Ou seja, após a oitiva de testemunhas cuja necessidade originou-se da instrução
processual, foi oportunizada à Defesa a requisição de novas diligências, não havendo, em
momento algum, requerimento de realização de novo interrogatório por parte da defesa de
BRENO e ENIVALDO, não sendo plausível que, agora, venha a alegar que lhe foi tolhido
este direito.

Não há, portanto, que se falar em inversão processual ou cerceamento de defesa,
tendo sido oportunizado, na fase processual adequada, o requerimento do que as partes
entendessem pertinente.

Quanto à oitiva de testemunha cuja oitiva foi declarada preclusa (MICHELLE
KEMMER JANENE KARAM), é certo que a preclusão do evento 1859 foi da sua oitiva na
condição de testemunha de defesa da ré DANIELLE KEMMER JANENE. Após a realização
dos interrogatórios, inclusive dos ora acusados, surgiu a necessidade de esclarecimentos por
parte de MICHELLE, razão pela qual a acusação, agora, requereu sua oitiva, com a
concordância do Juízo.
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O indeferimento de algumas das diligências requeridas pelos acusados na fase
do art. 402 do CPP não significam, em absoluto, cerceamento de Defesa, porque devidamente
fundamentado pela decisão do evento 2017. O indeferimento de pedidos ao longo do processo
penal, como sabido, encontra amparo no livre convencimento do magistrado, desde que
devidamente motivado, e de maneira alguma significa puro e simples cerceamento.

e) STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA alegou, em preliminares, a 
inépcia da denúncia, por ser genérica e não individualizar a conduta da denunciada,
incorrendo em responsabilização objetiva, somente por ser a acusada ex-esposa de José
Janene (falecido); a ausência de indícios de que a acusada tivesse obtido seu patrimônio de
forma irregular; não demonstração da existência do crime antecedente.

Todas as questões suscitadas em preliminar pela defesa foram enfrentadas na
decisão do evento 115, já transcrita acima nos itens 'a' e 'c'.

Acrescento, apenas a título de reforço ao já explanado na aludida decisão, que
os fatos atribuídos à acusada são claros e precisos, e a sua suposta participação na etapa de
dissimulação de valores provenientes de atividade ilícita defluem das circunstâncias descritas
na inicial, como datas das transações bancárias e contratuais e pessoas das quais teria
recebido dinheiro.

A ausência de elementos probatórios mínimos, que ternariam a denúncia inepta,
é alegação que não procede, conforme já constou na própria decisão que recebeu a denúncia
(evento 5) e apontou quais seriam os documentos e indícios que autorizariam o
processamento.

f) DANIELLE KEMMER JANENE preliminarmente alegou a inépcia da
denúncia e a atipicidade da conduta descrita.

Todas as questões suscitadas em preliminar pela defesa foram enfrentadas na
decisão do evento 115, já transcrita acima nos itens 'a' e 'c'.

Ademais disso, pondero que o recebimento de Valores da Bonus Banval, pela
conta Natimar,  que por sua vez movimentou recursos recebidos do operador do Mensalão
Marcos Valério, sendo a acusada filha do beneficiário destes valores, é narrativa suficiente de
ato componente de engrenagem de lavagem de dinheiro, sendo a denúncia, portanto, apta a
possibilitar a exata compreensão dos fatos imputados e a defesa pertinente. Acrescento que a
inexistência de menção à conexão de Danielle com José Janene (falecido) é desnecessária,
haja vista que tal relação é naturalmente presumida pelo fato de se tratar de pai e filha.

Quanto à atipicidade, pondero que, efetivamente, o recebimento de uma
transferência feita de pai para filha não seria, por si só, conduta típica. Não é o que se observa
no caso, em que a denúncia descreve ter a ré recebido valores por intermédio de conta de
corretora implicada diretamente no direcionamento de valores recebidos por parlamentares a
título de propina, sendo a ré parente próxima do aludido beneficiário, circunstância essa
suficiente a tornar típica a conduta descrita.
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Tanto é que, por não ser considerada atípica a conduta, foi recebida a denúncia,
consoante evento 5.

g) MEHEIDIN HUSSEI JENANI e ROSA ALICE VALENTE aventaram a
incidência do prazo prescricional pela pena mínima.

A respeito do tema, este Juízo já se manifestou na letra 'a' acima, sendo
incabível a consideração do instituto da prescrição considerando a pena in abstrato e
possibilidade de que seja fixada no mínimo legal.

No que toca à aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, verifico que, após
findo o prazo para alegações finais e reconhecido o abandono do feito pelo procurador
constituído pelos acusados, foi apresentada a peça processual defensiva, não obstante já
tivessem sido expedidos mandados para intimação pessoal dos réus.

Ainda que não tenha havido justificativa razoável para a não observância do
prazo processual, vejo que o atraso de um mês causado pelo procurador constituído não gerou
prejuízo relevante à defesa de seus representados e nem aos demais réus, por não estar
nenhum deles sob custódia.

Assim, revejo o posicionamento do evento 2196 e revogo o seu item 1.

2.2.  MATERIALIDADE E AUTORIA

O crime de lavagem de dinheiro consiste na prática de atividades voltadas à
ocultação ou dissimulação da origem, localização, disposição, movimentação ou a
propriedade de bens, direitos ou valores  provenientes, direta ou indiretamente da infração
penal antecedente, visando seu aproveitamento como se lícito fosse.

No caso, os elementos dos autos são suficientes para comprovar que  a intenção
dos réus era dissimular ou ocultar o numerário pertencente ao ex-deputado José Janene
(falecido), com o fim de permitir a ele usufruí-lo como se lícito fosse, à exceção de
DANIELLE KEMMER JANENE, conforme será demonstrado, de modo individualizado, a
seguir.

2.2.1. Premissa inicial: o standard de prova beyond a reasonable doubt (além
da dúvida razoável)

À guisa de introdução dessa parte meritória é imprescindível esclarecer que o
patamar probatório que se exige dentro do processo penal não é a obtenção da certeza
científica, ou a reconstrução da verdade real, porquanto impossíveis, mas sim a ausência de
dúvida razoável, aquela compatível com a verdade possível do processo.

Assim, a prova além da dúvida razoável da culpabilidade do réu é o que basta
para a prolação de uma sentença condenatória, sendo certo, também, que tal dúvida razoável
deve ser valorada de acordo com as dificuldades probatórias do caso concreto e, também, em
função do delito praticado.
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Como bem afirmou Alan Dershowitz, notório advogado e professor emérito na
Harvard Law School, “os científicos buscam a verdade. Os filósofos buscam a moral. Um
processo penal busca somente a prova mais além de toda a dúvida razoável”.

Mas o que seria "dúvida razoável"? Não se trata simplesmente de uma dúvida
possível, já que tudo que está relacionado à atividade humana depende de provas que apenas
produzem certeza moral está aberto a alguma dúvida possível ou imaginária. A dúvida
razoável trata, portanto, desse estado do caso que deixa a mente do julgador em uma condição
tal que não possa dizer que experimenta uma convicção perdurável, que produz certeza
moral, sobre a verdade buscada. Se subsiste uma dúvida razoável em relação à prova da
culpabilidade o acusado tem direito de se beneficiar da presunção de inocência e ser
absolvido. Assim, as provas hão de estabelecer a verdade dos fatos no sentido de produzir
uma certeza razoável ou moral, vale dizer, uma certeza que convence, dirige o entendimento e
que satisfaz a razão e o juízo dos julgadores. Isso é o que se considera prova mais além de
toda a dúvida razoável.1

Não havendo, pois, prova para além de dúvida razoável, é de rigor a absolvição
por força do princípio do in dubio pro reo.

Dito isso, passa-se ao exame do caso concreto.

2.2.2. Exame da materialidade e autoria de modo individualizado (e das
respectivas teses defensivas)

2.2.2.1. DANIELLE KEMMER JANENE

Merece ser absolvida a ré DANIELLE KEMMER JANENE, uma vez que não
há provas para além de dúvida razoável de que a ré tenha concorrido para a infração penal
(art. 386, V, do Código de Processo Penal), incidindo, pois, o princípio do in dubio pro reo.

A ré DANIELLE foi denunciada sob o fundamento de que, de acordo com os
elementos angariados na fase de investigação, STAEL FERNANDA RODRIGUES DE
LIMA e ela, bem como os assessores MEHEIDIN, ROSA ALICE, CARLOS ALBERTO
MURARI e ADRIANO, teriam supostamente atuado ativamente, de formas diversas,
recebendo dinheiro das empresas NATIMAR e BONUS BANVAL, que, por sua vez,
receberam recursos das empresas de Marcos Valério Fernandes de Souza, conhecido
publicitário operador do sistema denominado 'Mensalão'. Os referidos réus também teriam
efetuado diversas movimentações e operações financeiras entre si, o que revela o intenso
trânsito de grandes somas de dinheiro, incompatíveis com os seus rendimentos anuais
comprovados.

De acordo com a denúncia, todos os réus, plenamente cientes das ilicitudes de
suas condutas, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem e a propriedade de bens e
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes praticados por organização criminosa
contra a Administração Pública, em especial decorrentes das vantagens indevidas recebidas
por José Janene (falecido) em contraprestação ao apoio politico dado pelo Partido
Progressista ao governo federal, naquilo que se denominou “escândalo do mensalão”.
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Especificamente quanto às condutas de DANIELLE, com base nos elementos
coligidos no IPL nº 2007.70.00.032525-1– Apenso 32 -, constatou-se que a denunciada
DANIELLE KEMMER JANENE, filha de José Janene (falecido), no dia 28/05/2004, recebeu
uma transferência de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da corretora BÔNUS BANVAL,
originária da conta da NATIMAR, conforme apontam os documentos de fls. 26/27 do citado
apuratório.

Outrossim, naquele IPL detectou-se que, no dia 28/02/2005, a denunciada
DANIELLE JANENE recebeu outra TED, desta feita na quantia de R$ 28.197,00 (vinte e
oito mil, cento e noventa e sete reais), originária do Banco Sudameris, agência 1779, conta nº
67535372, de titularidade do denunciado ENIVALDO QUADRADO, CPF nº 021.761.688-79
(conforme fls. 166/167 e 235/236 do IPL 2007.70.00.032525-1).

As duas operações serviram para pagamento de parcelas da aquisição de um
apartamento na cidade de Londrina pela denunciada DANIELLE JANENE - unidade 701, do
Edifício Marc Chagall, com 199,97m2, situado em Londrina/PR, pelo valor de R$ 208.000,00
(duzentos e oito mil reais), da construtora PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Todavia, embora verificadas as duas operações financeiras por parte da acusada,
não se logrou demonstrar a presença do tipo subjetivo (dolo) relativo aos crimes de lavagem
de capitais a si imputados na denúncia (artigo 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98, na
forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal).

Com efeito, não houve a demonstração da intenção da ré de ocultar e/ou
dissimular a origem/natureza dos valores recebidos por intermédio das tranferências referidas,
tampouco do imóvel adquirido, em parte, com tais recursos.

Primeiro, não há qualquer elemento de prova, ao menos indiciário, de que
DANIELLE soubesse da origem ilícita dos valores recebidos em sua conta por transferências
da corretora Bônus Banval e do denunciado Enivaldo Quadrado.

Depois, o imovel foi devidamente registrado em nome da ré, constando
inclusive de sua DIRPF de ano-base 2004, o que reforça a ausência do dolo, inclusive
eventual, de ocultar/dissimular os valores/bens adquiridos/convertidos em ativos lícitos.

Por terceiro, a prova oral foi uníssona em afirmar que José Janene (falecido) era
um pai centralizador, protetor e autoritário, responsável por toda a operacionalização
financeira dos negócios e despesas familiares (depoimentos da acusada e de STAEL), sendo
plenamente crível a versão dos fatos de que o pai da acusada teria realizado a transferência de
R$ 15.000,00 com o objetivo de cobrir o valor pago a título de entrada do apartamento, na
data da assinatura da promessa de compra e venda do imóvel, uma vez que José Janene
(falecido) teria tido uma reunião de última hora, não podendo acompanhar a filha na reunião
com a Construtora.

Em quarto lugar, a teoria da cegueira deliberada não se aplica ao caso, na
medida em que os valores repassados eram plenamente compatíveis com a capacidade
econômico-financeira de José Janene (falecido), sobretudo considerando o cargo público que
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exercia e os empreendimentos privados que justificavam elevado padrão de vida, de modo
que não é razoável imputar a DANIELLE o dever de perscrutar ou de duvidar da suposta
licitude da origem dos valores percebidos de seu pai.

Em quinto lugar, os valores repassados a DANIELLE e utilizados para pagar
parte de seu apartamento são bastante baixos em comparação com o montante total do
imóvel, sendo que, inclusive, praticamente metade do apartamento foi financiado e
devidamente quitado pela ré. Deveras, a unidade 701, do Edifício Marc Chagall, com
199,97m2, situado em Londrina/PR, foi adquirida pelo valor de R$ 208.000,00 (duzentos e
oito mil reais), ao passo que a ré quitou apenas o montante de R$ 49.402,32 (quarenta e nove
mil, quatrocentos e dois reais e trinta e dois centavos), sendo o resultado do pagamento da
primeira parcela por meio do cheque 850627, do Banco do Brasil, agência 3142, conta n°
11.937-7, titularizada pela denunciada DANIELLE KEMMER JANENE, no valor de R$
15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), mesma data em que recebeu a transferência de R$
15.000,00 da Bônus Banval (28/05/2004 - data da assinatura da promessa de compra e
venda), bem como dos "balões" e pagamentos mensais de aproximadamente R$ 1.000,00. O
saldo restante (R$ 109.000,00) foi financiado pela Caixa Econômica Federal.

Quanto aos referidos "balões", não há qualquer indício ou elemento que
comprove a ciência e/ou participação de DANIELLE na prática de lavagem de dinheiro. Há
apenas comprovação da realizaçao de depósitos e transferências em favor da construtora,
sendo que os depósitos foram realizados sem identificação dos depositantes e as
transferências foram efetivadas por ENIVALDO QUADRADO e LUIS ALEXANDRE
BERTO.

Assim, absolvo a ré DANIELLE KEMMER JANENE, uma vez que não há
provas para além de dúvida razoável de que a ré tenha concorrido para a infração penal (art.
386, V, do Código de Processo Penal), incidindo, pois, o princípio do in dubio pro reo.

2.2.2.2. STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA

Merece ser condenada a ré STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA,
uma vez que há provas para além de dúvida razoável de que concorreu para as infrações
penais imputadas na denúncia (artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, na forma dos artigos 29
e 71, do Código Penal) (art. 387 do Código de Processo Penal).

STAEL foi denunciada sob o fundamento de que, de acordo com os elementos
angariados na fase de investigação, a ora acusada e sua filha DANIELLE KEMMER
JANENE, bem como os assessores MEHEIDIN, ROSA ALICE, CARLOS ALBERTO
MURARI e ADRIANO, teriam atuado ativamente, de formas diversas, recebendo dinheiro
das empresas NATIMAR e BONUS BANVAL, que, por sua vez, receberam recursos das
empresas de Marcos Valério Fernandes de Souza, conhecido publicitário operador do sistema
denominado 'Mensalão'. Os referidos réus também teriam efetuado diversas movimentações e
operações financeiras entre si, o que revela o intenso trânsito de grandes somas de dinheiro,
incompatíveis com os rendimentos anuais dos réus.
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De acordo com a denúncia, todos os réus, plenamente cientes das ilicitudes de
suas condutas, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem e a propriedade de bens e
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes praticados por organização criminosa
contra a Administração Pública, em especial decorrentes das vantagens indevidas recebidas
por José Janene (falecido) em contraprestação ao apoio politico dado pelo Partido
Progressista ao governo federal, naquilo que se denominou “escândalo do mensalão”.

Especificamente em relação às condutas da ré a denúncia imputa a STAEL os
seguintes fatos delituosos: i) recebimento de mais de 500 mil reais em depósitos da empresa
BONUS BANVAL, 130 mil reais de BRENO FISCHBERG e 36 mil reais de ENIVALDO
QUADRADO; (ii) transferência de vultosos valores para Carlos Alberto Murari e Adriano
Galera dos Santos, no total de R$ 522.299 e R$ 72.547,27; (iii) pactuação de contratos de
mútuo ideologicamente falsos; (iv) aquisição de diversos imóveis com tais recursos; (v)
recebimento do valor total de R$ 2.115.826,23 em três contas de STAEL, no período de
01/2003 e 06/2006, sem identificação da origem de todos os depósitos; (vi) intensa
movimentação financeira decorrente da aquisição de veículos de elevado valor, no período de
dezembro/2003 e janeiro/2004, sem lastro suficiente em suas contas bancárias para amparar
os bens declarados em seu imposto de renda, bem como a realização dos respectivos
pagamentos com graves indícios de fraude.

Em sede de alegações finais, a Defesa de STAEL alegou que: não houve
ocultação de patrimônio porque STAEL teria adquirido-o em seu próprio nome, sendo a 
conduta imputada, portanto, atípica; STAEL jamais teve contato com a Bonus Banval e seus
sócios, sendo que não tinha ingerência alguma sobre o uso de recursos financeiros do casal,
que eram controlados exclusivamente por seu ex-marido José Janene (falecido), que não
aceitava questionamentos, o que restou comprovado pelos depoimentos dos assessores e
corréus MEHEIDIN e ROSA ALICE; os réus BRENO, ENIVALDO, CARLOS ALBERTO,
Afonso (falecido) BERNARDO e PEDRO negaram conhecer a acusada ou ter firmado com
ela qualquer negócio; impossibilidade  da 'organização criminosa' ser crime antecedente à
lavagem de dinheiro, diante da ausência de definição do que seria organização criminosa,
ferindo o princípio da reserva legal; não demonstração de crime antecedente

Aduziu, também, a ausência de dolo direto da ré, porque seu ex-marido José
Janene (falecido) já gozava de boa condição financeira antes mesmo de se casar com ela,
razão pela qual nunca desconfiou da origem do dinheiro. Além disso, o laudo pericial nº
158/2011 concluiu pela inexistência de vínculo entre os valores recebidos pela Bonus Banval
e as transferências efetuadas para STAEL, não havendo, portanto, conexão com os crimes
antecedentes. Alegou, ainda, que a teoria da cegueira deliberada não se aplica à relação
conjugal, e que as testemunhas Dalva Viana Jannani, Rogéria Cristina Dório Delicato, Marie
Maurici Kamilas, Alessandra Hakmer, Adib Zabian, comprovaram a relação de submissão,
autoritarismo e medo impingida por José Janene (falecido) à sua então esposa STAEL.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que os fatos imputados na
denúncia foram confirmados pelas provas produzidas.

OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS
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Os exames financeiros e os dados condensados da “CPMI dos Correios” (fl. 850
do relatório final – Apenso 19) apuraram que as contas titularizadas pela denunciada STAEL
receberam mais de R$ 500.000,00 em depósitos originários das empresas BONUS BANVAL;
R$ 130.000,00 do denunciado BRENO FISCHBERG; e R$ 36.000,00 do denunciado
ENIVALDO QUADRADO, ambos sócios da BÔNUS BANVAL. Ademais, apurou-se que
STAEL transferiu vultosos valores para Carlos Alberto Murari e Adriano Galera dos Santos,
no total de R$ 522.299 e R$ 72.547,27.

Não foi possível identificar a origem de 81 (oitenta e uma) operações em favor
da denunciada STAEL, ocorridas entre 05/02/03 e 20/06/06, sendo que boa parte delas entre
janeiro de 2004 e dezembro de 2005, que totalizaram o expressivo montante de R$
839.040,70, conforme tabela elaborada no Laudo nº 689/2008 (fls. 2317/2320).

Nas 03 (três) contas bancárias de STAEL que foram objeto de análise, entre
janeiro de 2003 e junho de 2006, foram creditados valores que alcançaram a soma de R$
2.115.826,23, conforme tabela acima referida (fl. 2317).

Outrossim, verifica-se que, para justificar a movimentação dos elevados valores
financeiros destinados à aquisição de imóveis, STAEL firmou contratos de mútuo
ideologicamente falsos com Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO.

Com efeito, dentre os documentos apreendidos – itens 52 e 238 do auto de fls.
890/911 -, tem-se que, na mesma data, foi firmado um contrato de mútuo entre a denunciada
STAEL FERNANDA e Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO, por meio do qual estes aparecem “emprestando” a quantia de R$
200.000,00 àquela denunciada, sem ser pormenorizado quanto cada um deles estava
efetivamente destinando à acusada (conforme cópia acostada às fls. 128/129 dos autos
2006.70.00.020718-8).

Ademais, dentre os documentos arrecadados – itens 52 e 237 do auto de
apreensão de fls. 890/911 -, foi localizado outro contrato de mútuo entre a denunciada STAEL
FERNANDA, Afonso (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, datado exatamente
do dia 07/11/2003 – mesma data da aquisição da “Fazenda Marília” -, em que Afonso
(falecido) e PEDRO aparecem “emprestando” mais R$ 100.000,00 para STAEL, mais uma
vez sem qualquer discriminação de quanto cada um deles estaria repassando à acusada
(conforme cópia acostada às fls. 130/131 dos autos 2006.70.00.020718-8).

Pela análise da DIRPF retificadora 2004, ano-base 2003 (fls. 790/800), tem-se
que STAEL registrou no campo “dívidas e ônus reais”, o débito de R$ 150.000,00 com
Afonso (falecido) e PEDRO, mantendo-se tal registro nas DIRPF's de 2005 a 2007 (fls.
791/800, 2028/2036 e 2037/2044).

De outro lado, pela análise das DIRPF's de Afonso (falecido) e PEDRO (fls.
246/304 dos autos 2006.70.00.020718- 8, Apenso 31) e da denunciada STAEL (fls.
2028/2044), constata-se o registro desse crédito com STAEL FERNANDA até a declaração
de 2007, ano-base 2006, de onde pode se concluir que o ”empréstimo” não tinha sido quitado
até 31/12/2006.
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Todavia, após quebra do sigilo de dados bancários e exame pericial das
movimentações financeiras dos acusados, constatou-se que os contratos de mútuo firmados
entre Afonso (falecido) e PEDRO com a acusada STAEL FERNANDA são ideologicamente
falsos e, pelo conjunto probatório que se formou, tinham como propósito dar suposto lastro
econômico-financeiro para que STAEL tivesse condições de “justificar” a aquisição dos bens
imóveis registrados em seu nome, dissimulando-se, assim, os recursos ilícitos empregados
nas operações.

Mas não é só. 

Como STAEL não possuía lastro financeiro para justificar o pagamento da
primeira parcela da "Fazenda Marília", no montante de R$ 400.000,00, foi dissimulado um
empréstimo entre STAEL e José Janene (falecido), no valor de R$ 475.000,00, na data de
20/10/2004, exatamente a mesma data avençada para o pagamento da primeira parcela do
imóvel referido.

José Janene (falecido), a seu turno, para justificar tal operação financeira,
dissimulou a compra e venda de veículos por meio de dois contratos, sendo um deles com
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO e outro com Afonso Bernardo Schleder de Macedo
(falecido).

No primeiro deles consta o denunciado PEDRO SCHLEDER DE MACEDO
adquirindo de José Janene (falecido) o veículo Mitsubishi, modelo MMC Pajero HPE 3.2,
Diesel, cor azul, 2003/2004, placas AME 1145, pelo valor de R$ 180.000,00, com a condição
de que José Janene (falecido) continuaria pagando o arrendamento mercantil existente sobre o
bem em questão, comprometendo-se a quitar o financiamento e repassar os respectivos
documentos de transferência no prazo de 360 dias (fls. 132/133 dos autos 2006.70.00.020718-
8).

No segundo deles, igualmente com data de 08/10/2004, consta o denunciado
Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) adquirindo de José Janene (falecido) o
veículo Mitsubishi, modelo MMC Pajero GLS, Diesel, cor prata, 2003/2004, placas AMJ
1145, pelo valor de R$ 180.000,00, com a condição de que o José Janene (falecido)
continuaria pagando o arrendamento mercantil existente sobre o bem em questão,
comprometendo-se a quitar o financiamento e repassar os respectivos documentos de
transferência no prazo de 360 dias (fls. 134/135 dos autos 2006.70.00.020718-8).

Novamente, verificou-se que os valores relativos a tais negócios jurídicos
dissimulados não passaram pelas contas bancárias dos réus.

O caráter fraudulento das operações é reforçado pelo fato de que o veículo
Pajero placas AME 1145 só foi transferido no Detran para o nome do denunciado PEDRO em
09/08/2006, ou seja, muito depois do prazo de 360 dias supostamente pactuado e depois da
deflagração da operação policial que deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão –
ocorrida em 18 de maio de 2006 (fls. 674/687 dos autos principais) -, sendo que, pouco mais
de 60 dias depois, já constava a transferência para a empresa JN RENT CAR, de
propriedade do irmão de José Janene (falecido)!
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Digno de nota, ainda, que os dois veículos continuaram sendo utilizados por
José Janene (falecido) e pela denunciada STAEL, conforme se extrai das declarações de
ROSA ALICE (fls. 137/140 dos autos 2006.70.00.020718-8), que, em 30/06/2006, foi
enfática ao afirmar que os dois carros encontravam-se na posse de José Janene (falecido),
bem como pela fotografia feita no dia 11/04/2006, onde o veículo placa AME 1145 estava
estacionado em frente à casa de STAEL (fls. 150 dos autos 2006.70.00.020718-8), e pela
diligência feita por agentes de polícia federal já em 2008, onde o veículo placas AME 1145
continuava estacionado na garagem da casa de José Janene (falecido) (fls. 448/454).

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quanto aos imóveis, verifica-se que, no dia 07/11/2003, STAEL FERNANDA
adquiriu de Antonio Peras Mendes 03 (três) lotes de terra e 01 (uma) fazenda, esta com 82,35
alqueires, denominada “Fazenda Marília”, no distrito de Lerroville, em Londrina/PR, todos
pelo valor total de R$ 900.000,00, a ser pago em uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e 02 (duas) parcelas equivalentes a 9.302,32 sacas de soja – R$ 400.000,00 -, com
vencimento em 20/10/2004 e 20/01/2005, conforme se extrai da análise em conjunto dos itens
22, 239 e 240 do auto de apreensão de fls. 890/911; dos dados da DIRPF retificadora 2004,
ano-base 2003, da denunciada STAEL (fls. 791/800); bem como com os documentos
inseridos no Apenso 19, originários das cooperativas da região de Londrina.

- PARTE DA FAZENDA DE WILSON RODRIGUES MOREIRA -
LERROVILLE/LONDRINA

Além desses imóveis, consta nos autos que, poucos dias antes da aquisição da
“Fazenda Marília”, especificamente em 18/09/2003, STAEL aparece como compromissária
compradora de uma área de 25,70 alqueires, destacada da “Fazenda São Francisco”, também
no distrito de Lerroville, em Londrina/PR, que fazia divisa com as propriedades rurais de José
Janene (falecido) e STAEL, tendo como compromitente vendedor Wilson Rodrigues Moreira,
pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem pagos da seguinte forma: R$
300.000,00 (trezentos mil reais) no dia 08/03/2004; R$ 100.000,00 (cem mil reais) em
30/05/2004; e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 30/06/2004 (fls. 2007/2008).

- PARTE DA FAZENDA DE ODETE MOREIRA CABRAL –
BUFADEIRA/FAXINAL

As apurações revelaram, ainda, que, no dia 20/04/2004, o denunciado
MEHEIDIN firmou compromisso de compra e venda de uma área de 10 (dez) alqueires de
um imóvel rural localizado no Núcleo Novo Horizonte – Bufadeira, no Município de
Faxinal/PR, com Odete Moreira Cabral, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
a serem pagos no momento da lavratura da respectiva escritura pública a ser firmada entre
Odete e a denunciada STAEL FERNANDA (Fls. 1091/1092).

- TERRENO NO CONDOMÍNIO ROYAL GOLF RESIDENCE

Durante análise técnica dos arquivos constantes em um dos discos rígidos
apreendidos na sala de trabalho da denunciada ROSA ALICE – item 2 do auto de autos de fls.
680/681-v-, foi localizado um documento intitulado “RECIBO DE
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PAGAMENT1[54899].doc”, onde consta um recibo de pagamento no valor de R$
253.687,00, datado de 01/11/2003, relativo à aquisição por parte de STAEL FERNANDA,
das pessoas de José Angelo Lima Vezzi e Daniela Menezes Vezzi, do terreno 01-A, da quadra
02, medindo 1.650,41m², localizado no condomínio “Royal Golf Residence”, conforme
imagem transcrita no Laudo nº 689/08 (fl. 2314).

Note-se que, pelos dados fiscais encaminhados pela Delegacia da Receita
Federal, não consta a declaração da aquisição deste imóvel na DIRPF 2004, ano-calendário
2003 (fls. 780/789), nem na DIRPF retificadora do referido ano (fls. 791/800).

Tal imóvel só veio declarado na DIRPF 2005, ano-calendário 2004, como se
aquisição tivesse ocorrido em 07/06/2004, pelo valor de R$ 100.000,00.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO

A partir dos dados contidos nas declarações de renda de José Janene (falecido) e
da denunciada STAEL JANENE, em especial aquelas relativas aos anos-base de 2003 e 2004
(fls. 754/800 e 2351/2368), verifica-se que houve intensa movimentação financeira do casal
decorrente da aquisição de veículos de elevado valor, no período de dezembro/2003 e
janeiro/2004 (perfazendo o montante de R$ 433.053,49). Nesse cenário, pode-se vislumbrar
que em pouco mais de 40 (quarenta) dias, somente entre os 02/12/2003 e 13/01/2004, José
Janene (falecido) e a acusada STAEL aparecem desembolsando a quantia de R$ 307.163,28
com os pagamentos referentes às “entradas” das compras de 04 (quatro) veículos.

Entretanto, novamente tal movimentação de bens registrada nas declarações de
imposto de renda dos acusados não encontra respaldo na movimentação bancária de STAEL e
José Janene (falecido), na medida em que o valor inicialmente gasto com as aquisições
especificamente desses veículos, sem contar as quantias a serem pagas mensalmente com os
respectivos financiamentos, ultrapassa 70% (setenta por cento) de toda a movimentação
bancária de ambos nos meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, cujos valores somados
alcançam o montante de R$ 433.053,49.

Diante disso, pode-se concluir que a movimentação financeira apurada não é
suficiente para cobrir os gastos com a compra desses veículos, sobretudo quando se considera
que nesse período existiam, dentre outros, gastos com a construção da nova casa, despesas
pessoais, do escritório e das fazendas, como bem revelam as planilhas de controle mensal
encontradas nos computadores da denunciada ROSA ALICE, descritos no Laudo nº
1340/2007 (fls. 1822/1829) e Laudo nº 689/08 (fls. 2310/2324).

Sem embargo, a forma como foram realizados os pagamentos dos veículos
reforça a natureza fraudulenta das operações, na medida em que foram realizados por
intermédio de terceiros e de forma fracionada, além de ter sido realizado o pagamento em
espécie de R$ 110.000,00. Ademais, apenas uma das transferências originou-se do
UNIBANCO LEASING, em nome de quem foram faturados os dois automóveis.

A denunciada ROSA ALICE, inclusive, ao ser confrontada com a
movimentação bancária e documentos suporte de operações das suas contas no Banco do
Brasil – conta nº 17.981-3 - e Unibanco – conta nº 730286-3 (constantes do Apensos 6 e 7) -,
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foi enfática ao afirmar que tais contas foram abertas “para movimentar recursos do Deputado
José Janene (falecido)”, bem como que os favorecidos de cheques e DOC-s que partiram de
suas contas eram José Janene (falecido) e/ou STAEL FERNANDA (fls. 997/1001).

Foi com base em tais elementos que a acusação lastreou a denúncia em face dos
ora acusados, e não em simples laços familiares ou empregatícios.

Não socorre à acusada a alegação de que não agiu com dolo direto em relação à
prática do delito do art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/68, porquanto as inúmeras condutas de
STAEL diretamente relacionadas à ocultação e dissimulação dos valores ilícitos comprovam a
intenção deliberada de ocultação/dissimulação da origem ilícita dos recursos provenientes de
infração penal.

Com efeito, foi possível observar de seus interrogatórios que demonstrou
possuir algum conhecimento acerca das transações efetuadas pelo então seu marido José
Janene (falecido) ou a mando deste, embora afirme que não tivesse ciência, muitas delas em
benefício dela própria. Portanto, entende-se configurado o dolo direto.

Sem embargo, apenas a título de argumentação, mesmo que não tivesse a ré
agido com dolo direto, certamente estaria presente o dolo eventual, por força da Teoria da
Cegueira Deliberada.

Deveras, de acordo com a teoria da cegueira deliberada (willful blindness),
também conhecida como teoria das instruções de avestruz ou da evitação da consciência, a
ser aplicada nas hipóteses em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos
bens por ele ocultados ou dissimulados, mas mesmo assim deliberadamente cria mecanismos
que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos, aquele que renuncia a
adquirir um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele
como se tivesse tal conhecimento.

No caso concreto as inúmeras e complexas transações realizadas com a
participação direta de STAEL, muitas delas incusive em seu próprio nome, demonstram sua
consciência sobre a possível origem ilícita dos recursos, bem como dos expedientes
fraudulentos utilizados para a sua ocultação/dissimulação.

Em seu interrogtório, STAEL confirmou que recebia diversos valores em suas
contas, que eram sacados por funcionários para pagamentos de contas em dinheiro, bem
como que deixava cheques assinados no escritório.

TESES DEFENSIVAS:

Inobstante a exposição das condutas criminosas já seja suficiente, por si só, para
comprovar a materialidade e autoria dos delitos perpetrados pela acusada, passa-se a rebater
as teses aventadas pela Defesa de STAEL, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

a) ausência de ocultação de patrimônio, porque STAEL teria adquirido-o em seu
próprio nome, sendo a conduta imputada, portanto, atípica: insubsistente. Ora, as transações
realizadas por STAEL, embora em seu próprio nome, destinaram-se a acobertar a origem
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ilícita dos recursos recebidos, por intermédio de contratos simulados e de pagamentos de
elevados valores em espécie. A simulação de contratos destina-se, justamente, a conferir a
aparência de legalidade a contratos ilícitos. Some-se a isso a circunstância de que STAEL
deixava cheques em branco assinados em seu nome, bem como tinha ciência acerca da
realização cotidiana de saques e pagamentos em espécie de elevados valores. Deveras, a
própria STAEL confirmou que eram depositados valores em diferentes contas, dentre elas dos
funcionários, para efetuar posteriores saques até o limite diário do banco, para então pagar a
conta em dinheiro, apesar de alegar que não saberia a explicação para tanto. Também é de
relevo destacar que a própria STAEL firmou contrato de mútuo com Afonso Bernardo
Schleder de Macedo (falecido) e Pedro Scheleder de Macedo, contrato esse ideologicamente
falso para conferir-lhe lastro para a aquisição de imóvel ("Fazenda Marília");

b) STAEL jamais teve contato com a Bonus Banval e seus sócios, sendo que
não tinha ingerência alguma sobre o uso de recursos financeiros do casal, que eram
controlados exclusivamente por seu ex-marido José Janene (falecido), que não aceitava
questionamentos: insubsistente. Houve a comprovação não apenas de sucessivas transações
financeiras entre BONUS BANVAL e seus sócios com a acusada, mas também da
intermediação de muitas operações por pessoas subordinadas a STAEL e José Janene
(falecido) (Rosa Alice, Meheidin, Carlos Alberto Murari, Adriano Galera dos Santos),
justamente com o objetivo de ocultar os negócios fraudulentos entabulados. Ademais, tanto
STAEL quanto MICHELLE chamavam ENIVALDO QUADRADO pelo apelido “NIVA”, a
demonstrar que de certa forma havia uma certa intimidade entre eles, em que pese neguem
qualquer relação de proximidade. Sem embargo, a ausência de comprovação de contato físico
não altera em nada as transações financeiras comprovadas nos autos. Ademais, a participação
ativa de STAEL nas operações afasta a alegação de que era seu marido quem controlava
sozinho todos os negócios;

c) os réus BRENO, ENIVALDO, CARLOS ALBERTO, Afonso (falecido)
BERNARDO e PEDRO negaram conhecer a acusada ou ter firmado com ela qualquer
negócio: insubsistente. A mera negativa dos correus sobre o relacionamento com a acusada na
empreitada criminosa não é suficiente para afastar o robusto conjunto probatório produzido;

d) impossibilidade  da 'organização criminosa' ser crime antecedente à lavagem
de dinheiro, diante da ausência de definição do que seria organização criminosa, ferindo o
princípio da reserva legal; não demonstração de crime antecedente:

Quanto à organização criminosa como crime antecedente da lavagem de
dinheiro antes de 2013, a preliminar foi acolhida parcialmente, por haver ofensa ao princípio
da reserva legal no delito antecedente de organização criminosa, por ausência de definição
desta modalidade. Contudo, considerando que os delitos contra a administração pública
podem, sim, anteceder a lavagem de dinheiro, afastou-se a inépcia da denúncia, ainda que se
desconsidere o inciso VII do art. 1º, da Lei 9.613/98, como delito antecedente.

Quanto à demonstração do crime antecedente, valho-me das razões expostas na
decisão do evento 115, que analisou as respostas preliminares, nos seguintes termos:

'- Atipicidade decorrente da ausência de descrição do crime anterior
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Logo no início da denúncia o órgão acusador descreveu, de maneira suficiente e detalhada, no
que teria consistido o esquema de corrupção batizado 'Mensalão', consistente, em apertada
síntese, no pagamento ilegal e velado de valores a líderes de partidos políticos, denominados
'base aliada', de modo que tais partidos fornecessem, em troca, apoio político e condições de
governabilidade ao governo federal.

Conveniente citar o seguinte trecho da peça acusatória:

'Além dessa fonte financeira, apontou-se que os valores que abasteceram o repasse de valores
a parlamentares provieram, ainda, do desvio de recursos públicos, por meio de ilicitudes em
contratos de publicidade firmados entre as empresas ligadas à Marcos Valério e a Câmara de
Deputados, bem como órgãos da administração pública federal direta e indireta - como Banco
do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Eletronorte.

Conforme se vê da denúncia, apurou-se que houve o oferecimento e o pagamento de valores
periodicamente a dirigentes do Partido Progressista - PP, Partido Liberal - PL, Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, e parte do PMDB, observando-se que alguns partidos chegaram
a estruturar quadrilhas próprias, com o fim de receber, dissimular e ocultar as vantagens
recebidas pelo fato de comporem a 'base aliada' do Governo Federal.'

Descreveu a denúncia, portanto, o delito de corrupção passiva, previsto na Lei 9.613/98, em
sua redação originária, como sendo aquele praticado anteriormente, cujo proveito teria sido
supostamente 'lavado' pelos ora réus:

'Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime

(...)

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de
atos administrativos;

(...)'

O esquema de corrupção supra mencionado foi apurado e processado na ação penal nº 470,
em trâmite no STF, já julgada em dezembro de 2012, segundo a qual foram condenados
políticos e pessoas ligadas as núcleos publicitário e financeiro mencionados na denúncia.

Não há falar, portanto, em ausência de descrição ou atipicidade do fato antecedente'.

Digno de nota que, consoante entendimento do STF, a denúncia não precisa
trazer prova cabal acerca da materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro.
Nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de
lavagem de dinheiro 'independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes',
bastando que a denúncia seja 'instruída com indícios suficientes da existência do crime
antecedente', mesmo que o autor deste seja 'desconhecido ou isento de pena' (HC 89.739, rel.
min. Cezar Peluso, DJe-152 de 15.08.2008).

e) a ausência de dolo direto da ré, porque seu ex-marido José Janene (falecido)
já gozava de boa condição financeira antes mesmo de se casar com ela, razão pela qual nunca
desconfiou da origem do dinheiro. O dolo direto da ré ficou provado sobejamente nos autos,
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não sendo suficiente para infirmar tal conclusão a mera alegação de condição socioeconômica
favorável de José Janene (falecido), sob pena de se admitir que pessoas de alto poder
aquisitivo não cometem lavagem de dinheiro;

f) o laudo pericial nº 158/2011 concluiu pela inexistência de vínculo entre os
valores recebidos pela Bonus Banval e as transferências efetuadas para STAEL, não havendo,
portanto, conexão com os crimes antecedentes: Insubsistente. A relação direta entre a ré e a
empresa BONUS BANVAL e seus sócios foi devidamente demonstrada acima, como já
referido na letra "b".

g) a teoria da cegueira deliberada não se aplica à relação conjugal, e as
testemunhas Dalva Viana Jannani, Rogéria Cristina Dório Delicato, Marie Maurici Kamilas,
Alessandra Hakmer, Adib Zabian, comprovaram a relação de submissão, autoritarismo e
medo impingida por José Janene (falecido) à sua então esposa STAEL: Insubsistente.

Conforme referido em sede preliminar, a Corte Suprema já apreciou a
possibilidade de inexigibilidade de conduta diversa e coação moral irresistível, aventada por
acusados nos autos nº 470/MG que estavam em posição de subordinação profissional,
alegação esta também suscitada por réus na presente ação penal, que trabalhavam como
empregados do ex-deputado José Janene (falecido).

O mesmo raciocínio é passível de ser utilizado em relação à presente tese
defensiva, que alega a submissão de STAEL em relação a seu falecido esposo, José Janene
(falecido).

Em que pese possível, em tese, a exclusão da culpabilidade da ré por
inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de coação moral irresistível/obediência
"hierárquica" ou outro motivo que afaste a exigibilidade de conduta diversa, não basta a mera
alegação da excludente para tanto.

No caso dos autos, todavia, se ficou devidamente comprovada a participação
ativa da acusada nos fatos delituosos, não logrou a Defesa demonstrar a suposta "coação
irresistível" exercida por José Janene (falecido), sendo insuficiente a mera afirmação da
Defesa sobre o caráter centralizador e a personalidade autoritária do então deputado.

Comprovada, portanto, a realização do crime previsto no artigo 1º, inciso V da
Lei nº 9.613/98, em sua redação originária.

2.2.2.3. BRENO FISCHBERG ENIVALDO QUADRADO e CARLOS
ALBERTO QUAGLIA

Merecem ser condenados os réus BRENO FISCHBERG, ENIVALDO
QUADRADO e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, uma vez que há provas para além de
dúvida razoável de que concorreram para as infrações penais imputadas na denúncia (artigo
1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal).
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De acordo com a denúncia, todos os réus, plenamente cientes das ilicitudes de
suas condutas, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem e a propriedade de bens e
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes praticados por organização criminosa
contra a Administração Pública, em especial decorrentes das vantagens indevidas recebidas
por José Janene (falecido) em contraprestação ao apoio politico dado pelo Partido
Progressista ao governo federal, naquilo que se denominou “escândalo do mensalão”.

Merecem exame conjunto as condutas dos réus BRENO FISCHBERG
ENIVALDO QUADRADO e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, porquanto diretamente
interligadas no que pertine à perpetração dos delitos de lavagem de capitais.

Preliminarmente, impende destacar que, conforme apurado nos autos, Breno
Fischberg e Enivaldo Quadrado – sócios da BÔNUS BANVAL -, e Carlos Alberto Quaglia -
da empresa NATIMAR -, atuaram em conluio e com união de desígnios com os então
deputados federais José Mohamed Janene, Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto e
Pedro Henry Neto, assessorados por João Cláudio de Carvalho Genú, com o fim de receber os
valores ofertados pela cúpula do Partido dos Trabalhadores e proceder à lavagem desses
recursos.

Com efeito, em período não completamente delimitado pelas investigações, mas
pelo menos entre os anos de 2003 e 2006, José Janene (falecido) e os denunciados BRENO
FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO, CARLOS ALBERTO QUAGLIA, além daquelas
operações que já lhes foram imputadas no bojo da Ação Penal n° 470/STF, juntamente com
os acusados MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, STAEL
FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, CARLOS ALBERTO MURARI, ADRIANO
GALERA DOS SANTOS, Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO, todos plenamente cientes da ilicitude de suas condutas,
ocultaram e dissimularam a natureza, a origem e a propriedade de bens e valores
provenientes, direta ou indiretamente, de crimes praticados por organização criminosa contra
a Administração Pública, em especial decorrentes das vantagens indevidas recebidas por José
Janene (falecido) em contraprestação ao apoio politico dado pelo Partido Progressista ao
governo federal, naquilo que se denominou "escândalo do mensalão".

Apurou-se que, de modo semelhante ao relatado na ação penal n° 470/STF, os
denunciados BRENO FISCHBERG, ENIVALDO QUADRADO e CARLOS ALBERTO
QUAGLIA foram os responsáveis pelo repasse dos valores obtidos ilicitamente aos
denunciados MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, STAEL
FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, CARLOS ALBERTO MURARI, ADRIANO
GALERA DOS SANTOS, Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO, os quais atuaram, de diversas maneiras, na conversão destes em
ativos lícitos.

No caso específico do Partido Progressista, objeto dos autos, detectou-se que, ao
longo dos anos de 2003 e 2004, José Janene (falecido), Pedro Correa, Pedro Henry e João
Cláudio Genú receberam, no mínimo, cerca de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil
reais), por meio de operações que buscavam dissimular a origem e os efetivos destinatários de
cada quantia.
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Como se delineou na ação penal n° 470/STF, esse montante foi repassado aos
líderes do Partido Progressista de duas formas. A primeira, no valor de aproximadamente R$
2.900.000,00, por meio de repasses em espécie, pessoalmente por Simone Vasconcelos -
ligada a Marcos Valério -, em mãos de João Cláudio  Genú, que trabalhava com José Janene
(falecido) desde julho 2003. A segunda forma, no valor aproximado de R$ 1.200.000,00, de
uma maneira bem mais elaborada, qual seja, utilizando-se da sistemática de lavagem de
dinheiro disponibilizada pelas empresas BÔNUS BANVAL e NATIMAR, de propriedade,
respectivamente, de Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, e Carlos Alberto Quaglia.

Essa segunda forma é a que interessa ao presente tópico.

A denúncia imputou aos réus as seguintes condutas:

- parte dos valores recebidos por José Janene (falecido) no esquema do
'mensalão' foram destinados a operações bancárias e investimentos com as empresas
NATIMAR, BONUS BANVAL, ERSTE BANKING, STOCKLOS AVENDIS, ROYSTER
SERVIÇOS (estas três ultimas de propriedade de Lucio Bolonha Funaro, proprietário de outra
empresa envolvida no esquema do Mensalão) e TAHA comercial exportadora ltda,
especializadas em lavagem de capitais, sempre em valor abaixo de R$ 10.000,00 para
dificultar a sua identificação e evitar suspeitas;

- parte dos valores transitou pelas contas das empresas BONUS BANVAL, de
propriedade dos réus BRENO e ENIVALDO, e NATIMAR, DE titularidade de CARLOS
ALBERTO QUAGLIA, desaguando nas contas dos assessores parlamentares e familiares de
José Janene (falecido): MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE
(assessores), CARLOS MURARI, ADRIANO GALERA DOS SANTOS, STAEL
FERNANDA RODRIGUES DE LIMA (esposa) e DANIELLE KEMMER JANENE (filha);

- em meados de 2004, foram feitos diversos depósitos bancários a partir da
conta da Natimar, administrada por Carlos Alberto Quaglia, em favor de Rosa Alice
Valente e das empresas ERSTE BANKING, STOCKLOS AVENDIS, ROYSTER
SERVIÇOS; tais empresas teriam-se relacionado financeiramente com a empresa TAHA
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA, que, por sua vez, efetuou depósito considerável na
conta de Meheidin (R$ 105.000,00), em 23/03/2004;

- STAEL teria recebido, em suas contas bancárias, depósitos de mais de R$
500.000,00 originários da empresa BÔNUS BANVAL, além de R$ 130.000,00 do próprio
sócio BRENO FISCHBERG e R$ 36.000,00 do sócio ENIVALDO QUADRADO.  Parte
destes valores foram transferidos para CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO
GALERA DOS SANTOS, e parte foi utilizada para a aquisição de bens imóveis. Além disso,
restam 81 operações financeiras em favor de STAEL cujas origens não foram identificadas,
realizadas entre 05/02/2003 e 20/06/2006, num total de R$ 839.040,00. No total, entre
janeiro/2003 e junho/2006, STAEL recebe, nas suas três contas bancárias, créditos no total de
R$ 2.115.826,23

- DANIELLE KEMMER JANENE recebeu em suas contas transferência da
conta NATIMAR, da Bonus Banval, e TED do sócio ENIVALDO QUADRADO, em
28/05/2004 e 28/02/2005, nos valores de R$ 15.000,00 e 28.197,00, posteriormente utilizados
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para pagamento de prestações de um apartamento;

-  ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006, houve diversos depósitos e
transferências, em valores consideráveis, entre as contas bancárias dos assessores Rosa Alice
e Meheidin, das empresas BONUS BANVAL e NATIMAR, e das pessoas de Stael, Danielle,
Carlos Alberto Murari e Adriano Galera dos Santos;

- STAEL FERNANDA e José Janene (falecido) teriam adquirido, em
18/09/2003, a Fazenda em Lerrorville/Londrina, pelo valor de  R$ 500.000,00, sendo que
parte foi para por meio de um cheque de R$ 300.000,00 emitido por STAEL, em 08/03/2004,
mesma data em que recebeu o mesmo valor, fracionado em 4 depósitos, da empresa BONUS
BANVAL. Outros R$ 100.000,00 foram pagos em dinheiro ao vendedor por MEHEIDIN;

- MEHEIDIN HUSSEIN JENANI teria firmado, em 20/04/2004, compromisso
de compra e venda de fazenda na localidade de Bufadeira, em Faxinal/PR, pelo valor de R$
120.000,00, a ser realizada entre a vendedora Odete Moreira Cabral e STAEL FERNANDA,
sendo que em 07/06/2004, o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 60.000,00, e na data da
assinatura da escritura em cartório, MEHEIDIN entregou à vendedora R$ 110.000,00 em
espécie e um cheque de R$ 9.000,00, emitido em 16/06/2004, por ROSA ALICE. STAEL
sequer esteve presente ao ato. na mesma data da emissão do cheque, ROSA ALICE recebeu
em sua conta bancária TED da empresa BONUS BANVAL no valor de R$ 23.800,00 para
fazer frente ao cheque emitido, eis que possuía saldo insuficiente na sua conta á época;

- em 27/06/2005, DANIELLE JANENE teria adquirido um apartamento de
199m² no Edifício Marc Chagall, da construtora Plaenge, na cidade de Londrina/PR, pelo
valor de R$ 208.000,00 e declarado valor diverso do efetivamente pago, sendo que, após a
compra, recebeu depósito da conta da Natimar na Bonus Banval, no exato valor da primeira
parcela do apartamento (R$ 15.000,00) e na exata data do pagamento (28/05/2004) e realizou
'balões' de pagamentos para quitar a dívida, dois deles em espécie partindo de agências
bancárias em São Paulo e Londrina, e outros oriundos de transferências bancárias das contas
de Enivaldo Quadrado e Luiz Alexandre Berto. Além disso, análise da movimentação
financeira das contas de DANIELLE revelaram não ter ela lastro, à época ds fatos, para a
realização dos pagamentos que foram feitos à construtora Plaenge.

Pois bem.

Os elementos colhidos demonstraram que a BÔNUS BANVAL, em um
primeiro momento valendo-se de funcionários seus, efetuou 04 (quatro) saques em março de
2004, na agência do Banco Rural em São Paulo, a pedido de Simone Vasconcelos e Marcos
Valério, no valor total de R$ 605.000,00, para repasse aos líderes do Partido Progressista,
conforme apontam os depoimentos de Áureo Marcato, Enivaldo Quadrado e Marcos Valério
prestados nos IPL 2245/STF (cujas cópias encontram-se às fls. 26/28, 29/33, 132/143 e
226/229 do Apenso 20).

Na sequência, sofisticando ainda mais os procedimentos de dissimulação da
origem e destino dos valores, a BÔNUS BANVAL, após receber em suas contas recursos
originários do núcleo vinculado a Marcos Valério - em especial a partir das empresas 2S
PARTICIPAÇÕES LTDA. e ROGÉRIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS -,
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repassou-os, internamente, para uma conta titularizada pela empresa NATIMAR -
administrada por Carlos Alberto Quaglia -, que, por sua vez, foi a responsável pelo envio das
quantias aos beneficiários finais, todos ligados aos parlamentares José Janene (falecido),
Pedro Henry e Pedro Correa.

Conforme referido na denúncia, o estratagema consistia, em uma primeira etapa,
em encobrir a origem, a natureza e o destino dos valores auferidos ilicitamente por meio da
estratificação das operações bancárias em vários níveis, valendo-se, para tanto, da associação
com algumas empresas especializadas em lavagem de capitais existentes no mercado –
NATIMAR, BÔNUS BANVAL, ERSTE, STOCKOLOS, ROYSTER, TAHA - e, sempre que
possível, fracionamento das transações com depósitos/saques em dinheiro e em valores
abaixo de R$ 10.000,00, com o evidente propósito de dificultar a identificação da origem e
destino dessas quantias, até se chegar, em uma segunda etapa, nos familiares e principais
assessores de José Janene (falecido), a partir dos quais, de um modo geral, buscava-se
pulverizar os montantes recebidos de várias maneiras e/ou transformá-los de alguma forma
em ativos lícitos.

Da análise da conta da NATIMAR, que era administrada pelo denunciado
CARLOS ALBERTO QUAGLIA, mantida na BÔNUS BANVAL, verificou-se que, entre
outros, constam depósitos em favor da denunciada ROSA ALICE, entre junho e setembro de
2004, no valor total de R$ 113.300,00, e de vultosas quantias para as empresas ERSTE
BANKING, STOCKOLOS AVENDIS e ROYSTER SERVIÇOS, todas de propriedade e
administradas por LUCIO BOLONHA FUNARO. Ademais, as citadas análises financeiras
apontaram que a denunciada ROSA ALICE recebeu depósitos que somaram R$ 214.500,00
da BÔNUS BANVAL, dos quais R$ 113.300,00 diretamente da NATIMAR.

Os exames financeiros e os dados condensados da “CPMI dos Correios” (fl. 850
do relatório final – Apenso 19) apuraram que as contas titularizadas pela denunciada STAEL
receberam mais de R$ 500.000,00 em depósitos originários das empresas BONUS BANVAL;
R$ 130.000,00 do denunciado BRENO FISCHBERG; e R$ 36.000,00 do denunciado
ENIVALDO QUADRADO, ambos sócios da BÔNUS BANVAL.

Em relação à aquisição do Apartamento no Edifício Marc Chagall,
Londrina/PR, IPL nº 2007.70.00.032525-1 – Apenso 32 -, constatou-se que a denunciada
DANIELLE KEMMER JANENE, filha de José Janene (falecido), no dia 28/05/2004, recebeu
uma transferência de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da corretora BÔNUS BANVAL,
originária da conta da NATIMAR, conforme apontam os documentos de fls. 26/27 do citado
apuratório. Mais que isso, naquele IPL, detectou-se que, no dia 28/02/2005, a denunciada
DANIELLE JANENE recebeu outra TED, desta feita na quantia de R$ 28.197,00 (vinte e
oito mil, cento e noventa e sete reais), originária do Banco Sudameris, agência 1779, conta nº
67535372, de titularidade do denunciado ENIVALDO QUADRADO, CPF nº 021.761.688-79
(conforme fls. 166/167 e 235/236 do IPL 2007.70.00.032525-1).

Em relação à aquisição de PARTE DA FAZENDA DE WILSON RODRIGUES
MOREIRA - LERROVILLE/LONDRINA, que no mesmo dia 08/03/2004, em que STAEL
emitiu o cheque no valor de R$ 300.000,00 para compra da referida área de terras, suas
contas receberam 04 (quatro) depósitos fracionados da BÔNUS BANVAL, de propriedade
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dos denunciados BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO, cujos valores somados
alcançaram exatamente a referida quantia, conforme atestam o anexo VIII do Laudo nº
1341/07 e Laudo nº 689/08 (fls. 1783/1795 e 2310/2324).

Em relação à aquisição de PARTE DA FAZENDA DE ODETE MOREIRA
CABRAL – BUFADEIRA/FAXINAL, o exame da movimentação financeira da denunciada
ROSA ALICE permitiu verificar que, no mesmo dia em que foi emitido o cheque nº 850346,
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), do Banco do Brasil, conta 17918-3, ag. 1212-2,
para compra do imóvel, ROSA ALICE recebeu nesta sua conta uma TED da BÔNUS
BANVAL no valor de R$ 23.800,00 para dar-lhe lastro para a citada operação, conforme se
vê pelo comprovante de fl. 15 do Apenso 6. Pela análise do extrato mensal dessa conta de
ROSA ALICE – fl. 160 do Apenso 6 -, constata-se que, na data da emissão do citado cheque
– 16/06/2004 -, o saldo era de apenas R$ 6.430,00 e, assim, não poderia fazer frente ao
pagamento de R$ 9.000,00, motivo pelo qual, no mesmo dia, foi feito o noticiado aporte pela
BÔNUS BANVAL.

Em conclusão, considerando as inúmeras e complexas transações realizadas
pelos réus, por intermédio das empresas BÔNUS BANVAL e NATIMAR, destinadas a
ocultar/dissimular a origem ilícita dos valores recebidos, fica patente o dolo direto dos
agentes quanto à prática da lavagem de capitais.

TESES DEFENSIVAS:

CARLOS ALBERTO QUAGLIA apresentou alegações finais (evento 2187) nas
quais alega, no mérito, a ausência de dolo com relação a todos os crimes que lhe foram
imputados, porque apenas assinou algumas autorizações de movimentação bancária a pedido
de ENIVALDO QUADRADO, sem saber que se tratava de lavagem de dinheiro e
imaginando ser apenas por conta de depósitos equivocados realizados pela BONUS
BANVAL em sua conta. Afirmou que tudo não passou de um estratagema doloso da empresa
BONUS BANVAL, que fez questão de requerer a assinatura para autorização de transferência
por parte do réu para responsabilizá-lo por tais movimentações financeiras. Ressaltou que já
foi absolvido perante o STF pelo delito de formação de quadrilha, e que, naquela ação penal,
os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, bem como o próprio MPF, pareceram não estar
convencidos da responsabilidade de QUAGLIA. É certo apenas que 'passou dinheiro pela
conta', sem que as meras movimentações bancárias apuradas tenham sido confirmadas ou
reforçadas pela instrução processual, havendo, portanto, responsabilidade penal objetiva.

Sem razão o réu.

A tese defensiva de Carlos Alberto Quaglia de que não tinha qualquer
conhecimento acerca da lavagem de dinheiro praticada com os valores movimentados pela
Corretora BONUS BANVAL, na conta que administrava, da empresa NATIMAR, porque
teria "emprestado" a sua conta junto à Corretora para o estorno de valores depositados por
equívoco, durante período em que a Corretora estava sob auditoria, não convence.

Ora, QUAGLIA assinou uma série de autorizações de transferências e cheques
administrativos para diversos beneficiários, alegando ter feito "um favor" aos sócios da
Corretora BÔNUS BANVAL, sem haver qualquer prova de coação ou outro vício de
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consentimento.

Mais do que isso. 

QUAGLIA era operador experiente no mercado de capitais, sendo que tinha
conhecimento de que esse tipo de operação seria flagrantemente suspeita e que não era essa a
via correta para realizar tais movimentações financeiras.

Digno de nota que, pela intelecção e exame comparativo das análises
financeiras periciais, foi possível verificar que as empresas 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. e
ROGÉRIO LANZA TOLENTINO ASSOCIADOS, que faziam parte do núcleo vinculado a
Marcos Valério Fernandes de Souza, foram responsáveis pelo repasse dos valores obtidos
com os supostos empréstimos feitos com o Banco Rural, fizeram transferências da ordem de
R$ 6.550.950,00 para a empresa NATIMAR , que, conforme já registrado, mantinha conta na
corretora BÔNUS BANVAL.

E, da análise da conta da NATIMAR, que era administrada pelo denunciado
CARLOS ALBERTO QUAGLIA, mantida na BÔNUS BANVAL, verificou-se que, entre
outros, constam depósitos em favor da denunciada ROSA ALICE, entre junho e setembro de
2004, no valor total de R$ 113.300,00, e de vultosas quantias para as empresas ERSTE
BANKING, STOCKOLOS AVENDIS e ROYSTER SERVIÇOS, todas de propriedade e
administradas por LUCIO BOLONHA FUNARO.

Importante ressaltar que as investigações do IPL 2245/STF e a "CPMI dos
Correios" revelaram que LUCIO BOLONHA FUNARO também figurou como efetivo
proprietário e administrador da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, que, como
consabido, foi uma daquelas utilizadas para dar vazão aos recursos obtidos criminosamente
com o esquema do "mensalão", em especial para dar destino aos valores pagos pelo apoio do
Partido Liberal ao governo federal. Em razão de acordo de delação premiada entabulado com
a Procuradoria Geral da República, LUCIO BOLONHA FUNARO não foi incluído na
denúncia da Ação Penal 470/STF, mas, para fins de concretização e análise dos efeitos dessa
colaboração nas investigações, foi ajuizada a Ação Penal n° 2008.61.81.007930-6 na Seção
Judiciária de São Paulo.

Assim, resta devidamente demonstrado o dolo direto de CARLOS ALBERTO
QUAGLIA de cometer os delitos de lavagem de dinheiro.

E, mesmo que não tivesse o réu agido com dolo direto, certamente estaria
presente o dolo eventual, por força da Teoria da Cegueira Deliberada.

Deveras, no caso concreto, as autorizações conferidas por QUAGLIA para a
Corretora BONUS BANVAL realizar transações nitidamente suspeitas demonstram sua
consciência sobre a possível origem ilícita dos recursos, bem como dos expedientes
fraudulentos utilizados para a sua ocultação/dissimulação.

BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO
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A defesa de BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO apresentou
alegações finais no evento 2191, pugnando pela absolvição dos réus. Discorreu, inicialmente,
sobre a origem da instituição Bonus Banval, que seria fruto da fusão das empresas Banval
CCTVM e Bonus Commodities, e não uma empresa especializada em lavagem de capitais,
como quer fazer crer o MPF na denúncia. Desde o início de suas operações, a Bonus Banval
detinha todas as autorizações necessárias junto ao BACEN e à CVM para sua atuação no
mercado, não tendo nunca sido autuada em procedimentos de investigação dos órgãos
pertinentes, sequer pelo COAF. Chegou a ter 3.000 clientes cadastrados para operar em bolsa
de valores e 40 funcionários, sendo que os valores movimentados diariamente eram da ordem
de R$ 50.000.000,00. As testemunhas ouvidas na instrução confirmaram a excelência dos
serviços da corretora. Atestou que a estagiária Michelle Kemmer Janene Karam foi admitida
por meio de processo seletivo, sem que ninguém soubesse ser ela filha do deputado José
Janene (falecido), fatos estes atestados pelas testemunhas Sérgio Luís Silva e Marcelo
Sepúlveda, funcionários da Bonus Banval. O então deputado frequentava a Corretora apenas
esporadicamente, para visitar sua filha, razão pela qual acabou conhecendo os acusados, e
dentre as conversas que tiveram, José Janene (falecido) teria mencionado que Marcos Valério
de Souza gostaria de adquirir a Corretora, tendo aquele aproximado este dos réus, que jamais
desconfiaram do publicitário e empresário bem sucedido. Quanto às operações com a conta
NATIMAR, esclareceram que jamais exerceram quaisquer ingerências a respeito, tendo sido
realizadas mediante expressa ordem e ciência do correu CARLOS ALBERTO QUAGLIA. Os
valores das operações na conta da NATIMAR nunca chamaram a atenção dos funcionários da
empresa porque estavam de acordo com o fluxo regular de investimentos daquele cliente. Já
os depósitos efetuados diretamente pelos réus nas contas das corres STAEL e MICHELLE
JANENE ocorreram por força de pedido desta última, em razão da grave situação de saúde
em que se encontrava seu pai José Janene (falecido), tendo sido celebrados contratos de
mútuo com STAEL atinentes às transferências.

Após todas essas considerações a Defesa adentrou no mérito, alegando, em
suma: a transparência das operações realizadas pela Bonus Banval e a inexistência de
condutas correspondentes ao tipo penal de lavagem de dinheiro; tanto o depositante quanto o
beneficiário das operações questionadas na denúncia foram devidamente identificados, não
havendo, portanto, dissimulação da origem do dinheiro; há laudo contábil confeccionado por
auditoria independente que reconhece a legalidade de todas as operações desenvolvidas pela
corretora; não houve desconfiança quanto a origem dos valores movimentados pela conta da
NATIMAR, pois de acordo com as normais atividades da corretora; não está configurado o
dolo direto necessário à configuração do tipo subjetivo, porque ausente conhecimento da
origem dos recursos que transitaram pela conta NATIMAR, bem como de que os valores
transferidos pelos réus restariam relacionados a estratagema criminosos desenvolvido pelo
político José Janene (falecido); a inexistência de potencialidade das condutas atribuídas aos
acusados para ocultar bens e valores, havendo crime impossível. Destacou a acessoriedade
material do delito antecedente à lavagem de dinheiro, não havendo conexão entre as
transferências atribuídas aos acusados e os crimes antecedentes, que em nada se relacionam
aos réus; a impossibilidade de organização criminosa ser considerada crime antecedente,
tendo sido os réus absolvidos do crime de quadrilha no bojo da AP 470/STF. Pugnaram, ao
fim, pela absolvição, e caso, não seja este o entendimento, pela fixação da pena no mínimo
legal, não podendo ser considerada a condenação na ação penal nº 470/STF como mau
antecedente, por tratar dos mesmos fatos da presente ação penal, devendo observar-se a causa
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de diminuição do art. 1º, §5º, da Lei 9.613/1998. Também não pode ser considerada eventual
continuidade delitiva, pois se houve delito, decorreu da conversão inicial de valores do
origem única.

Não lhes assiste razão.

É que as provas produzidas deixaram claro que a  EMPRESA BÔNUS
BANVAL, por meio de seus dirigentes ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG,
era responsável por verdadeira terceirização profissional da lavagem de capitais, mediante a
realização de transferências e depósitos fracionados (sempre que posível em valores abaixo
de R$ 10.000,00 e com depósitos/saques em espécie, sem identificação do
depositante/sacador) de valores recebidos das empresas do núcleo de Marcos Valério (a partir
de contratos fraudados com a Administração Pública Federal) para os seus beneficiários do
produto do crime (parlamentares e seus familiares).

Dentre as diversas operações já referidas, mister ressaltar que STAEL recebeu,
em suas contas bancárias, depósitos de mais de R$ 500.000,00 originários da empresa
BÔNUS BANVAL, além de R$ 130.000,00 do próprio sócio BRENO FISCHBERG e R$
36.000,00 do sócio ENIVALDO QUADRADO.

Especificamente quanto aos R$ 130.000,00 transferidos pelo próprio sócio
BRENO, questionado sobre o motivo da transferência, afirmou que se trataria de um
empréstimo solicitado pela filha de José Janene (falecido) para custear um tratamento de
saúde do pai. Todavia, não apresentou argumentos convincentes a respeito da operação, uma
vez que o próprio acusdado havia negado enfaticamente qualquer relação de amizade ou
proximidade do José Janene (falecido), limitando-se a alegar que sensibilizou-se com a
situação de saúde do então deputado.

Parte desses valores foram transferidos para CARLOS ALBERTO MURARI e
ADRIANO GALERA DOS SANTOS, e parte foi utilizada para a aquisição de bens imóveis.
Além disso, restam 81 operações financeiras em favor de STAEL cujas origens não foram
identificadas, realizadas entre 05/02/2003 e 20/06/2006, num total de R$ 839.040,00. No
total, entre janeiro/2003 e junho/2006, STAEL recebe, nas suas três contas bancárias, créditos
no total de R$ 2.115.826,23

Ademais, os elementos colhidos demonstraram que a BÔNUS BANVAL, em
um primeiro momento, valendo-se de funcionários seus, efetuou 04 (quatro) saques em março
de 2004, na agência do Banco Rural em São Paulo, a pedido de Simone Vasconcelos e
Marcos Valério, no valor total de R$ 605.000,00, para repasse aos líderes do Partido
Progressista, conforme apontam os depoimentos de Áureo Marcato, Enivaldo Quadrado e
Marcos Valério prestados nos IPL 2245/STF (cujas cópias encontram-se às fls. 26/28, 29/33,
132/143 e 226/229 do Apenso 20).

Na sequência, sofisticando ainda mais os procedimentos de dissimulação da
origem e destino dos valores, a BÔNUS BANVAL, após receber em suas contas recursos
originários do núcleo vinculado a Marcos Valério - em especial a partir das empresas 2S
PARTICIPAÇÕES LTDA. e ROGÉRIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS -,
repassou-os, internamente, para uma conta titularizada pela empresa NATIMAR -
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administrada por Carlos Alberto Quaglia -, que, por sua vez, foi a responsável pelo envio das
quantias aos beneficiários finais, todos ligados aos parlamentares José Janene (falecido),
Pedro Henry e Pedro Correa.

Nesse sentido, oportuno referir que tal modus operandi não é estranho aos
acusados, que já forma condenados na AP-470-STF (Mensalão) por condutas semelhantes.

Comprovada, portanto, a realização do crime previsto no artigo 1º, inciso V, da
Lei nº 9.613/98, em sua redação originária.

2.2.2.4. MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE,
CARLOS ALBERTO MURARI E ADRIANO GALERA DOS SANTOS (Assessores
parlamentares de José Janene (falecido))

Merecem ser condenados os réus MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA
ALICE VALENTE, CARLOS ALBERTO MURARI uma vez que há provas para além de
dúvida razoável de que concorreram para as infrações penais imputadas na denúncia (artigo
1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, na forma dos artigos 29 e 71, do Código Penal) (art. 387 do
Código de Processo Penal).

Por outro lado, merece ser absolvido o réu ADRIANO GALERA DOS
SANTOS, uma vez que não há provas para além de dúvida razoável de que o réu tenha
concorrido para a infração penal (art. 386, V, do Código de Processo Penal), incidindo, pois, o
princípio do in dubio pro reo.

É o que será demonstrado a seguir.

Considerações iniciais

Inicialmente, é de se ressaltar que todos os quatro acusados eram assessores do
então Deputado José Janene (falecido), sendo que suas condutas estão intimamente
relacionadas.

MEHEIDIN HUSSEIN JENANI e ROSA ALICE VALENTE eram casados,
além de que MEHEIDIN era primo de JANENE. CARLOS ALBERTO MURARI e
ADRIANO GALERA eram funcionários da empresa F JANENE e da ELETROJAN.
CARLOS ALBERTO MURARI passou a atuar em favor de José Janene (falecido) no período
de 2004 até 2010, substituindo ROSA, que precisou se afastar em razão de um tumor. Atuava
no departamento financeiro das empresas. ADRIANO GALERA era da parte de informática e
também fazia política para JANENE.

De acordo com a prova oral colhida, a denunciada ROSA ALICE era
responsável pelas finanças no escritório político do então deputado federal - "era a mulher do
dinheiro" -, MEHEIDIN atuava mais junto às fazendas de José Janene (falecido) e CARLOS
ALBERTO MURARI fazia a gestão do movimento de dinheiro envolvido nas campanhas
eleitorais e repassava os valores que eram usados por ROSA ALICE nos pagamentos,
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atuando como uma espécie de gerente financeiro. Já ADRIANO GALERA DOS SANTOS
era digitador, às vezes iria ao banco, preenchia requerimentos e fichas de conta-corrente no
computador.

Passa-se, pois, ao exame pormenorizado da conduta de cada um, de modo
individualizado:

2.2.2.4.1. MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, "primo" (distante) e assessor
parlamentar do, então, deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE, tinha movimentado,
no mês de março de 2004, em conta corrente de sua titularidade na CEF, valores
completamente incompatíveis com sua renda declarada, recebendo créditos através de
depósitos em dinheiro originários de diversas agências, com valores abaixo de R$ 10.000,00,
bem como por meio de TED’s provenientes de variadas empresas e pessoas físicas, chegando
a desistir de determinados saques em espécie ao tomar conhecimento da necessidade de
preenchimento de registro de movimentação.

Segundo dados do anexo ao ofício COAF nº 2618/2004, MEHEIDIN HUSSEIN
JENANI movimentou, somente no mês de março de 2004, valores da ordem de R$
295.704,00, em contrapartida de uma renda declarada mensal, como secretário parlamentar,
no valor de R$ 1.834,00 (fl. 15/16 e 66). Acerca da expressiva discrepância entre a
movimentação financeira e a renda declarada de MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, é válida
uma análise dos quadros comparativos constantes às fls. 79/83 do Apenso I, cujo teor revelam
que, para rendimentos mensais que variaram entre pouco mais de R$ 1.100,00 a
aproximadamente R$ 1.900,00, o denunciado teve movimentação de R$ 159.593,92, em
2001; R$ 151.983,94, em 2002; R$ 332.618,09, em 2003; e, até maio de 2004, já alcançava a
cifra de R$ 397.676,19.

Pelo que se apurou, a ERSTE BANKING, STOCKOLOS AVENDIS e
ROYSTER SERVIÇOS mantiveram, por sua vez, intensa e expressiva movimentação a
crédito e débito com a empresa TAHA COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., que, entre
outras operações, aparece fazendo, no dia 23/03/2004, um depósito no valor de R$
105.000,00 em favor do denunciado MEHEIDIN.

Tem-se, também, que MEHEIDIN fez pessoalmente diversos depósitos em sua
própria conta, que somaram a quantia de R$ 39.802,50, e efetuou, entre janeiro de 2001 a
janeiro de 2006, saques em espécie nas suas próprias contas, que chegaram à cifra de R$
168.525,81.

Consoante elementos colhidos durante as investigações, verificou-se que
MEHEIDIN utilizou os valores que lhe foram creditados acima descritos, bem como pelos
depósitos feitos em dinheiro, para aquisição de soja na região de Londrina em favor do, então,
deputado federal José Janene (falecido), inclusive por valor acima do praticado no mercado.

Os elementos colhidos apontaram que o propósito de dissimular a origem dos
valores auferidos ilicitamente e torná-los "lícitos" por meio da aquisição de soja chegou a tal
ponto que, em certas operações, suportou-se expressivos prejuízos da ordem de quase 50%
(cinquenta por cento), conforme bem apontou o Laudo n° 1341/2007(fls. 997/1001).
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Tendo como suporte a documentação constante do Apenso 19, encaminhada
pela COROL e NUTRI 100, em comparação com o destino de valores que transitaram nas
contas de MEHEIDIN - Laudo n° 1341/07 -, o Laudo n° 689/08 conseguiu identificar pelos
menos mais 05 (cinco) produtores rurais que, na mesma data em que receberam recursos em
cheques do denunciado MEHEIDIN, transferiram nas citadas cooperativas grande quantidade
de soja para o nome do, então, deputado federal José Janene (falecido) (fls. 2323).

Ao serem ouvidos pela autoridade policial, os denunciados MEHEIDIN (fls.
990/995) e ROSA ALICE (fls. 997/1006) confirmaram sua condição de assessores de José
Janene (falecido) e apontaram que a vultosa movimentação financeira em suas contas se
devia ao repasse de valores feitos pelo próprio José Janene (falecido), visando à aquisição de
soja, de bens imóveis e para pagamento de gastos particulares diversos seus e de sua família
(esposa e filhos).

Assim, considerando o conjunto probatório produzido, o dolo do agente é
inequívoco quanto ao cometimento dos atos delituosos de lavagem de dinheiro.

Com efeito, ficou devidamente demonstrada a função exercida por MEHEIDIN
na empreitada criminosa, consistente em cuidar dos negócios das fazendas e dos filhos do
então deputado José Janene (falecido).

Todavia, não era um mero executor, sem consciência do caráter ilícito dos atos
praticados. Deveras, tanto ROSA ALICE quanto MEHEIDIN eram tidas como pessoas de
confiança de José Janene (falecido), sendo que MEHEIDIN cuidava das fazendas, fazia
compra e venda de gado, pagamento de funcionários da fazenda e depois prestava contas.

Ademais, o elemento subjetivo na conduta do réu fica patente pelas
circunstâncias do caso concreto, a exemplo da desistência da realização de determinados
saques em espécie ao tomar conhecimento da necessidade de preenchimento de registro de
movimentação; da realização de toda operação de compra e venda de soja em cheques ou em
espécie, sem deixar qualquer registro; da aquisição de soja por valores superiores ao de
mercado, chegando a supostar prejuízos da ordem de 50%, com vistas a dissimular a origem
dos recursos; bem como da ciência de que sua esposa Rosa Alice também efetuava tais
operações em nome de José Janene (falecido), sem uma explicação razoável e convincente
sobre a ignorância a respeito da ilicitude da origem dos recursos e das operações realizadas,
notadamente pela movimentação de elevados valores em nome de terceiro sem qualquer
registro e por vários anos.

2.2.2.4.2. ROSA ALICE VALENTE

Rosa Alice Valente era assessora de José Janene (falecido) e esposa de
MEHEIDIN.

As análises financeiras apontaram que a denunciada ROSA ALICE, afora
receber depósitos que somaram R$ 214.500,00 da BÔNUS BANVAL, dos quais R$
113.300,00 diretamente da NATIMAR, teve creditados R$ 92.000,00 de José Janene
(falecido) e R$ 83.583,76 de STAEL FERNANDA RODRIGUES LIMA. Ainda, fez diversos
depósitos em favor de MEHEIDIN – R$ 20.000,00; de STAEL – R$ 12.321,00; e dos
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denunciados CARLOS ALBERTO MURARI – R$ 35.056,50 e ADRIANO GALERA DOS
SANTOS – R$ 32.359,70, ambos também assessores parlamentares de José Janene (falecido)
prestando serviços em Londrina/PR.

Constatou-se, ainda, que, no período entre março de 2004 e fevereiro de 2006,
houve saques no valor total de R$ 244.035,73 das contas de titularidade de ROSA ALICE.

Ainda, percebeu-se que ROSA ALICE efetuou o pagamento de diversos títulos
e boletos, sobretudo de empresas e lojas relacionadas à construção civil, em razão de, na
época, José Janene (falecido) estar construindo uma casa de luxo no condomínio Royal Golf
Residence em Londrina/PR, conforme se apontará mais a frente.

Não bastasse, o COAF encaminhou relatório (fls. 529/548), dando conta de que
ROSA ALICE teria figurado como sacadora de recursos, em espécie, em conta corrente
titularizada pela empresa BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/C LTDA, em duas
oportunidades, no valor total de R$ 210.000,00.

Digno de nota que foram arrecadados uma série de documentos e materiais na
mesa de trabalho de ROSA ALICE, no escritório político de José Janene (falecido),
relacionados às operações fraudulentas realizadas (compra e venda de sacas de soja;
transferências; aquisições de imóveis e de veículos; etc).

Dentre eles havia planilhas de controle mensal encontradas nos computadores
da denunciada, descritos no Laudo nº 1340/2007 (fls. 1822/1829), de modo a evidenciar o
dolo da acusada na prática dos atos delituosos de lavagem de capitais de José Janene
(falecido).

Deveras, entre os HD's apreendidos nos computadores da denunciada ROSA
ALICE, foram localizados vários arquivos contendo planilhas de controle mensal de despesas
de José Janene (falecido). Entre elas, interessante se observar, por exemplo, o conteúdo da
planilha relativa ao cronograma do mês de fevereiro de 2004, em que aparece: “despesas
particulares” R$ 75.962,40; “escritório” R$ 27.283,49; “fazenda” R$ 59.280,85; e “Royal
Golf” R$ 0,00; totalizando, assim, só neste mês o valor de R$ 162.526,74, conforme detalhou
o Laudo nº 1340/07 (fls. 1822/1829).

Ainda sobre a construção da casa no condomínio “Royal Golf Residence”,
deve-se apontar que, entre os arquivos constantes nas mídias apreendidas de ROSA ALICE,
foi localizada uma planilha onde são discriminadas, por ano, as despesas relativas à
construção deste imóvel, na qual se tem que no ano de 2003, os gastos somaram R$ 6.600,00;
no ano de 2004, totalizaram R$ 459.699,08; e, no ano de 2005, alcançaram a cifra de R$
1.016.555,61, conforme constatou o Laudo nº 689/08 (fls. 2310/2324).

O dolo na conduta da ré fica claro pelo exame dos autos, notadamente pela
ausência de explicação razoável sobre o desconhecimento sobre a origem do dinheiro
depositado em sua conta, sobretudo por ser ela a responsável por prestar contas a José Janene
(falecido); pelos inúmeros documentos, instrumentos, planilhas, etc. encontrados em sua
mesa de trabalho, junto ao escritório do então deputado (foi localizada uma planilha entre os
HD's apreendidos na sala de trabalho de ROSA ALICE – Laudo nº 802/07 (fls. 1834/1837) -,
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cujo teor revela que, entre dezembro de 2003 e novembro de 2005, as despesas com a
construção da residência alcançaram a quantia de R$ 1.482.854,69, sendo R$ 459.699,08 em
2004, e R$ 1.016.555,61 em 2005); pelos elevados valores movimentados pela acusada, a
ponto de ser identificada como "a mulher do dinheiro"; pela circunstância de atuar em
conjunto com MEHEIDIN, com quem era casada, e que também desempenhava papel
fundamental no esquema criminoso.

2.2.2.4.3. CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO GALERA DOS
SANTOS

CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO GALERA DOS SANTOS
também eram assessores parlamentares de José Janene (falecido), prestando serviços em
Londrina/PR.

Verificou-se que STAEL transferiu valores para os denunciados CARLOS
ALBERTO MURARI e ADRIANO GALERA DOS SANTOS, que somaram,
respectivamente, R$ 522.299,00 e R$ 72.547,27.

A denunciada ROSA ALICE serviu de intermediária em diversas operações
financeiras, servindo como beneficiária dos valores obtidos ilicitamente e, também,
redirecionando recursos para outros denunciados – MEHEIDIN, STAEL, CARLOS
MURARI e ADRIANO GALERA.

Não se deve deixar de observar, ainda, acerca de pagamentos diversos em favor
dos interesses de José Janene (falecido), que durante ação fiscal desencadeada em face dele, a
Delegacia da Receita Federal localizou, entre os documentos apreendidos no curso da
presente investigação, 03 (três) guias de recolhimento de contribuição previdenciária – GPS –
relativas a débitos da empresa VIAÇÃO JI-PARANÁ LTDA., com sede em Ji-Paraná/RO,
juntamente com um documento contendo as expressões “Formulário A” e “Depósitos em
espécie de valores iguais ou superiores a R$ 100.000,00”, que, no seu corpo, discrimina essas
03 GPS's encontradas, nos valores de R$ 172.638,26, R$ 7.628,01 e R$ 5.760,60, apontando
“identificação do proprietário do dinheiro” JOSÉ MOHAMED JANENE e “identificação da
pessoa que estiver efetuando o depósito em espécie” CARLOS ALBERTO MURARI,
conforme se vêpelos documentos de fls. 3172/3176.

Outrossim, como anteriormente referido, a denunciada ROSA ALICE fez, entre
outros, depósitos em favor de CARLOS ALBERTO MURARI – R$ 35.056,50 e ADRIANO
GALERA DOS SANTOS – R$ 32.359,70, ambos também assessores parlamentares de José
Janene (falecido) prestando serviços em Londrina/PR.

Quanto a CARLOS ALBERTO MURARI, é induvidosa a presença do elemento
subjetivo relativo à consciência e vontade de realização das práticas delituosas com vistas à
ocultação/dissimulação da origem ilícita de recursos financeiros.

Com efeito, CARLOS ALBERTO MURARI tinha conhecimento técnico
financeiro, atuando nos departamentos de finanças das empresas de José Janene (falecido),
sendo que era inclusive SÓCIO  de José Janene (falecido) na empresa ELETROJAN
ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE (vide fls. 990 e 997/998, bem como itens 49, 50, 69 e 78
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do auto de apreensão de fls. 890/911), sociedade que figurou em várias notícias de
superfaturamento e obras públicas de iluminação pública, como, p. ex., na cidade de Rolim de
Moura/RO (IPL 1326/STF – vide a esse respeito
“http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do- site/copy_of_criminal/criminal-2006/stf-
recebe-denuncia-contradeputado-federal-jose-janene-20051103”;
“http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI549744-EI306,00-
Lider+do+PP+e+alvo+de+processos.html” e “http://licitacao.uol.com.br /notdescricao.asp?
cod=1273”).

Ademais, a prova oral demonstrou que MURARI tinha importância estratégica
no esquema criminoso, pois fazia a gestão do movimento de dinheiro envolvido nas
campanhas eleitorais e repassava os valores que eram usados por ROSA ALICE nos
pagamentos, atuando como uma espécie de gerente financeiro.

É impositiva, portanto, a condenação de CARLOS ALBERTO MURARI.

ADRIANO GALERA DOS SANTOS, por outro lado, merece ser absolvido, por
ausência de elementos suficientes a afastarem a existência de dúvida razoável quanto ao
cometimento dos delitos a ele imputados na denúncia.

Em primeiro lugar, ADRIANO exercia função meramente burocrática na
empresa ELETROJAN, sendo que, conforme GILBERTO CHIMENTÃO, era digitador, às
vezes iria ao banco, preenchia requerimentos e fichas de conta-corrente no computado.

Tal alegação vai ao encontro do afirmado pelo próprio réu, em seu
interrogatório, que confirmou haver recebido cheques de STAEL para efetuar o pagamento de
contas, tais como despesas de condomínio, de materiais de construção, de cartão de crédito,
etc.

O que se infere do conjunto probatório produzido é que ADRIANO era um
simples funcionário que realizada atividades burocráticas e administrativas para José Janene
(falecido), sem qualquer poder de decisão ou de mando, bem como sem a consciência de estar
praticando uma conduta criminosa.

Gize-se que a peça acusatória, assim como as alegações finais apresentadas pelo
Ministério Público Federal, limitaram-se a apontar a participação de ADRIANO de forma
generalizada, sem imputar especificamente a sua real contribuição para o esquema criminoso.

Houve, apenas, referências ao recebimento de valores transferidos por STAEL
(R$ 72.547,27) e ROSA ALICE (R$ 32.359,70), bem como de cheque no valor de R$
13.414,00, emitido em 17/09/2004, tendo como favorecido o denunciado ADRIANO
GALERA DOS SANTOS , foi feito para que este acusado fizesse o pagamento de duplicatas
de José Janene (falecido) ou STAEL, o que foi inclusive confirmado pelo réu, que declarou
que recebia valores para efetuar pagamentos em favor de José Janene (falecido).

Nada mais se imputou em face de ADRIANO, não tendo a acusação se
desincumbido do ônus de afastar a existência de dúvida razoável contra o réu, a ponto de
infirmar o princípio constitucional da presunção de inocência.
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Assim, a absolvição de ADRIANO GALERA DOS SANTOS é medida que se
impõe.

TESES DEFENSIVAS:

MEHEIDIN HUSSEI JENANI e ROSA ALICE VALENTE:

Sustentam os réus a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro, porque
ausente o dolo dos agentes, traduzido pela ciência da origem criminosa dos valores que
supostamente ocultaram. Pelo contrário, teriam atuado de boa-fé ao atender as ordens de seu
empregador, que lhes transferia dinheiro para fazerem frente às suas próprias despesas. Não
houve qualquer dolo em ocultar e dissimular os valores recebidos (evento 2201).

Sem razão aos acusados.

Conforme referido, a Corte Suprema já apreciou a possibilidade de
inexigibilidade de conduta diversa e coação moral irresistível, aventada por acusados nos
autos nº 470/MG que estavam em posição de subordinação profissional, alegação esta
também suscitada por réus na presente ação penal, que trabalhavam como empregados do ex-
deputado José Janene (falecido).

Todavia, em que pese possível, em tese, a exclusão da culpabilidade da ré por
inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de coação moral irresistível/obediência
hierárquica ou outro motivo que afaste a exigibilidade de conduta diversa, não basta a mera
alegação da excludente para tanto.

No caso dos autos, todavia, ficou devidamente comprovada a participação ativa
dos acusados nos fatos delituosos, mediante a prática de atos manifestamente ilegais, não
tendo a Defesa comprovado a inexigibilidade de conduta diversa dos réus, sendo insuficiente
a mera afirmação da Defesa sobre a existência de hierarquia profissional entre as partes e do
cumprimento de boa-fé das determinações de seu empregador.

Quanto ao réu MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, a sua boa-fé foi devidamente
afastada no caso concreto, ex vi da desistência da realização de determinados saques em
espécie ao tomar conhecimento da necessidade de preenchimento de registro de
movimentação, assim como da aquisição de soja por valores superiores ao de mercado,
chegando a supostar prejuízos da ordme de 50%, com vistas a dissimular a origem dos
recursos.

Da mesma forma, quanto à ré ROSA ALICE VALENTE, a ausência de boa-fé
ficou patente pela arrecadação de uma série de documentos e materiais na sua mesa de
trabalho, no escritório político de José Janene (falecido), relacionados às operações
manifestamente fraudulentas realizadas (compra e venda de sacas de soja; transferências;
aquisições de imóveis e de veículos; etc), tudo nos termos já descritos anteriormente.

Nessa toada, a despeito da presença do dolo direto dos réus, apenas a título de
argumentação, registra-se que as Cortes brasileiras vem admitindo o dolo eventual para a
configuração do tipo subjetivo, com amparo na denominada Teoria da Cegueira Deliberada,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=70152060906092669010… 78/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

para compreender o sujeito ativo que tinha condições de perceber que a quantia por ele
movimentada recebida era fruto de atividade, no mínimo, suspeita, mas atua de forma
indiferente, de modo a voluntariamente permanecer ignorante com relação às circunstâncias
que apontavam para a origem ilegal dos valores, precisamente como ocorre no caso concreto.

CARLOS ALBERTO MURARI e ADRIANO GALERA DE SOUZA:

Apresentaram alegações finais nos eventos 2189 e 2190, alegando, no mérito:
que não há prova de que os denunciados conhecessem a origem ilícita dos recursos que
transitaram em suas contas, não tendo dolo de lavar dinheiro; atipicidade das condutas, por
ausência de ciência dos réus da origem ilícita do dinheiro e de que estariam participando de
cadeia de lavagem de dinheiro, não havendo dolo, sendo inadmissível a hipótese de dolo
eventual nesta espécie de delitos; não terem sido os réus beneficiados com as transações
objeto da denúncia, sendo eles meros funcionários que obedeciam as ordens de seu
empregador, cujo temperamento era difícil e cujas ordens eram inquestionáveis; ressaltaram
os depoimentos de STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA e das testemunhas
Roberto Brasiliano da Silva, Gilberto Chimentão e Ariovaldo Santos, que comprovaram que
os acusados apenas cumpriam ordens e pagavam as contas do deputado José Janene
(falecido). Requereram a absolvição.

Assiste razão apenas ao réu ADRIANO GALERA DE SOUZA.

Com efeito, como já referido acima, o que se infere do conjunto probatório
produzido é que ADRIANO era um simples funcionário que realizada atividades burocráticas
e administrativas para José Janene (falecido), sem qualquer poder de decisão ou de mando,
bem como sem a consciência de estar praticando uma conduta criminosa.

De outra banda, quanto ao réu CARLOS ALBERTO MURARI, ficou
devidamente evidenciado que o réu tinha conhecimento técnico financeiro, atuando nos
departamentos de finanças das empresas de José Janene (falecido), sendo que era inclusive
SÓCIO  de José Janene (falecido) na empresa ELETROJAN ILUMINAÇÃO E
ELETRICIDADE, sociedade que figurou em várias notícias de superfaturamento e obras
públicas de iluminação pública. Ademais, a prova oral demonstrou que MURARI tinha
importância estratégica no esquema criminoso, pois fazia a gestão do movimento de dinheiro
envolvido nas campanhas eleitorais e repassava os valores que eram usados por ROSA
ALICE nos pagamentos, atuando como uma espécie de gerente financeiro, o que ficou
devidamente detalhado acima.

2.2.2.5. PEDRO SCHLEDER DE MACEDO

Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE
MACEDO, com união de desígnios e concertados com STAEL E José Janene (falecido),
participaram diretamente da formalização de contratos de mútuo feneratício ideologicamente
falsos, com o objetivo de conferir a aparência de que José Janene (falecido) e STAEL
possuíam lastro financeiro para as transações realizadas posteriormente.
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STAEL FERNANDA e José Janene (falecido) teriam adquirido, em 2003 e
2004, parte da Fazenda Salto Alto e da Fazenda Marília (pertencente a Antonio Peras
Mendes) em Londrina/PR, utilizando-se de recursos que teriam sido 'emprestados' por meio
de contratos de mútuo supostamente simulados com os réus Afonso Bernardo Schleder de
Macedo (falecido) e PEDRO SCHELEDER DE MACEDO e realizando parte do pagamento
com sacas de soja adquiridas por Meheidin, sendo que esse também intermediou o pagamento
de uma das fazendas.

Entre os documentos apreendidos - itens 52 e 238 do auto de fls. 890/911 -, tem-
se que, em 04/07/2003, foi firmado um contrato de mútuo entre a denunciada STAEL
FERNANDA e Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE
MACEDO, por meio do qual estes aparecem "emprestando" a quantia de R$ 200.000,00
àquela denunciada, sem ser pormenorizado quanto cada um deles estava efetivamente
destinando à acusada (conforme cópia acostada às fls. 128/129 dos autos 2006.70.00.020718-
8).

A entrada de R$ 100.000,00 foi quitada por meio de cheque emitido, em
26/01/2004, pela denunciada STAEL FERNANDA (fl. 105 do Apenso 13). Aqui, vale
registrar que, entre os documentos arrecadados – itens 52 e 237 do auto de apreensão de fls.
890/911 -, foi localizado outro contrato de mútuo entre a denunciada STAEL FERNANDA e
Afonso (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, datado exatamente do dia
07/11/2003 – mesma data da aquisição da “Fazenda Marília” -, onde Afonso (falecido) e
PEDRO aparecem “emprestando” mais R$ 100.000,00 para STAEL, mais uma vez sem
qualquer discriminação de quanto cada um deles estaria repassando à acusada (conforme
cópia acostada às fls. 130/131 dos autos 2006.70.00.020718-8).

Os valores 'emprestados' por Afonso (falecido) e Pedro a Stael foram declarados
por eles como dívida nas DIRPF de 2005 a 2007, não sendo quitados, portanto, até
31/12/2006. Além disso, análise pericial das movimentações financeiras dos três envolvidos
demonstram que não foram registradas operações que representassem o mútuo, além dos
mutuantes não possuírem lastro para tanto à época.

Com efeito, pela análise das DIRPF's de Afonso (falecido) e PEDRO (fls.
246/304 dos autos 2006.70.00.020718- 8, Apenso 31) e da denunciada STAEL (fls.
2028/2044), constata-se o registro desse crédito com STAEL FERNANDA até a declaração
de 2007, ano-base 2006, de onde pode se concluir que o ”empréstimo” não tinha sido quitado
até 31/12/2006.

Ademais, no ano de 2004 (08/10/2004), STAEL firmou contrato simulado de
empréstimo com o próprio marido José Janene (falecido) e de compra e venda de veículos
com os também réus Afonso (falecido) e PEDRO SCHELEDER DE MACEDO, que também
teria simuladamente comprado um veículo de José Janene (falecido). Tais veículos sempre
foram utilizados pelo casal José Janene (falecido) e Stael Fernanda, e as operações foram
simuladas no intuito de forjar lastro para que José Janene (falecido) tivesse aparente
disponibilidade financeira para emprestar dinheiro para sua esposa STAEL, a fim de que ela,
então pudesse fazer frente à dívida de R$ 100.000,00 supostamente contraída de Afonso
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(falecido) e PEDRO, para a aquisição da fazenda mencionada no item 'k'. Exames periciais
das contas bancárias de STAEL e José Janene (falecido) comprovam que estes valores nunca
passaram por elas.

Foram simulados dois contratos de compra e venda de veículos.

No primeiro deles, consta o denunciado PEDRO SCHLEDER DE MACEDO
adquirindo de José Janene (falecido) o veículo Mitsubishi, modelo MMC Pajero HPE 3.2,
Diesel, cor azul, 2003/2004, placas AME 1145, pelo valor de R$ 180.000,00, com a condição
de que José Janene (falecido) continuaria pagando o arrendamento mercantil existente sobre o
bem em questão, comprometendo-se a quitar o financiamento e repassar os respectivos
documentos de transferência no prazo de 360 dias (fls. 132/133 dos autos 2006.70.00.020718-
8).

No segundo deles, igualmente com data de 08/10/2004, consta o denunciado
Afonso Bernardo Schleder de Macedo (falecido) adquirindo de José Janene (falecido) o
veículo Mitsubishi, modelo MMC Pajero GLS, Diesel, cor prata, 2003/2004, placas AMJ
1145, pelo valor de R$ 180.000, 00, com a condição de que José Janene (falecido) continuaria
pagando o arrendamento mercantil existente sobre o bem em questão, comprometendo-se a
quitar o financiamento e repassar os respectivos documentos de transferência no prazo de 360
dias (fls. 134/135 dos autos 2006.70.00.020718-8).

Além das provas que apontam para a simulação destas aquisições, tem-se que
ressaltar que as provas coligidas demonstraram que, a par do contido nos  referidos contratos,
os dois veículos continuaram sendo utilizados por José Janene (falecido) e pela denunciada
STAEL, conforme se extrai das declarações de ROSA ALICE (fls. 137/140 dos autos
2006.70.00.020718-8), que, em 30/06/2006, foi enfática ao afirmar que os dois carros
encontravam-se na posse de José Janene (falecido), bem como pela fotografia feita no dia
11/04/2006, onde o veículo placa AME 1145 estava estacionado em frente à casa de STAEL
(fls. 150 dos autos 2006.70.00.020718-8), e pela diligência feita por agentes de polícia federal
já em2008, onde o veículo placas AME 1145 continuava estacionado na garagem da casa de
José Janene (falecido) (fls. 448/454).

Assim, vê-se que os denunciados Afonso (falecido) e PEDRO, em conluio com
José Janene (falecido) e a denunciada STAEL, forjaram a aquisição destes dois veículos do,
então, deputado federal, a fim de permitir que ele tivesse supostamente disponibilidade
financeira com origem lícita suficiente para simular um empréstimo para STAEL no valor de
R$ 475.000,00, com o propósito, por sua vez, de fornecer à referida denunciada condições de
transparecer fiscalmente ter recursos lícitos hábeis a fazer frente ao pagamento de parcela da
aquisição da “Fazenda Marília”.

Inequívoco, portanto, o dolo do acusado PEDRO SCHLEDER DE MACEDO
no que tange à prática dos atos delituosos de lavagem de capitais.

TESES DEFENSIVAS:
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No mérito, a Defesa de PEDRO SCHLEDER DE MACEDO sustentou, em
alegações finais: que os contratos de mútuo com STAEL FERNANDA são realmente
fictícios, contudo, não havia intenção de ocultar/dissimular origem de dinheiro proveniente de
crime, sendo os réus 'usados' na engrenagem criminosa; que os contratos de compra e venda
de veículos também são fictícios, e foram firmados sob orientação do contador Reinaldo
Giacomitti para fins de dar lastro a eles mesmos, pois teriam vendido imóveis, cujo dinheiro
nem chegou a entrar em suas contas mas foi logo utilizado para quitação de dívidas. Não
tinham ciência de que seriam utilizados para lavar dinheiro e nunca sequer conheceram José
Janene (falecido) ou Stael; não há descrição suficiente de como os acusados, mediante a
assinatura dos contratos, teriam ocultado ou dissimulado valores oriundos de crimes; os
acusados não tinham qualquer conhecimento dos fatos antecedentes; os acusados teriam sido
utilizados como 'laranjas' por José Janene (falecido) e STAEL; os réus não auferiram qualquer
vantagem com os contratos fictícios, pelo contrário: houve diminuição de seus patrimônios;
as condutas imputadas aos réus são, portanto, atípicas.

Sem razão o réu PEDRO SCHLEDER DE MACEDO.

Como referido acima, ficou devidamente demonstrado que os denunciados
Afonso (falecido) e PEDRO, em conluio com José Janene (falecido) e a denunciada STAEL,
forjaram a aquisição de dois veículos do, então, deputado federal, a fim de permitir que ele
tivesse supostamente disponibilidade financeira com origem lícita suficiente para simular um
empréstimo para STAEL no valor de R$ 475.000,00, com o propósito, por sua vez, de
fornecer à referida denunciada condições de transparecer fiscalmente ter recursos lícitos
hábeis a fazer frente ao pagamento de parcela da aquisição da “Fazenda Marília”.

A má-fé dos acusados, para além da entabulação dos negócios fraudulentos
pelas diversas circunstâncias já minudenciadas, é explicitada pelas provas de que, a par do
contido nos  referidos contratos, os dois veículos continuaram sendo utilizados por José
Janene (falecido) e pela denunciada STAEL.

Digno de nota que não se exige comprovação do enriquecimento ilícito do
agente que pratica o delito de lavagem de dinheiro, sendo que o tipo penal limita-se a exigir,
para sua consumação, a prática de atos de ocultaçaão/dissimulação patrimonial, como ocorre
no caso concreto.

Também não lograram os réus comprovar a inexigibilidade de conduta diversa,
diante da alegação de simples cumprimento de ordens de terceiros.

Nessa toada, a despeito da presença do dolo direto dos réus, apenas a título de
argumentação, registra-se que as Cortes brasileiras vem admitindo o dolo eventual para a
configuração do tipo subjetivo, com amparo na denominada Teoria da Cegueira Deliberada,
para compreender o sujeito ativo que tinha condições de perceber que a quantia por ele
movimentada recebida era fruto de atividade, no mínimo, suspeita, mas atua de forma
indiferente, de modo a voluntariamente permanecer ignorante com relação às circunstâncias
que apontavam para a origem ilegal dos valores, precisamente como ocorre no caso concreto.

2.2.2.6. CONCLUSÃO:
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Do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado
pelo Ministério Público Federal para o fim de:

- Julgar extinta a punibilidade de Afonso Bernardo Schleder de Macedo
(falecido), com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal (morte do agente);

- Condenar ENIVALDO QUADRADO, BRENO FISCHBERG, CARLOS
ALBERTO QUAGLIA, MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE,
STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, CARLOS ALBERTO MURARI e
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO pela prática do crime previsto no artigo 1º, incisos V,
da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária.

- Absolver DANIELLE KEMMER JANEN e ADRIANO GALERA DOS
SANTOS, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, da prática do
crime previsto no artigo artigo 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98, em sua redação
originária.

2.3. APLICAÇÃO DAS PENAS

O sistema penal brasileiro adotou o critério trifásico para a fixação da pena, de
acordo com o art. 68 do Código Penal.

Ao delito previsto no parágrafo único do artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98,
é cominada pena de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  

Com base nessas premissas, passo à individualização e aplicação das penas.

2.3.1 ENIVALDO QUADRADO :

Não há nos autos elementos suficientes para que a circunstância judicial de
antecedentes criminais seja considerada desfavorável ao acusado, e o que existe não pode ser
considerado em seu desfavor a teor do disposto na Súmula nº 444 do STJ (é vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.).

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi
elevada, porquanto era o réu, juntamente com BRENO FISCHBERG, elemento central da
empreitada criminosa, sendo responsável por verdadeira terceirização profissional da lavagem
de capitais por intermédio da empresa BÔNUS BANVAL,da qual era sócio, mediante a
realização de transferências e depósitos fracionados de valores recebidos das empresas do
núcleo de Marcos Valério (a partir de contratos fraudados com a Administração Pública
Federal) para os seus beneficiários do produto do crime (parlamentares e seus familiares).

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pelo réu nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.
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A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
crime2), sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo
relativizada, pela jurisprudência do STF3, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os
delitos), lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: REPASSE DE
R$ 214.500,00 DE
BONUS BANVAL

PARA ROSA
ALICE

DE 17/05/2004 A 30/08/2004:

Em 17/05/04 – R$ 50.000,00, em 14/06/04 -
R$ 30.000,00, em 16/06/04 - R$ 23.800,00, em 30/06/04 -
R$ 18.500,00, em 02/09/04 - R$ 15.000,00 e R$
10.000,00, em 13/09/04 - R$ 26.000,00, em 27/09/04 – R$
22.500,00, e em 30/08/04 – R$ 18.700,00 (fl. 3233) - 9
vezes

2º: REPASSE DE
R$ 500.000,00 DE
BONUS BANVAL

PARA STAEL

DE 08/03/2004 A 30/08/2004:

Especificamente, R$ 333.210,07 da BONUS
BANVAL COMMOD CORRETORA; R$ 171.057,10 da
BONUS BANVAL CORRETORA CÂMBIO, segundo
Laudo nº 1341/07 (fls. 1783/1795). Registre-se quatro (04)
depósitos realizados, no mesmo dia – 08/03/04 -, nos
valores de R$ 29.321,46, R$ 99.621,44, R$ 117.945,72 e
R$ 53.111,38. Um (01) depósito no dia 02/09/2004, no
valor de R$ 56.000,00; um (01) depósito no dia
10/11/2003, valor de R$ 82.767,17 – conforme Laudo nº
688/08 (fls. 2310/2324); um (01) depósito no dia
27/09/2004, no valor de R$ 22.500,00; e um (01) depósito
no dia 30/08/2004, no valor de R$ 33.000,00 (conforme
planilha de fl. 28 do Apenso 4); - 8 vezes
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3º: REPASSE DE
R$ 36.000,00
PARA STAEL

DE 24/01/2005 A 27/01/2005:

Consoante dados constantes do Apenso 4,
em especial da planilha de fls. 28/31 deste, os depósitos
em favor de STAEL foram feitos por ENIVALDO
QUADRADO nas seguintes datas: 24/01/2005 – R$
25.000,00; 24/01/2005 – R$ 5.000,00; e 27/01/2005 - R$
6.000,00 - 3 vezes

Portanto, os fatos amoldam-se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo
continuidade delitiva.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta forma, elevo a pena de um deles em 1/3 (pela prática de lavagem de
dinheiro 3 vezes), que resulta em 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, fixo definitivamente a pena em 8 (oito) anos reclusão.

No que toca às penas de multa, devem sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em
213 (duzentos e treze) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica do réu, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário-mínimo vigente à época
do fato (27/01/2005), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo o réu sido preso cautelarmente, não há período a ser detraído da
pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e as circunstâncias desfavoráveis
existentes, embora primário o agente, fixo regime inicial FECHADO, para o início do
cumprimento da pena (art. 33, §3º, do CP), mediante cumprimento de condições a serem
estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.2. BRENO FISCHBERG:
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Não há nos autos elementos suficientes para que a circunstância judicial de
antecedentes criminais seja considerada desfavorável ao acusado - Súmula nº 444 do STJ (é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base.).

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi
elevada, porquanto era o réu, juntamente com ENIVALDO QUADRADO, elemento central
da empreitada criminosa, sendo responsável por verdadeira terceirização profissional da
lavagem de capitais por intermédio da empresa BÔNUS BANVAL, da qual era sócio,
mediante a realização de transferências e depósitos fracionados de valores recebidos das
empresas do núcleo de Marcos Valério (a partir de contratos fraudados com a Administração
Pública Federal) para os seus beneficiários do produto do crime (parlamentares e seus
familiares).

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pelo réu nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes.

 Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
crime), sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo
relativizada, pela jurisprudência do STF, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os
delitos), lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: REPASSE DE
R$ 214.500,00 DE
BONUS BANVAL

PARA ROSA
ALICE

DE 17/05/2004 A 30/08/2004:

Em 17/05/04 – R$ 50.000,00, em 14/06/04 -
R$ 30.000,00, em 16/06/04 - R$ 23.800,00, em 30/06/04 -
R$ 18.500,00, em 02/09/04 - R$ 15.000,00 e R$
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10.000,00, em 13/09/04 - R$ 26.000,00, em 27/09/04 – R$
22.500,00, e em 30/08/04 – R$ 18.700,00 (fl. 3233) - 9
vezes

2º: REPASSE DE
R$ 500.000,00 DE
BONUS BANVAL

PARA STAEL

DE 08/03/2004 A 30/08/2004:

Especificamente, R$ 333.210,07 da BONUS
BANVAL COMMOD CORRETORA; R$ 171.057,10 da
BONUS BANVAL CORRETORA CÂMBIO, segundo
Laudo nº 1341/07 (fls. 1783/1795). Registre-se quatro (04)
depósitos realizados, no mesmo dia – 08/03/04 -, nos
valores de R$ 29.321,46, R$ 99.621,44, R$ 117.945,72 e
R$ 53.111,38. Um (01) depósito no dia 02/09/2004, no
valor de R$ 56.000,00; um (01) depósito no dia
10/11/2003, valor de R$ 82.767,17 – conforme Laudo nº
688/08 (fls. 2310/2324); um (01) depósito no dia
27/09/2004, no valor de R$ 22.500,00; e um (01) depósito
no dia 30/08/2004, no valor de R$ 33.000,00 (conforme
planilha de fl. 28 do Apenso 4); - 8 vezes

3º: REPASSE DE
R$ 130.000,00
PARA STAEL

DE 01/02/2005 A 12/01/2005:

Consoante dados constantes do Apenso 4,
em especial da planilha de fls. 28/31 deste, os depósitos
em favor de STAEL foram feitos por BRENO
FISCHBERG nas seguintes datas: 01/02/2005 – R$
44.000,00; 04/01/2005 – R$ 28.000,00; 05/01/2005 - R$
10.000,00; 10/01/2005 - R$ 25.0000; e 12/01/2005 – R$
23.000,00; - 5 vezes

Portanto, os fatos amoldam-se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo
continuidade delitiva.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta forma, elevo a pena de um deles em 1/3 (pela prática de lavagem de
dinheiro 3 vezes), que resulta em 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, fixo definitivamente a pena em 8 (oito) anos de reclusão.

No que toca às penas de multa, devem sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em
213 (duzentos e treze) dias-multa.
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Atentando-se à presumível situação econômica do réu, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário-mínimo vigente à época
do fato (12/01/2005), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo o réu sido preso cautelarmente, não há período a ser detraído da
pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e as circunstâncias desfavoráveis
existentes, embora primário o agente, fixo regime inicial FECHADO, para o início do
cumprimento da pena (art. 33, §3º, do CP), mediante cumprimento de condições a serem
estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.3. CARLOS ALBERTO QUAGLIA:

Quanto aos antecedentes criminais4, são desfavoráveis ao réu, porquanto
apresenta duas condenações judiciais com trânsito em julgado (EXECUÇÃO PENAL Nº
5012803-89.2012.404.7200/SC; EXECUÇÃO PENAL Nº 2008.72.00.005907-3 (SC) /
0005907-57.2008.4.04.7200).

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi
elevada, porquanto o réu, por intermédio de sua empresa NATIMAR, atuou concertadamente
com ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHERG, sócios da empresa BÔNUS
BANVAL, com vistas a prasticar atos de lavagem de dinheiro, mediante a realização de
transferências e depósitos fracionados de valores recebidos das empresas do núcleo de
Marcos Valério (a partir de contratos fraudados com a Administração Pública Federal) para os
seus beneficiários do produto do crime (parlamentares e seus familiares).

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pelo réu nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
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Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Inexistem causas agravantes.

Presente a atenuante do art. 65, I, do CP, à vista da idade do condenado na
presente data, razão por que reduzo a pena em 1/6, fixando-a, ainda provisoriamente, em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Concurso de crimes

Não há concurso de crimes.

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
crime), não havendo continuidade delitiva no caso.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: REPASSE DE
R$ 113.300,00 DE
NATIMAR PARA

ROSA ALICE

DE 15/06/2004 a 13/09/2004:

Conforme apontou o Laudo nº 689/08 (fl.
2322), os depósitos feitos pela NATIMAR em favor de
Rosa Aice Valente, foram realizados da seguinte maneira:
R$ 30.000,00 em 15/06/2004; R$ 23.800,00 em
16/06/2004; R$ 18.500,00 em 30/06/2004; R$ 15.000,00
em 02/09/2004; R$ 26.000,00 em 13/09/2004 - 5 vezes

  

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo definitivamente a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão.

No que toca à pena de multa, fixo em 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica do réu, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário-mínimo vigente à época
do fato (13/09/2004), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo o réu sido preso cautelarmente, não há período a ser detraído da
pena.
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- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e as circunstâncias desfavoráveis
existentes, embora primário o agente, fixo regime inicial FECHADO, para o início do
cumprimento da pena (art. 33, §3º, do CP), mediante cumprimento de condições a serem
estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.4. STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA:

Quanto aos antecedentes criminais, não há condenações judiciais com trânsito
em julgado em desfavor da ré, não havendo nada a valorar negativamente.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi
normal à espécie.

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pela ré nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade da ré é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
crime), sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo
relativizada, pela jurisprudência do STF, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os
delitos), lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES
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1º 
 
3 LOTES DE TERRA EM
FAXINAL/PR

No dia 04/07/2003, STAEL
FERNANDA e José Janene (falecido)
adquiriram juntos - na proporção de 50%
para cada um - parte da "Fazenda Salto
Alto", consubstanciada em 03 (três) lotes de
terra , de José Alcides da Cunha ,
localizados no "Núcleo Bufadeira", no
município de Faxinal/PR, pelo valor total de
R$ 350.000,00.

Ainda entre os documentos
apreendidos - itens 52 e 238 do auto de fls.
890/911 -, tem-se que, na mesma data, foi
firmado um contrato de mútuo entre a
denunciada STAEL FERNANDA e Afonso
Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO, por
meio do qual estes aparecem "emprestando"
a quantia de R$ 200.000,00 àquela
denunciada, sem ser pormenorizado quanto
cada um deles estava efetivamente
destinando à acusada (conforme cópia
acostada às fls. 128/129 dos autos
2006.70.00.020718-8).

2º

PARTE DA
FAZENDA DE WILSON
RODRIGUES MOREIRA -
LERROVILLE/LONDRINA

Em 18/09/2003, STAEL
aparece como compromissária compradora
de uma área de 25,70 alqueires, destacada
da “Fazenda São Francisco”, também no
distrito de Lerroville, em Londrina/PR, que
fazia divisa com as propriedades rurais de
José Janene (falecido) e STAEL, tendo
como compromitente vendedor Wilson
Rodrigues Moreira, pelo valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem
pagos da seguinte forma: R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) no dia 08/03/2004; R$
100.000,00 (cem mil reais) em 30/05/2004;
e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em
30/06/2004 (fls. 2007/2008).

3º

1 FAZENDA
(FAZENDA MARÍLIA)
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 Em 07/11/2003, STAEL
FERNANDA adquiriu de Antonio Peras
Mendes 03 (três) lotes de terra e 01 (uma)
fazenda, esta com 82,35 alqueires,
denominada “Fazenda Marília”, no distrito
de Lerroville, em Londrina/PR, todos pelo
valor total de R$ 900.000,00, a ser pago em
uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e 02 (duas) parcelas equivalentes a
9.302,32 sacas de soja – R$ 400.000,00 -,
com vencimento em 20/10/2004 e
20/01/2005, conforme se extrai da análise
em conjunto dos itens 22, 239 e 240 do auto
de apreensão de fls. 890/911; dos dados da
DIRPF retificadora 2004, ano-base 2003, da
denunciada STAEL (fls. 791/800); bem
como com os documentos inseridos no
Apenso 19, originários das cooperativas da
região de Londrina.

Na exata mesma data
(07/11/2003), entre os documentos
arrecadados - itens 52 e 237 do auto de
apreensão de fls. 890/911 -, foi firmado
contrato de mútuo entre a denunciada
STAEL FERNANDA e Afonso (falecido) e
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO - onde
Afonso (falecido) e PEDRO aparecem
"emprestando" mais R$ 100.000,00 para
STAEL, mais uma vez sem qualquer
discriminação de quanto cada um deles
estaria repassando à acusada (conforme
cópia acostada às fls. 130/131 dos autos
2006.70.00.020718-8).

4º 
 
TERRENO NO CONDOMÍNIO ROYAL
GOLF RESIDENCE

Durante análise técnica dos
arquivos constantes em um dos discos
rígidos apreendidos na sala de trabalho da
denunciada ROSA ALICE – item 2 do auto
de autos de fls. 680/681-v-, foi localizado
um documento intitulado “RECIBO DE
PAGAMENT1[54899].doc”, onde consta
um recibo de pagamento no valor de R$
253.687,00, datado de 01/11/2003, relativo
à aquisição por parte de STAEL
FERNANDA, das pessoas de José Angelo
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Lima Vezzi e Daniela Menezes Vezzi, do
terreno 01-A, da quadra 02, medindo
1.650,41m², localizado no condomínio
“Royal Golf Residence”, conforme imagem
transcrita no Laudo nº 689/08 (fl. 2314).

Note-se que, pelos dados
fiscais encaminhados pela Delegacia da
Receita Federal, não consta a declaração da
aquisição deste imóvel na DIRPF 2004,
ano-calendário 2003 (fls. 780/789), nem na
DIRPF retificadora do referido ano (fls.
791/800).

Tal imóvel só veio declarado
na DIRPF 2005, ano-calendário 2004, como
se aquisição tivesse ocorrido em
07/06/2004, pelo valor de R$ 100.000,00.

5º

- PARTE DA
FAZENDA DE ODETE
MOREIRA CABRAL –
BUFADEIRA/FAXINAL

 

 
No dia 20/04/2004, o denunciado
MEHEIDIN firmou compromisso de
compra e venda de uma área de 10 (dez)
alqueires de um imóvel rural localizado no
Núcleo Novo Horizonte – Bufadeira, no
Município de Faxinal/PR, com Odete
Moreira Cabral, pelo valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), a serem
pagos no momento da lavratura da
respectiva escritura pública a ser firmada
entre Odete e a denunciada STAEL
FERNANDA (Fls. 1091/1092).

E, entre os documentos
apreendidos - itens 52 e 238 do auto de fls.
890/911 -, tem-se que, na mesma data, foi
firmado um contrato de mútuo entre a
denunciada STAEL FERNANDA e Afonso
Bernardo Schleder de Macedo (falecido) e
PEDRO SCHLEDER DE MACEDO , por
meio do qual estes aparecem "emprestando"
a quantia de R$ 200.000,00 àquela
denunciada, sem ser pormenorizado quanto
cada um deles estava efetivamente
destinando à acusada (conforme cópia
acostada às fls. 128/129 dos autos
2006.70.00.020718-8).
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6º

AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS DE LUXO

 

 
A partir dos dados contidos nas declarações
de renda de José Janene (falecido) e da
denunciada STAEL JANENE, em especial
aquelas relativas aos anos-base de 2003 e
2004 (fls. 754/800 e 2351/2368), verifica-se
que houve intensa movimentação financeira
do casal decorrente da aquisição de veículos
de elevado valor, no período de
dezembro/2003 e janeiro/2004 (perfazendo
o montante de R$ 433.053,49). Nesse
cenário, pode-se vislumbrar que em pouco
mais de 40 (quarenta) dias, somente entre os
02/12/2003 e 13/01/2004, José Janene
(falecido) e a acusada STAEL aparecem
desembolsando a quantia de R$ 307.163,28
com os pagamentos referentes às “entradas”
das compras de 04 (quatro) veículos.

Tais fatos, aliados à movimentação financeira da ré STAEL - nas 03 (três)
contas bancárias de STAEL que foram objeto de análise, entre janeiro de 2003 e junho de
2006, foram creditados valores que alcançaram a soma de R$ 2.115.826,23, conforme tabela
acima referida (fl. 2317) -, deixam claro, indene de dúvidas, a prática dos atos de lavagem de
dinheiro.

Considerando que todos são crimes da mesma espécie, bem como que foram
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os fatos amoldam-
se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo continuidade delitiva entre os fatos acima
elencados.

Desta forma, elevo a pena de um dos crimes cometidos em continuidade delitiva
na fração máxima de 2/3 (pela prática de 5 (cinco) crimes de lavagem de dinheiro), que
resulta em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo definitivamente a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.

No que toca à pena de multa, deve sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em
142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica da ré, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário-mínimo vigente à época
do último fato (20/01/2005), desde então atualizado.
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- Detração Penal:

Não tendo a ré sido presa cautelarmente, não há período a ser detraído da pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e a primariedade da ré, fixo o regime
inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, "b", do CP),
mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para
a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.5. CARLOS ALBERTO MURARI:

Quanto aos antecedentes criminais, não tendo o réu condenações judiciais com
trânsito em julgado e não podendo ser valorada negativamente a existência de outros
processos criminais em curso (Súmula 444-STJ), não há nada a ser considerado.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi
normal à espécie.

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pelo réu nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
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crime), sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo
relativizada, pela jurisprudência do STF, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os
delitos), lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: 

 

 PERÍODO DE 01/2003 A 05/2006

Verificou-se que STAEL transferiu valores
para o denunciado CARLOS ALBERTO MURARI que
somaram R$ 522.299,00 (Conforme Laudo 1341/07 - fl.
1791)

2º 09/2005

O réu efetuou pagamentos diversos em favor
dos interesses de José Janene (falecido), em 09/2005. A
Delegacia da Receita Federal localizou, entre os
documentos apreendidos no curso da presente investigação,
03 (três) guias de recolhimento de contribuição
previdenciária – GPS – relativas a débitos da empresa
VIAÇÃO JI-PARANÁ LTDA., com sede em Ji-Paraná/RO,
juntamente com um documento contendo as expressões
“Formulário A” e “Depósitos em espécie de valores iguais
ou superiores a R$ 100.000,00”, que, no seu corpo,
discrimina essas 03 GPS's encontradas, nos valores de R$
172.638,26, R$ 7.628,01 e R$ 5.760,60, apontando
“identificação do proprietário do dinheiro” JOSÉ
MOHAMED JANENE e “identificação da pessoa que
estiver efetuando o depósito em espécie” CARLOS
ALBERTO MURARI, conforme se vê pelos documentos
de fls. 3172/3177.

3º PERÍODO DE 03/2004 a 02/2006:

A denunciada ROSA ALICE fez, entre
outros, depósitos em favor de CARLOS ALBERTO
MURARI – R$ 35.056,50 (Conforme Laudo 1341/07 (fl.
1790 e seu ANEXO VI – ROSA – ORIGENS”)
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Considerando que todos são crimes da mesma espécie, bem como que foram
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os fatos amoldam-
se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo continuidade delitiva entre os fatos acima
elencados.

Desta forma, elevo a pena de um dos crimes cometidos em continuidade delitiva
na fração de 1/3 (pela prática de 3 (três) crimes de lavagem de dinheiro), que resulta em
6 (seis) anos de reclusão.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo definitivamente a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

No que toca à pena de multa, deve sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em
113 (cento e treze) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica do réu, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à
época do último fato (05/2006), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo o réu sido preso cautelarmente, não há período a ser detraído da
pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e a primariedade do réu, fixo o regime
inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, "b", do CP),
mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para
a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.6. ROSA ALICE VALENTE:

Quanto aos antecedentes criminais, não tendo a ré condenações judiciais com
trânsito em julgado, não há nada a ser considerado.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é normal
à espécie.
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As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pela ré nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
crime), sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo
relativizada, pela jurisprudência do STF, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os
delitos), lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: 
 

RECEBIMENTOS
DE VALORES
INCOMPATÍVEIS COM SUA
RENDA DA BÔNUS
BANVAL, José Janene
(falecido) E STAEL E
DEPÓSITOS EM FAVOR DE
MEHEIDIN, STAEL, CALROS
A. MURARI E ADRIANO
GALERA DOS SANTOS

PERÍODO DE 03/2004 A
02/2006

ROSA ALICE recebeu
depósitos que somaram R$ 214.500,00 da
BÔNUS BANVAL, dos quais R$ 113.300,00
diretamente da NATIMAR (Em 17/05/04 –
R$ 50.000,00, em 14/06/04 - R$ 30.000,00,
em 16/06/04 - R$ 23.800,00, em 30/06/04 -
R$ 18.500,00, em 02/09/04 - R$ 15.000,00 e
R$ 10.000,00, em 13/09/04 - R$ 26.000,00,
em 27/09/04 – R$ 22.500,00, e em 30/08/04 –
R$ 18.700,00 (fl. 3233)0;

Ademais, teve creditados R$
92.000,00 de José Janene (falecido) e R$
83.583,76 de STAEL FERNANDA
RODRIGUES LIMA e fez diversos depósitos
em favor de MEHEIDIN – R$ 20.000,00; de
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STAEL – R$ 12.321,00; e dos denunciados
CARLOS ALBERTO MURARI – R$
35.056,50 e ADRIANO GALERA DOS
SANTOS – R$ 32.359,70, ambos também
assessores parlamentares de José Janene
(falecido) prestando serviços em Londrina/PR
(Laudo 1341/07 - fl. 1790)

2º

PAGAMENTOS
DE VALORES
INCOMPATÍVEIS COM SUA
RENDA

 A ré efetuou o
pagamento de diversos títulos e
boletos, sobretudo de empresas
e lojas relacionadas à construção
civil, em razão de, na época,
José Janene (falecido) estar
construindo uma casa de luxo
no condomínio Royal Golf
Residence em Londrina/PR

 

PERÍODO DE 03/2004 a
07/2004

ROSA ALICE fez, ao menos, o
pagamento de 17 (dezessete) títulos, entre
30/03/2004 e 05/07/2004 (fls. 1355 e
documentos do Apenso 11).

 

3º 
SAQUES DE VALORES
INCOMPATÍVEIS COM SUA
RENDA

PERÍODO DE 12/2003 a
02/2006

No período entre março de 2004
e fevereiro de 2006, houve saques no valor
total de R$ 244.035,73 das contas de
titularidade de ROSA ALICE (Laudo 1341/07
- fl. 1790 - e Ofícioda Agência de Shangri-lá
(PR) do Banco do Brasil - fls. 3011/3056)

Outrossim, ROSA ALICE fez
um saque em dinheiro no dia 19/12/2003, no
valor total de R$ 110.010,00, por meio de
duas retiradas diretamente no caixa de dois
cheques emitidos pela BAURUENSE, com a
justificativa “pagamento a fornecedores
SILVA e MATANO LTDA. E AUTO POSTO
NOSSA PARADA LTDA.” E outro saque, no
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dia 19/01/2004 , por meio de duas retiradas
em espécie, totalizando R$ 100.060,00, com a
justificativa “pagamento de funcionários da
fazenda” (fls. 1164/1170) Relatório do COAF
- fls. 529/548

Considerando que todos são crimes da mesma espécie, bem como que foram
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os fatos amoldam-
se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo continuidade delitiva entre os fatos acima
elencados.

Desta forma, elevo a pena de um dos crimes cometidos em continuidade delitiva
na fração de 1/3 (pela prática de 3 (três) crimes de lavagem de dinheiro), que resulta em
6 (seis) anos de reclusão.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo definitivamente a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

No que toca à pena de multa, deve sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em
113 (cento e treze) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica da ré, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à
época do último fato (05/2006), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo a ré sido presa cautelarmente, não há período a ser detraído da pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e a primariedade da ré, fixo o regime
inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, "b", do CP),
mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para
a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.7. MEHEIDIN HUSSEIN JENANI:
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Quanto aos antecedentes criminais, não tendo o réu condenações judiciais com
trânsito em julgado, e não se podendo valorar negativamente outras ações penais em curso
(Súmula 444 do STJ), não há nada a ser considerado.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é normal
à espécie.

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pelo réu nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único crime,
sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo relativizada,
pela jurisprudência do STF, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os delitos), lugar e
maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: 
 

MOVIMENTAÇÃO
DE VALORES
INCOMPATÍVEIS COM SUA
RENDA DECLARADA

03/2004

MEHEIDIN HUSSEIN
JENANI, movimentou no mês de março de
2004, em conta corrente de sua titularidade
na CEF, valores completamente
incompatíveis com sua renda declarada,
recebendo créditos através de depósitos em
dinheiro originários de diversas agências,
com valores abaixo de R$ 10.000,00, bem
como por meio de TED’s provenientes de
variadas empresas e pessoas físicas,
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chegando a desistir de determinados saques
em espécie ao tomar conhecimento da
necessidade de preenchimento de registro de
movimentação.

Segundo dados do anexo ao
ofício COAF nº 2618/2004, MEHEIDIN
HUSSEIN JENANI movimentou, no mês de
março de 2004, valores da ordem de R$
295.704,00, em contrapartida de uma renda
declarada mensal, como secretário
parlamentar, no valor de R$ 1.834,00 (fl.
15/16 e 66). Acerca da expressiva
discrepância entre a movimentação
financeira e a renda declarada de
MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, é válida
uma análise dos quadros comparativos
constantes às fls. 79/83 do Apenso I, cujo
teor revelam que, para rendimentos mensais
que variaram entre pouco mais de R$
1.100,00 a aproximadamente R$ 1.900,00, o
denunciado teve movimentação de R$
159.593,92, em 2001; R$ 151.983,94, em
2002; R$ 332.618,09, em 2003; e, até maio
de 2004, já alcançava a cifra de R$
397.676,19.

Apurou-se que ERSTE
BANKING, STOCKOLOS AVENDIS e
ROYSTER SERVIÇOS mantiveram, por sua
vez, intensa e expressiva movimentação a
crédito e débito com a empresa TAHA
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.,
que, entre outras operações, aparece
fazendo, no dia 23/03/2004, um depósito no
valor de R$ 105.000,00 em favor do
denunciado MEHEIDIN.

 
 

2º

AQUISIÇÃO DE
SOJA EM FAVOR DE José
Janene (falecido) COM

PERÍODO DE JANEIRO/2001 A JANEIRO/2006 
 
MEHEIDIN fez pessoalmente diversos depósitos em sua
própria conta, que somaram a quantia de R$ 39.802,50, e
efetuou, entre janeiro de 2001 a janeiro de 2006, saques
em espécie nas suas próprias contas, que chegaram à cifra
de R$ 168.525,81.
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VALORES INCOMPATÍVEIS
COM SUA RENDA
DECLARADA

 

 

 

MEHEIDIN utilizou os valores
que lhe foram creditados acima descritos,
bem como pelos depósitos feitos em
dinheiro, para aquisição de soja na região de
Londrina em favor do, então, deputado
federal José Janene (falecido), inclusive por
valor acima do praticado no mercado.

Os elementos colhidos
apontaram que o propósito de dissimular a
origem dos valores auferidos ilicitamente e
torná-los "lícitos" por meio da aquisição de
soja chegou a tal ponto que, em certas
operações, suportou-se expressivos prejuízos
da ordem de quase 50% (cinquenta por
cento), conforme bem apontou o Laudo n°
1341/2007(fls. 997/1001).

Tendo como suporte a
documentação constante do Apenso 19,
encaminhada pela COROL e NUTRI 100,
em comparação com o destino de valores
que transitaram nas contas de MEHEIDIN -
Laudo n° 1341/07 -, o Laudo n° 689/08
conseguiu identificar pelos menos mais 05
(cinco) produtores rurais que, na mesma
data em que receberam recursos em cheques
do denunciado MEHEIDIN, transferiram
nas citadas cooperativas grande quantidade
de soja para o nome do, então, deputado
federal José Janene (falecido) (fls. 2323).

Considerando que todos são crimes da mesma espécie, bem como que foram
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os fatos amoldam-
se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo continuidade delitiva entre os fatos acima
elencados.

Desta forma, elevo a pena de um dos crimes cometidos em continuidade delitiva
na fração de 1/3 (pela prática de 3 (três) crimes de lavagem de dinheiro), que resulta em
6 (seis) anos de reclusão.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo definitivamente a pena em 6 (seis) anos de reclusão.
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No que toca à pena de multa, deve sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em
113 (cento e treze) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica do réu, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à
época do último fato (01/2006), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo o réu sido preso cautelarmente, não há período a ser detraído da
pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e a primariedade do réu, fixo o regime
inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, "b", do CP),
mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para
a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.3.8. PEDRO SCHLEDER DE MACEDO:

Quanto aos antecedentes criminais, não tendo o réu condenações judiciais com
trânsito em julgado, não há nada a ser considerado.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é normal
à espécie.

As circunstâncias do crime devem ser sopesadas em seu desfavor, dada a
quantidade elevada de recursos movimentados pelo réu nas operações ilícitas, a forma
elaborada de ocultação e a quantidade de operações realizadas.

Os motivos e consequências do crime foram normais à espécie. A conduta
social não pode ser valorada negativamente.

A personalidade do réu é normal à espécie.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nessas circunstâncias, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.
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Inexistem causas agravantes.

Presente a atenuante do art. 65, I, do CP, à vista da idade do condenado na
presente data, razão por que reduzo a pena em 1/6, fixando-a, ainda provisoriamente, em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

 Concurso de crimes

Observa-se pela tabela abaixo montada, a partir da descrição fática da denúncia,
que cada um dos fatos de lavagem descritos é composto por diversos atos de
ocultação/dissimulação patrimonial (ocultações do mesmo bem caracterizam um único
crime), sendo que, entre os fatos, praticados nas mesmas condições de tempo (sendo
relativizada, pela jurisprudência do STF, o período máximo de intervalo de 1 mês entre os
delitos), lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

FATO DATA DAS OPERAÇÕES

1º: 
CONTRATOS SIMULADOS
DE MÚTUO FENERATÍCIO

 

04/07/2003 E 07/11/2003

Afonso Bernardo Schleder de
Macedo (falecido) e PEDRO SCHLEDER DE
MACEDO, com união de desígnios e
concertados com STAEL E José Janene
(falecido), participaram diretamente da
formalização de contratos de mútuo feneratício
ideologicamente falsos, com o objetivo de
conferir a aparência de que José Janene
(falecido) e STAEL possuíam lastro financeiro
para as transações realizadas posteriormente.

O primeiro contrato de mútuo, no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
foi formalizado em 04/07/2003 (item 238 do
auto de apreensão de fl. 906), ao passo que o
segundo contrato de mútuo, no valor de R$
100.00,00 (cem mil reais), foi formalizado em
07/11/2003 (item 237 do auto de apreensão de
fl. 906).

2º

 

 

08/10/2004
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CONTRATOS
SIMULADOS DE
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

 

 

Em 08/10/2004, foram simulados
dois contratos de compra e venda de veículos.

No primeiro deles, consta o
denunciado PEDRO SCHLEDER DE
MACEDO adquirindo de José Janene
(falecido) o veículo Mitsubishi, modelo MMC
Pajero HPE 3.2, Diesel, cor azul, 2003/2004,
placas AME 1145, pelo valor de R$
180.000,00, com a condição de que José
Janene (falecido) continuaria pagando o
arrendamento mercantil existente sobre o bem
em questão, comprometendo-se a quitar o
financiamento e repassar os respectivos
documentos de transferência no prazo de 360
dias (fls. 132/133 dos autos
2006.70.00.020718-8).

No segundo deles, igualmente
com data de 08/10/2004, consta o denunciado
Afonso Bernardo Schleder de Macedo
(falecido) adquirindo de José Janene (falecido)
o veículo Mitsubishi, modelo MMC Pajero
GLS, Diesel, cor prata, 2003/2004, placas
AMJ 1145, pelo valor de R$ 180.000, 00, com
a condição de que José Janene (falecido)
continuaria pagando o arrendamento mercantil
existente sobre o bem em questão,
comprometendo-se a quitar o financiamento e
repassar os respectivos documentos de
transferência no prazo de 360 dias (fls.
134/135 dos autos 2006.70.00.020718-8).

Considerando que todos são crimes da mesma espécie, bem como que foram
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os fatos amoldam-
se ao disposto no art. 71 do Código Penal, havendo continuidade delitiva entre os fatos acima
elencados.

Desta forma, elevo a pena de um dos crimes cometidos em continuidade delitiva
na fração de 1/6 (pela prática de 2 (dois) crimes de lavagem de dinheiro), que resulta em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo definitivamente a pena em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
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No que toca à pena de multa, deve sofrer o acréscimo correspondente à
continuidade delitiva, não se aplicando a regra do art. 72 do CP (aplicável unicamente para
concurso de crimes, conforme STJ - Informativo de Teses - Enunciado 12), resultando em 83
(oitenta e três) dias-multa.

Atentando-se à presumível situação econômica do réu, considerando o total do
numerário movimentado, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário-mínimo vigente à época
do último fato (10/2004), desde então atualizado.

- Detração Penal:

Não tendo o réu sido preso cautelarmente, não há período a ser detraído da
pena.

- Regime Inicial

Considerando a pena corporal aplicada e a primariedade do réu, fixo o regime
inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, "b", do CP),
mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para
a Execução Penal.

- Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Considerando o montante elevado da pena (artigo 44, I, do Código Penal),
afasto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

2.4. BENS APREENDIDOS

Nos termos da fundamentação supra, restou comprovado serem os imóveis e
veículos constritos, registrados em nome de José Mohamed Janene, STAEL FERNANDA
RODRIGUES DE LIMA e de outros réus envolvidos no esquema ilícito, produto ou proveito
de atividade criminosa, representando a transmutação de ativos ilícitos recebidos pelo
parlamentar falecido a título de propina do esquema 'Mensalão' em bens que, aparentemente,
teriam sido adquiridos de forma lícita, após o dinheiro ilícito transitar pelas contas bancárias
NATIMAR, da Corretora BONUS BANVAL, e após  pelas contas de terceiros (seus
assessores, parentes e comparsas).

Considero tais bens - móveis, imóveis e valores - , portanto, fruto de atividade
criminosa, razão pela qual decreto o seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo
7º da Lei 9.613/98 c/c art. 91, II, 'b', do CP, se por alguma razão não foram restituídos, no
bojo dos Incidentes de restituição autuados em apartado.

Decidirei especificamente acerca da destinação a ser dada a cada um dos bens
cujo perdimento ora decreto no âmbito dos autos de medidas cautelares de arresto/sequestro
distribuídas por dependência a estes auto.
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Junte-se cópia desta sentença em cada um dos autos referentes à constrição de
bens, vinculados a esta ação penal e ao inquérito policial correlato.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de
condenação formulado pelo Ministério Público Federal para o fim de:

3.1. Julgar extinta a punibilidade de Afonso Bernardo Schleder de Macedo
(falecido), com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal (morte do agente).

3.2. Condenar:

ENIVALDO QUADRADO, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso
V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, bem
como à pena de multa de 213 (duzentos e treze) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-
mínimo vigente à época do fato (27/01/2005) cada, desde então atualizado. O regime inicial
de cumprimento será o FECHADO, sem direito a substituição de pena.

BRENO FISCHBERG, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso V,
da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, bem como
à pena de multa de 213 (duzentos e treze) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo
vigente à época do fato (12/01/2005) cada, desde então atualizado. O regime inicial de
cumprimento será o FECHADO, sem direito a substituição de pena.

CARLOS ALBERTO QUAGLIA, pela prática do crime previsto no artigo 1º,
inciso V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, bem como à pena de multa de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no
valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato (13/09/2004) cada, desde então
atualizado. O regime inicial de cumprimento será o FECHADO, sem direito a substituição de
pena.

MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, pela prática do crime previsto no artigo 1º,
inciso V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
bem como à pena de multa de 113 (cento e treze) dias-multa, no valor de 1/2 (meio) salário-
mínimo vigente à época do fato (01/2006) cada, desde então atualizado. O regime inicial de
cumprimento será o SEMIABERTO, sem direito a substituição de pena.

ROSA ALICE VALENTE, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso
V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, bem
como à pena de multa de 113 (cento e treze) dias-multa, no valor de 1/2 (meio) salário-
mínimo vigente à época do fato (05/2006) cada, desde então atualizado. O regime inicial de
cumprimento será o SEMIABERTO, sem direito a substituição de pena.

STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, pela prática do crime
previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como à pena de multa de 142 (cento e
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quarenta e dois) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do último fato
(20/01/2005) cada, desde então atualizado. O regime inicial de cumprimento será o
SEMIABERTO, sem direito a substituição de pena.

CARLOS ALBERTO MURARI, pela prática do crime previsto no artigo 1º,
inciso V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 6 (seis) anos, bem como à
pena de multa de 113 (cento e treze) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à
época do último fato (05/2006) cada, desde então atualizado. O regime inicial de
cumprimento será o SEMIABERTO, sem direito a substituição de pena.

PEDRO SCHLEDER DE MACEDO pela prática do crime previsto no artigo
1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária, à pena de 4 (quatro) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como à pena de multa de 83 (oitenta e
três) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do último fato (10/2004)
cada, desde então atualizado. O regime inicial de cumprimento será o SEMIABERTO, sem
direito a substituição de pena.

3.3. Absolver:

DANIELLE KEMMER JANEN e ADRIANO GALERA DOS SANTOS,
ambos com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, da prática do crime
previsto no artigo artigo 1º, inciso V e VII, da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária;

ENIVALDO QUADRADO, BRENO FISCHBERG, CARLOS ALBERTO
QUAGLIA, MEHEIDIN HUSSEIN JENANI, ROSA ALICE VALENTE, STAEL
FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, CARLOS ALBERTO MURARI, e PEDRO
SCHLEDER DE MACEDO, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
da prática do crime previsto no artigo 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, em sua redação
originária.

Condeno os réus também ao pagamento das custas processuais.

Face à ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, poderão os réus apelar em
liberdade.

Incabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos causados pela
infração (art. 387, IV, do CPP) ante a ausência de pedido nesse sentido.

Após o trânsito em julgado:

a) Cumpram-se as disposições constantes na Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região vigente.

b) Procedam-se às anotações e comunicações necessárias decorrentes desta
decisão.

c) Cumpra-se o item 2.4 desta decisão, para fins de destinação dos bens
constritos;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



15/03/2019 :: 700004593725 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=&acao_retorno=&id_minuta=7015206090609266901… 109/109

5032531-37.2012.4.04.7000 700004593725 .V1025 CAK© MHD

d) Oportunamente, proceda-se à baixa deste feito.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700004593725v1025 e do código CRC 0df5ef04. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCOS JOSEGREI DA SILVA 
Data e Hora: 15/3/2019, às 15:20:30 
 

1. Nesse sentido: <<https://www.conjur.com.br/2018-ago-14/andre-melgaco-reis-standard-prova-alem-duvida-razoavel>>
2. Nesse sentido, confira-se: <<https://www.conjur.com.br/2017-jul-18/direito-defesa-lavagem-dinheiro-ocultacoes-
mesmo-bem-indicam-crime>>
3. Esse foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Penal º 470/MG (Caso do
"Mensalão").
4. Nesse sentido o STF e o STJ. Confira-se:Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime de
Furto. Maus antecedentes. Peculiaridades da causa que autorizam a concessão da ordem de ofício. 1. A Primeira Turma do
STF já decidiu que condenações anteriores, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos, embora afastem a reincidência,
não impedem os maus antecedentes. Precedente: ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. Situação concreta em
que o paciente está condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, por furto qualificado de um
botijão de gás. Nessas condições, ante o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e atento à tese adotada pelo
Plenário, nos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a ordem deve ser concedida de ofício
para, na linha de precedente recente desta Primeira Turma (HC 137.217), fixar desde logo o regime aberto. 3. Habeas
Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto.(HC 144209, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CONDENAÇÃO COM MAIS DE 5 ANOS DE TRÂNSITO EM
JULGADO. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA
ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PREVISTOS
NA LEI N. 11.343/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.I - Nos termos do artigo
258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela
se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria
da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.III - O
parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tais requisitos, são de
observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de
pena.IV - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal
é firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso
I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.
Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 482.482/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)
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