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COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL:

1. Relatório:

Trata-se, como anotado anteriormente, de recursos de apelação
interpostos  pelas  defesas  dos  imputados  ABIB  MIGUEL,  EDUARDO  MIGUEL
ABIB, EHDEN ABIB, EDIVAN BATAGLIN, ISABEL STEIN MIGUEL, LUCI-
ANA DE LARA ABIB,  MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL  e  SANDRO
BATAGLIN, bem como pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face da r.
sentença acostada aos movs. 1867.1 a 1867.17 dos autos de ação penal originários, versan-
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do sobre a persecução dos crimes de organização criminosa e lavagem de ativos des-
velados no bojo da intitulada “Operação Argonautas”.

Em breve retrospecto do ocorrido nos autos de origem, ob-
serva-se que, em 15/04/2015, o Ministério Público ofertou denúncia em face dos ora ape-
lantes e apelados, bem assim de EDUARDO DUARTE FERREIRA, dando-os como in-
cursos nas sanções do artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (item 2) e artigo 1.º, caput, §
4.º, da Lei n.º 9.613/1998 (itens 3 a 9 da exordial), pela prática de  fatos consumados
entre  os  anos  de  1997  a  2014.  Aos  corréus  EUROLINO SECHINEL DOS REIS,
CLÁUDIO  AUGUSTO  LARCHER  DOS  REIS,  JORGE  RIVADAVIA  VARGAS
NETO, JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI e MAUREEN LOUISE DE OLIVEIRA foi
atribuída, ainda, a concorrência em delitos de lavagem de capitais – cf. denúncia de movs.
1.1 e 1.2, a qual, pela extensão, deixa-se de transcrever na íntegra agora, em atenção a dita-
mes de brevidade e celeridade processuais.1

A exordial acusatória foi  parcialmente recebida na data de
27/05/2015 (mov. 1.7), determinando-se a citação dos réus e apresentação de defesa. No
que se refere aos acusados EUROLINO SECHINEL DOS REIS, CLÁUDIO AUGUS-
TO LARCHER DOS REIS, JORGE RIVADAVIA VARGAS NETO (item 7.10 da de-
núncia) e MAUREEN LOUISE DE OLIVEIRA (itens 7.2 e 7.9 da peça vestibular), toda-
via, foram as imputações rejeitadas pelo Juízo singular, ensejando o inconformismo mi-
nisterial via recurso em sentido estrito (autos n.º 0017051-42.2015.8.16.0013, em apen-
so), posteriormente  improvido pela Eg. Corte de Justiça paranaense à unanimidade de
votos (RSE n.º 1.438.678-9 – autos físicos).

Citados os réus (movs. 54.2, 55.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 62.2,
63.2, 156.1, 176.1, 187.1 e 622.1) e deferido acesso às defesas aos feitos apensos, bem
como a devolução do prazo de resposta à acusação (movs. 118.1, 120.1, 153, 174.1, 175.1,
181.1, 182.1 e 188.1), foram as peças defensivas devidamente apresentadas e ratificadas
(movs. 78.1, 103.1, 158.1, 220.1, 242.1, 243.1, 244.1 e 245.1).
1 Cabe  ressaltar,  entretanto,  desde  logo,  que  o extenso  conteúdo  da  peça  acusatória  será  devidamente
revolvido e examinado no decorrer do presente pronunciamento ministerial, em momentos oportunos.
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
2



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Ouvido o Ministério Público (mov. 280.1), refutou-se as teses
de defesa e deflagrou-se a fase instrutória (mov. 285.1), no curso da qual foram ouvidas di-
versas testemunhas e interrogados os acusados (movs. 487.1, 513.4/513.6, 566.7, 578.1,
598.2,  625.1,  626.1/626.2,  680.5,  683.2,  709.1,  895.1,  1013.1,  1018.1,  1094.1,  1116.1,
1428.1/1428.45 e 1429.1/1429.30).

Em 31/03/2016,  em sede de  Habeas  Corpus (mov.  790.2),  o
processo-crime  foi  trancado em relação  ao  acusado  EUROLINO SECHINEL DOS
REIS, no ponto em que recebida a exordial acusatória para este réu (item 5). Por sua vez,
dada a delonga em proceder-se ao interrogatório EDUARDO DUARTE FERREIRA por
meio de deprecata, determinou-se, em 08/05/2017, o desmembramento do feito quanto
a este corréu (mov. 1435.1).

Superada a fase do art.  402 do CPP (movs.  1449.1,  1421.1,
1455.1, 1471, 1473, 1476.1, 1509.1 e 1522.1) e finda a instrução processual, foram apre-
sentadas alegações finais pelas partes (movs. 1558, 1575.1, 1640.1, 1641.1 e 1651.1), sendo
indeferidos os pleitos defensivos de reabertura da instrução processual tardiamente for-
mulados pelas defesas (movs. 1650.1 e 1663.1).

Diante da argumentação expendida em memoriais pela defesa
de ABIB MIGUEL, determinou-se, ad cautelam, a habilitação de todos os causídicos nos
autos apensos que tramitaram em sigilo médio e absoluto, viabilizando-se às partes even-
tual ratificação ou complementação das alegações finais (mov. 1682.1), o que foi realizado
pelas defesas (movs. 1712.1, 1832.1 e 1840.1).

Noticiado  o  óbito  de  JOSÉ  DOMINGUES  SCARPELINI
(mov. 1862) e finda a fase instrutória, a r. decisão hostilizada, como visto, após compulsar
o amplo panorama processual  e probatório angariado nos autos,  julgou  parcialmente
procedente a pretensão acusatória externalizada na denúncia com relação aos acusados
remanescentes, a fim de:
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(i) absolver ABIB MIGUEL das imputações de lavagem de capitais des-
critas nos itens 4.1, 4.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.10, 7.12 e 9 da denúncia, forte no arti-
go 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenar como incur-
so nas sanções do artigo 2.º, § 3.º, da Lei n.º 12.850/2013 (item 2) e artigo
1.º,  caput, § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998,  por 59 (cinquenta e nove) vezes
(itens 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14,
4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28,
4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42,
4.43, 4.44, 4.45, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 8.1, 8.2, e 8.3), im-
pondo-lhe a pena privativa de liberdade unificada na ordem de 255 (duzen-
tos e cinquenta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.520 (um mil, quinhen-
tos e vinte) dias-multa, no valor de 5 vezes o salário mínimo vigente à época
dos fatos cada;

(ii) absolver os acusados ANTÔNIO ABIB e PEDRO ABIB das imputa-
ções de organização criminosa e lavagem de ativos narradas nos itens 2,
4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 da denúncia, com supedâneo no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal;

(iii) absolver EDUARDO MIGUEL ABIB das imputações de lavagem de
capitais descritas nos itens 4.2, 7.3, 7.10 e 7.12 da denúncia, forte no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenar como incurso
nas sanções do artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (item 2) e artigo 1.º, ca-
put, § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, por 25 (vinte e cinco) vezes (itens 4.9,
4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32,
4.33, 4.34, 4.36, 4.38, 6.1, 7.1, 7.5, 7.7, 7.8 e 7.9), impondo-lhe a pena privati-
va de liberdade unificada na ordem de 103 (cento e três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 472 (quatro-
centos e setenta e dois) dias-multa, no valor de 5 vezes o salário mínimo vi-
gente à época dos fatos cada;

(iv) absolver EHDEN ABIB das imputações de lavagem de ativos estam-
padas no item 8.1 da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, e o condenar como incurso nas sanções do arti-
go 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (item 2) e artigo 1.º, caput, § 4.º, da Lei n.º
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9.613/1998, por 05 (cinco) vezes (itens 3.3, 4.39, 4.40, 7.1, e 7.11), por 05
(cinco) vezes, impondo-lhe a pena privativa de liberdade unificada na ordem
de 28 (vinte e oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão ,
em regime inicialmente fechado, além de 139 (cento e trinta e nove) dias-
multa, no valor individual de 5 vezes o salário mínimo vigente à época dos
fatos;

(v) absolver EDIVAN BATAGLIN das imputações de lavagem de dinhei-
ro descritas nos itens 4.1, 4.28 e 4.36 da peça acusatória, com esteio no arti-
go 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e estampadas no item 7.11
da exordial, forte no artigo 386, inciso VI, do mesmo Codex, bem como o
condenar como incurso nas sanções do artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013
(item 2) e artigo 1.º, caput, § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, por 06 (seis) vezes
(itens 3.2, 4.30, 4.40, 7.1, 8.1 e 8.2), impondo-lhe a pena privativa de liberda-
de unificada na ordem de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de re-
clusão, em regime inicialmente fechado, além de 111 (cento e onze) dias-
multa, no valor individual de ½ (meio) salário mínimo vigente à época dos
fatos;

(vi)  absolver ISABEL STEIN MIGUEL das imputações de lavagem de
capitais narradas nos itens 4.1 e 7.3 da denúncia, com supedâneo no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a condenar como incursa
nas sanções do artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (item 2) e artigo 1.º, ca-
put, § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, por 16 (dezesseis) vezes (itens 4.3, 4.4,
4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.38, 6.1, 7.1 e 7.5), por
16 (dezesseis) vezes, impondo-lhe a pena privativa de liberdade unificada na
ordem de 64 (sessenta e quatro) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 355 (trezentos e cinquen-
ta e cinco) dias-multa, no valor individual de 5 vezes o salário mínimo vigen-
te à época dos fatos;

(vii) absolver LUCIANA DE LARA ABIB das imputações de lavagem de
capitais descritas nos itens 4.2, 7.3, 7.10 e 7.12 da exordial, forte no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e narradas nos itens 4.9, 4.10
e 4.11 da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do mesmo Codex,
bem como a condenar como incursa nas sanções do artigo 2.º da Lei n.º
12.850/2013 (item 2) e artigo 1.º, caput, § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, por
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30 (trinta) vezes (itens 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.29, 4.31,
4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 6.1, 7.1, 7.2,
7.5, 7.7, 7.8, 7.11 e 8.1), impondo-lhe a pena privativa de liberdade unificada
na ordem de 114 (cento e quatorze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 576 (quinhentos
e setenta e seis) dias-multa, no valor individual de 5 vezes o salário mínimo
vigente à época dos fatos;

(viii)  absolver MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL das imputa-
ções de lavagem de dinheiro atribuídas nos itens 4.2, 7.4, 7.6 e 9 da denúncia,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
a condenar como incursa nas sanções do artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013
(item 2) e artigo 1.º, caput, § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, por 07 (sete) vezes
(itens 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.25, 4.26 e 4.35),  impondo-lhe a pena privativa de li-
berdade unificada na ordem de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 142 (cen-
to e quarenta e dois) dias-multa, no valor de 5 vezes o salário mínimo vigen-
te à época dos fatos cada;

(ix) absolver SANDRO BATAGLIN das imputações de lavagem de ativos
descritas nos itens 3.1, 4.11, 4.13 e 8.3 da peça acusatória, com fulcro no arti-
go 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenar como incur-
so nas sanções do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 (item 2) e art. 1.º, caput,
§ 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, por 03 (três) vezes  (itens 7.1, 7.5 e 7.8),  im-
pondo-lhe a pena privativa de liberdade unificada na ordem de 15 (quinze)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além
de 51 (cinquenta e um) dias-multa, no valor individual de ½ (meio) salário
mínimo vigente à época dos fatos; e

(x) reconhecer e declarar extinta a punibilidade do acusado JOSÉ DO-
MINGOS SCARPELINI, em razão do seu óbito, na forma do artigo 107,
inciso I, do Código Penal (itens 4.14, 4.15 e 4.16 da denúncia).

A sentença foi publicada em 08/06/2018 (mov. 1867), contra
ela insurgindo-se as defesas dos condenados EDIVAN e SANDRO BATAGLIN (mov.
1901.1), bem como ABIB MIGUEL (mov. 1929.1), por meio de embargos declaratórios,
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os quais, todavia, culminaram rejeitados (movs. 1928.2 e 1940.2).

Devidamente intimados, não houve insurgência dos acusados
que resultaram absolvidos, a saber,  ANTÔNIO  e  PEDRO ABIB (movs. 1912, 1913,
1934 e 1942.2). Já os corréus condenados, ao serem cientificados do teor da sentença por
meio das defesas técnicas e pessoalmente, interpuseram recursos de apelação por petição e
por termo:  (i) ABIB MIGUEL (movs.  1950.2 e  1968.1);  (ii) EDIVAN BATAGLIN
(movs. 1907, 1976.1 e 2004.1); (iii) EDUARDO MIGUEL ABIB (movs. 1895.2, 1915 e
1933.1);  (iv) EHDEN ABIB (movs. 1897.2, 1914 e 1933.1);  (v) ISABEL STEIN MI-
GUEL (movs. 1898.2, 1917 e 1933.1); (vi) LUCIANA DE LARA ABIB (movs. 1899.2,
1916 e 1933.1); (vii) MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL (movs. 1896.2, 1918 e
1933.1); e (viii) SANDRO BATAGLIN (movs. 1908, 1948.2 e 1976.1).

Os recursos defensivos foram respectivamente recebidos pelo
Juízo singular (movs. 1928, 1940, 1953, 1970 e 1998), determinando-se a remessa dos au-
tos à segunda instância, na forma do artigo 600, § 4.º, da lei penal adjetiva.

Em razões de inconformismo  apresentadas em separado,  os
condenados EDIVAN e SANDRO BATAGLIN (movs. 30.1 e 31.1-TJ) formulam pro-
posições de nulidades idênticas entre si. Argumentam, em suma, que a prova testemu-
nhal produzida em juízo pela acusação é nula, visto que advinda de rol de testemunhas ex-
temporaneamente juntado aos autos, em descumprimento ao disposto no artigo 41 do
Código de Processo Penal, inexistindo demonstração idônea de que acompanhasse a de-
núncia quando de seu oferecimento. Ainda em seara prefacial, enfatizam a irregularidade
da participação de membros do Ministério Público do Estado do Paraná em audiência ha-
vida por deprecata no Estado de Goiás, invocando falta de atribuição legal dos agentes
ministeriais paranaenses. Ponderam, outrossim, já haver reconhecimento, pelo Eg. Tribu-
nal de Justiça, da ilicitude das provas angariadas nos autos de ação penal afetos aos crimes
antecedentes à lavagem de capitais, dada a incompetência material do Juízo de primeira
instância que autorizou busca e apreensão na Assembleia Legislativa paranaense, tratando-
se no presente caso de persecução derivada das mesmas medidas e, portanto, de sentença
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lastreada em provas nulas. 

No mérito, invocam, cada qual,  justificativas fáticas acerca
das transações imobiliárias e negociais descritas na peça acusatória, todas com o
fito de demonstrar, em essência, a ausência de dolo nas condutas delitivas imputadas,
no sentido de que não detinham conhecimento sobre a origem espúria dos numerá-
rios empregados nos atos jurídicos por ABIB MIGUEL. A este respeito, ponderam, em
essência, que (i) agiram na qualidade de funcionários deste corréu e em cumprimento de
ordens;  (ii) apenas atuaram em negócios de pequena monta (“insignificantes em comparação
com o restante da produção de Abib e seus familiares”), mediante valores que decorriam, sob suas
óticas, do lucro da exploração agrícola, não lhes sendo exigido que suspeitassem das tran-
sações; (iii) não incorreram em situação de “cegueira deliberada”; e (iv) não lhes são atri-
buídos atos complexos de dissimulação e ocultação patrimonial e todas as transações se
deram de forma pública. 

Aduzem, para além disso, que (iv) a incriminação da organiza-
ção criminosa advinda com a Lei n.º 12.850/2013 é inaplicável ao caso dos autos, visto
que não lhes são imputados fatos cometidos por mais de quatro pessoas após a entrada da
novel legislação em vigência, e que (v) a lavagem de capitais, por se tratar de delito tran-
seunte, exige a realização de “perícia econômico-financeira” para sua demonstração, na
forma do artigo 158 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, propugnam sejam ab-
solvidos com esteio nos incisos III ou VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal
ou, quando não, sejam suas reprimendas minoradas em razão do reconhecimento da parti-
cipação de menor importância, na forma autorizada pelo artigo 29, § 1.º, do Código Penal.

Por sua vez, em seu arrazoado recursal, o condenado  ABIB
MIGUEL (mov. 33.1-TJ) pleiteia, em seara prefacial, a nulificação do processo ante as
seguintes vertentes argumentativas: (i) ilicitude das provas obtidas em violação aos precei-
tos constitucionais da independência e harmonia entre os poderes e do Juiz natural, eis
que originadas de busca e apreensão realizada nas dependências da Assembleia Legislativa,
mas determinada por Juízo singular incompetente, consoante já reconhecido pelo Tribu-
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nal de Justiça paranaense no julgamento dos Embargos de Nulidade n.º 1.372.304-9/01,
nulidade extensível a este feito; (ii) ofensa aos postulados do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, haja a vista a juntada de rol de testemunhas, pelo Ministé-
rio Público, após a citação do acusado e apresentação da resposta à acusação, ainda que
por equívoco da serventia de origem, ensejando surpresa na produção probatória e prejuí-
zo na formulação de sua defesa, em violação ao disposto no artigo 41 do Código de Pro-
cesso Penal e à preclusão; (iii) infração ao teor da Súmula vinculante n.º 14, visto que obs-
tado o acesso à defesa a todos os elementos de provas angariados na investigação, sendo-
lhe concedido acesso “controlado” e “vigiado” pelo Ministério Público, ofendendo a pari-
dade processual;  (iv) inépcia da denúncia por descrição genérica dos fatos e ausência de
indicação dos elementos mínimos à ampla defesa (v.g., origem e valores dos numerários
espúrios, das benfeitorias e dos insumos com eles adquiridos), somente factível por meio
de prova pericial nos vestígios dos crimes, exigida na forma do artigo 158 do Código de
Processo Penal; (v) prejuízo à defesa ante a juntada tardia de relatório de auditoria elabo-
rado com base em documentos que estavam em posse do órgão ministerial desde o ano
de 2010, ensejando inovação processual e embasado em provas nulas; e (vi) inadmissibili-
dade da prova produzida por meio da quebra de sigilo fiscal havida nos autos sob n.º
0005988-83.2016.8.16.0013, eis que deferida a providência com esteio em provas ilícitas,
seja o testemunho de acusação lastreado em rol extemporâneo, seja as demais provas já
nulificadas pelo Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Nulidade.

No mérito,  postula ABIB MIGUEL sua absolvição quanto
aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais pelos quais resultou
condenando, sobretudo por insuficiência probatória, repisando, inclusive, parte dos
argumentos  expendidos  em  sede  de  alegações  finais,  assim  passíveis  de  sumarização:
quanto aos crimes antecedentes, aduz que a argumentação sentencial é nula de pleno direi-
to, visto que não são objeto dos presentes autos e, de qualquer forma, inexiste comprova-
ção de sua prática, sobretudo porque a condenação exarada pela 9.ª Vara Criminal de Cu-
ritiba foi anulada pelo Tribunal de Justiça; quanto ao delito de organização criminosa, en-
fatiza que não há sustentação fática e jurídica para sua condenação, eis que o Ministério
Público o narra de forma genérica e a sentença não indica atos caracterizadores da infra-
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ção  penal.  Além  disso,  a  conduta  foi  incriminada  apenas  com a  vigência  da  Lei  n.º
12.850/13, não cabendo retroagir para alcançar fatos anteriores (art. 5.º, inc. XXXIX, da
CF/88), inexistindo tipificação anterior da conduta de organização criminosa no ordena-
mento jurídico.

Ainda,  quanto às  lavagens  descritas  no item 3 da denúncia,
pondera tratar-se de condenações desprovidas de lastro probatório idôneo acerca da ori-
gem e destinação dos numerários utilizados nas aquisições dos imóveis e arrendamentos,
argumentando que detinha diversas fontes de renda (seja como diretor-geral da ALEP,
seja oriunda da locação de imóveis, seja de outras propriedades agrícolas), de forma que os
“contraindícios apontam pela possibilidade dos valores terem tido outra origem”, isto é, evidenciando
“absoluta possibilidade financeira de ABIB MIGUEL… a partir da utilização de outras fontes de ren -
da”; quanto às lavagens imputadas no item 4 da exordial, referentes a registro de bens em
nomes de terceiros, invoca a atipicidade das condutas por ausência de demonstração de
atos de ocultação e dissimulação patrimonial, sob o argumento de que a simples aquisição
de imóveis perfaz mera utilização dos valores, configurando, no máximo, exaurimento dos
crimes antecedentes. Alega, outrossim, que todos os atos se deram de forma pública e de-
vidamente registrada e declarada, e que os fatos narrados sequer descrevem seu nome, em
sua maioria, inviabilizando o direito de defesa. Enfatiza, ainda nesse ponto, que o próprio
Ministério Público admitiu, em alegações finais, não haver encontrado provas quanto a
parte dos crimes enunciados, pelo que não poderia ser condenado com base em indícios,
alinhavando, no mais, argumentos fáticos a respeito de cada uma das condutas descritas,
tendentes, sobretudo, a demonstrar a inexistência de provas entre a suposta origem ilícita
dos recursos e a sua utilização nas transações imobiliárias.

Já  quanto à lavagem descrita no item 5 da denúncia, pondera
que, embora tenha sido acusado de ocultar valores em nome de seu advogado, EUROLI-
NO SECHINEL DOS REIS, culminou o Julgador por ampliar a imputação para a condu-
ta de “dissimular” a origem espúria, da qual não se defendeu. Além disso, argumenta ine-
xistir provas de que o depósito se destinava a tal fim, notadamente porque se tratou de
ação documentada, já havendo o Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, trancado a
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ação penal com relação ao corréu, reconhecendo que os valores foram pagos a título de
honorários; quanto à lavagem atribuída no item 6.2 da peça acusatória, assevera lastrear-se
a condenação em provas ilícitas e desprovidas de perícia, bem como em núcleo verbal do
tipo diverso daquele denunciado (dissimular, e não ocultar). Aduz, ainda, não haver corre-
lação probatória de que valor tinha origem ilícita, isto é, de que era oriundo de saques das
contas  de  “funcionários  fantasmas”  da  ALEP,  argumentação  esta  igualmente  repisada
quanto às lavagens descritas nos itens 7 e 8 da denúncia. Por derradeiro, pleiteia, conquan-
to  de forma absolutamente genérica, o  abrandamento da reprimenda penal  ante “sua
idade avançada e o tempo a que responde por seus atos, sem que tenha uma única decisão condenatória
com trânsito em julgado”.

Já os sentenciados  EDUARDO MIGUEL ABIB,  EHDEN
ABIB, ISABEL STEIN MIGUEL,  LUCIANA DE LARA ABIB e  MARION VA-
RASSIN DE LARA MIGUEL, em razões recursais apresentadas conjuntamente (mov.
161.1-TJ), repisam (se não reproduzem) parte das questões preliminares invocadas pelo
corréu ABIB MIGUEL, atinentes à ilicitude dos elementos de prova, notadamente rela-
tórios de auditoria, elaborados com supedâneo na busca e apreensão decretada por Juízo
incompetente, já reconhecida pelo Tribunal de Justiça, bem como à extemporaneidade do
rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público, à ofensa à Súmula vinculante n.º
14 por impossibilidade de acesso defensivo a todos os elementos da investigação, ao cará-
ter genérico da denúncia e à ausência de exame de corpo de delito legalmente imprescindí-
vel, bem assim à inovação probatória ante a juntada aos autos de documentação que esta-
va em posse do órgão ministerial há muito. Aventam, ainda em seara prefacial, a necessi -
dade de expurgação do concurso material entre os crimes e o retorno dos autos à origem
para prolação de nova sentença com esteio no instituto da continuidade delitiva, tal qual
reconhecido em outros processos afetos ao caso “Diários Secretos”, sob pena de supres-
são de instância.

Quando não,  no  mérito,  propugnam sejam  absolvidos  por
ausência de comprovação das imputações de organização criminosa e lavagem de
capitais, forte no aforismo in dubio pro reo. Argumentam, em resenha, inexistir demons-
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tração concreta nos autos acerca do dolo nas condutas, notadamente sobre a origem
ilícita do numerário. Sustentam ostentar ABIB MIGUEL evolução patrimonial compatí-
vel com seu labor e fortuna construída anteriormente ao seu ingresso na Assembleia Le-
gislativa. Enfatizam, ainda, inexistir demonstração documental de divisão dos valores es-
púrios entre os denunciados, tampouco de “quais valores que foram por ele auferidos ilicitamente
a partir de qual conta bancária, bem assim os respectivos documentos bancários, que pudessem comprovar
o desvio do dinheiro público”, argumentando tratar-se de acusação genérica e desprovida de
substrato probatório.

No que se refere à organização criminosa em questão, outros-
sim, ponderam atribuir-se aos corréus EDUARDO e LUCIANA a concorrência no cri-
me enquanto ainda eram adolescentes, aventando, no mais, tratar-se de conduta atípica,
visto que somente incriminada no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei n.º
12.850/2013. Quanto à lavagem de ativos, por fim, argumentam inexistir demonstração
dos crimes antecedentes por meio de sentença condenatória.

Em contrarrazões (mov. 171.1-TJ), por seu turno, manifesta-se
o órgão ministerial oficiante em primeira instância pelo conhecimento dos recursos de-
fensivos  e,  no mérito,  pelo  parcial  provimento tão somente  do apelo manejado por
ABIB MIGUEL, anuindo exclusivamente com o pedido de absolvição referente ao
item 5 da denúncia, refutando, porém, de outro vértice, as demais proposições pre-
liminares  e  meritórias  expendidas  pelas  defesas  dos  sentenciados,  concebendo
como escorreito o desfecho processual condenatório havido na origem.

Igualmente inconformado com o desfecho sentencial  havido
na origem, o Ministério Público, ao ser intimado do decisum, interpôs recurso de apelação
(movs.  1919  e  1931.1),  em cujas  razões  de  inconformismo postula  sejam  ABIB MI-
GUEL,  ANTÔNIO ABIB,  EDUARDO MIGUEL ABIB,  EHDEN ABIB,  EDI-
VAN BATAGLIN, ISABEL STEIN MIGUEL, LUCIANA DE LARA ABIB,  MA-
RION VARASSIN DE LARA MIGUEL, PEDRO ABIB e SANDRO BATAGLIN
condenados na extensão em que resultaram absolvidos em primeira instância, com
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exceção do fato delituoso descrito no item 7.11 para EDIVAN, bem como no item 9 da
denúncia, contra os quais não há insurgência. Enfatiza, para tanto, em essência, não sub-
sistirem, diante do arcabouço probatório coligido nos autos, os fundamentos sentenciais
absolutórios que (i) admitem a existência das lavagens de capitais ocorridas apenas
posteriormente ao ano 2000, baseando-se somente nos peculatos elencados no re-
latório de auditoria n.º 133/14, bem assim que (ii) concebem não restar comprovado
o dolo dos agentes anteriormente ao ano de 2010, quando deflagrada publicamente
a operação que desvelou os crimes antecedentes, refutando tais linhas de fundamen-
tação (mov. 1951.1).

Nas respectivas contrarrazões recursais, por sua vez, os apela-
dos  EDIVAN e  SANDRO  BATAGLIN (movs. 1987.1 e 1988.1),  bem como  ABIB
MIGUEL (mov. 1989.1), EHDEN, EDURADO, LUCIANA, PEDRO e ANTÔNIO
ABIB, além de ISABEL e MARION MIGUEL (mov. 337.1-TJ), protestam pela manu-
tenção dos fundamentos absolutórios exarados em sentença. 

Saneadas as diligências processuais e instrutórias pendentes e
dirimida a competência para julgamento dos autos, vieram estes com vistas a esta Procura-
doria de Justiça Criminal para emissão de pronunciamento de mérito.

É, por brevidade, o relatório do essencial.

2. Da inocorrência de impedimento:

Por  primeiro,  reputa-se  conveniente  frisar,  a  mero título  de
cautela e transparência processual, a inexistência de impedimento do membro minis-
terial ora subscritor para oficiar no presente feito em segundo grau de jurisdição.

Conquanto as defesas dos imputados jamais tenham oposto,
nestes ou em outros feitos correlatos à “Operação Argonautas” – na qual, aliás, já oficia
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este agente ministerial há longa data, i.é, desde a distribuição do Recurso em Sentido Es-
trito n.º 1.438.678-8, com parecer de mérito emitido em   outubro de 2015   –, quaisquer
causas impeditivas em face deste procurador de Justiça, a refletir patente aceitação
tácita (se não preclusão) sobre a atuação ministerial em segunda instância, convém pro-
ceder a breve retrospecto do caso que, midiaticamente, convencionou-se chamar
de “Diários Secretos”, mesmo porque a questão foi recentemente examinada em outros
feitos apartados e não conexos2, atrelando-se a temática, outrossim, diretamente a nulida-
des invocadas nos presentes arrazoados recursais.

Nesse sentido, muito embora este procurador de Justiça tenha
pessoalmente atuado no curso das intituladas “Operação Ectoplasma I” e “Operação
Ectoplasma II”, na qualidade de promotor, o comedido exame do feito de origem e dos
elementos que o instruem revela que o presente caso perfaz, na realidade, vertente in-
vestigatória distinta e autônoma daquela que desvelou os ditos crimes anteceden-
tes, consubstanciando, pois, persecução sem qualquer relação de conexão ou conti-
nência com o apurado naquelas operações (Ectoplasma I e II).

É imperioso rememorar, para a correta compreensão do exten-
so cenário persecutório sob exame, que a deflagração e o desenvolvimento do assim inti-
tulado caso “Diários Secretos” ocorreu, no ano de 2010, por meio de 04 (quatro)   frentes  
investigatórias   distintas   e independentes  ,  a saber, tanto na esfera cível (improbidade)
quanto na criminal, em primeiro e segundo graus de jurisdição. 

A despeito da coincidência temporal dos trabalhos desenvolvi-
dos, as investigações havidas em graus de jurisdição distintos consubstanciaram vertentes
apartadas e sem relação entre si. Nesse trilhar, a linha investigatória criminal levada
a efeito em primeira instância, na qual atuou este membro ministerial, deu ensejo à pro-

2 Refere-se, aqui, aos feitos recursais derivados do desmembramento da Ação Penal n.º 1.344.220-7, que tramita
perante o Órgão Especial desse Eg. Tribunal de Justiça – na qual é imputada a prática de diversos crimes a pessoa
detentora  de foro  por prerrogativa  de função –,  do qual  resultaram  quatro  processos criminais  distintos  e
conexos (entre si) perante o Juízo de origem, no bojo dos quais igualmente oficia este membro ministerial
em  segunda  instância,  autuados  sob  as  numerações  0029083-79.2015.8.16.0013  (em  exame), 0025397-
79.2015.8.16.0013, 0029082-94.2015.8.16.0013, 0029078-57.2015.8.16.0013.
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positura, essencialmente, de duas ações penais que tramitaram perante o Juízo da 9.ª
Vara  Criminal  da  Comarca  de  Curitiba,  autuadas  sob  os  n.ºs  2010.7132-4  3   e  
2010.8160-5  4  , versando sobre a prática de crimes de formação de quadrilha, peculato e la-
vagem de ativos atribuídos ao ora apelante ABIB MIGUEL e a outros coautores, ocorri-
dos entre os anos de 1994 a 2010, mediante nomeação fraudulenta de servidores junto à
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná visando à promoção de desvios de verbas pú-
blicas.

Por seu turno, como se depreende do Procedimento Investiga-
tório Criminal sob n.º 0011341-41.2015.8.16.0013 (MPPR-0046.14.007905-7)5, a presente
persecução desponta como posterior e independente, sendo deflagrada a partir da su-
perveniência  de  elementos  informativos  autônomos,  especialmente  o  depoimento
fornecido, em outubro de 2013, pela testemunha JOSÉ CARLOS THIMOTEO DA SIL-
VA,  desencadeando    nova   atividade investigatória tendente a apurar,    exclusivamente  , a  
formação de outra organização criminosa chefiada por   ABIB MIGUEL  , voltada à reci  -  
clagem do capital ilícito por meio de transações imobiliárias (cf. portaria ministerial  de
mov. 10.1 e declaração de mov. 10.2 do PIC), no âmbito da qual, frise-se,  não oficiou
este agente ministerial em nenhum momento.

Assim, o que se observa é que, sob a mesma nomenclatura jor-
nalística “Diários Secretos”, há grupos de casos bem distintos entre si, envolvendo pes-
soas acusadas e fatos diversos, bem assim derivando de fontes probatórias autônomas, en-
tre os quais não há relação de conexão ou continência, tampouco vinculação processu-
al – tanto que, como se vê, as “Operações Ectoplasma I e II” e a “Operação Argonautas”,
ora em exame, tramitaram perante Juízos diversos, i.é, aquelas sob a alçada da 9.ª Vara
Criminal de Curitiba e, esta, junto à 4.ª Vara Criminal. 

3 Processo-crime  sob  a  numeração  única  0006762-26.2010.8.16.0013,  o  qual,  ressalte-se,  conta  com denúncia
subscrita por este agente ministerial.
4 Processo-crime sob a numeração única 0007845-77.2010.8.16.0013.
5 Apenso, no sistema Projudi, aos autos de ação penal de origem (sob n.º 0014165-70.2015.8.16.0013).
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Dito de outra forma,  as ações penais sob  n.º 2010.21302-1 e
2010.22187-3, que tiveram trâmite perante a 9.ª Vara Criminal de Curitiba, cujas apurações
na primeira fase da persecução penal contaram com o concurso do ora subscritor na qua-
lidade de promotor de Justiça, no ano de 2010, constituem grupo de casos desassocia-
do e sem o menor vínculo processual – conexão, continência ou qualquer outro fenô-
meno que exigisse ou recomendasse a reunião de processos ou trâmite perante um mesmo
Juízo prevento – com o grupo representado pela posterior deflagração da “Opera-
ção Argonautas”, diante da superveniência de outros elementos probatórios a par-
tir  de fontes  autônomas, visando  à  apuração  de  práticas  delitivas    independentes  
(nova organização criminosa e lavagem de dinheiro).6

A este propósito, inclusive, visando dirimir quaisquer dúvidas
remanescentes sobre a questão, diligenciou esta Procuradoria de Justiça a respeito do
andamento persecutório do caso que, midiaticamente,  convencionou-se chamar
(de forma genérica e ampla) de “Diários Secretos”, promovendo o mapeamento –
conquanto perfunctório e não exaustivo, mesmo porque incontáveis são os feitos corre-
latos – das ações penais e demais expedientes afetos às “Operações Ectoplasma I e II”,
além de outras vertentes investigatórias, dentre elas a “Argonautas”. 

Da relação processual  obtida,  anexa  ao  presente  pronuncia-
mento, exsurge a  manifesta e inexorável independência (inclusive, repise-se, entre
as fontes de investigação e de provas que as originaram, além de réus e fatos deliti-
vos desvelados) entre as diversas vertentes persecutórias, podendo-se concluir que o
presente  caso  (“Operação  Argonautas”,  atinente  a  outro  grupo criminoso,  conquanto
igualmente chefiado por ABIB MIGUEL, e a atos de lavagens autônomos) não é cone-
xo e relacionado à primeira linha de investigações que culminou nas ações penais
sob n.º 2010.21302-1 e 2010.22187-3, perante a 9.ª Vara Criminal, às quais intenta a de-

6 Tudo sem descurar, vale frisar, de um terceiro grupo de casos advindo com o ajuizamento da ação penal originária
sob n.º 1.344.220-7, deflagrada contra pessoa detentora de foro por prerrogativa de função (NELSON JUSTUS),
subdividida, em primeiro grau, nos autos de ação penal n.º 0025397-79.2015.8.16.0013, 0029082-94.2015.8.16.0013,
0029078-57.2015.8.16.0013 e  0029083-79.2015.8.16.0013.  É dizer,  este  constitui  outro grupo de casos ou, mais
propriamente, um caso isolado de uma denunciada associação criminosa. 
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fesa atrelar o presente caso concreto – inclusive com a finalidade de estender nulidades re-
conhecidas nestes apartados feitos ao presente processo.

É dizer, os fatos objeto de cada grupo de casos não ostentam o
menor grau de vinculação entre si (as tabelas anexas a este parecer demonstram os distin-
tos grupos de casos) e, a bem da verdade, a inexistência de conexão entre as diversas
vertentes investigatórias já foi recentemente reconhecida pela própria Relatoria no
bojo dos procedimentos recursais derivados da   ação penal originária n.º 1.344.220-  
7, por meio de despachos que acolheram o declínio de competência para o julgamen-
to de tais feitos notoriamente apartados e não conexos.7

No âmbito daqueles recursos, bem fundamentou o Exmo. De-
sembargador Dr. Laertes Ferreira Gomes, com absoluta percuciência, o seguinte:

“(…) Depreende-se, à luz de prévios estudos realizados por este Magistrado quando da
primeva redistribuição de diversos processos ocorrida em 22/06/2020, encontrarem-se as
respectivas persecuções penais agrupadas em diferentes e específicas investigações. (…)

Deduzidas essas considerações, resulta irrefragável a ausência de conexão en-
tre as ações penais. Ainda que os casos tenham galgado midiática no-
toriedade e tenham sido referidos apenas como “Diários Secretos”, tal
circunstância em nada desnatura o desvelar individualizado e técnico
que permeou cada persecução penal. (…) Infere-se do mero cotejo en-
tre as demandas versarem estas sobre fatos absolutamente distintos. 

Ressalte-se, na linha do que foi decidido pelo Órgão Especial, que o único ponto de interse-
ção entre as operações é o elemento espacial, isto é, o fato dos delitos terem como locus prin-
cipal de perpetração a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (esta visualizada de
uma forma ampla).

As investigações que compreenderam a denominada “Operação Ecto-
plasma  (I  e  II)”  (Ação  Penal  n.º  2010.7132-4  e  Ação  Penal  n.º

7 Decisões  monocráticas carreadas ao  mov.  229.1-TJ dos autos  0025397-79.2015.8.16.0013,  mov.  334.1-TJ dos
autos 0029082-94.2015.8.16.0013, mov. 148.1-TJ dos autos 0029083-79.2015.8.16.0013 e mov. 318.1-TJ dos autos
0029078-57.2015.8.16.0013.
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2010.8.160-5)  abarcaram, em linhas  gerais,  a  associação de diversas
pessoas para proceder a espúria nomeação de pessoas em cargos em
comissão na Assembleia Legislativa com o subsequente desvio de ver-
bas públicas em prol de determinados agentes. 

A seu turno, a persecução relativa à Ação Penal n.º 672.936-6, na esteira do que foi de-
cidido pelo Órgão Especial, compreende ‘possíveis delitos de peculato e falsidade ideológica,
através da utilização de servidores públicos que não prestam serviço ao poder público (po-
pularmente conhecidos como" funcionários fantasmas"), lotados no Gabinete da Presidên-
cia e demais Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que possam
apresentar situação similar, bem como de outros possíveis delitos conexos, todos relaciona-
dos às notícias de ilicitude supra referidas’ (RC - 683487-5).

Por derradeiro, a então alcunhada “Operação Argonautas” versa sobre o
cometimento do delito de lavagem de capitais, o qual, a teor do pró-
prio disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei n.º 9.613/98, constitui ação
autônoma e independente da infração penal  antecedente.  No caso,
novamente verifica-se que os fatos investigados consubstanciam epi-
sódios delitivos absolutamente autônomos e, portanto, desprovidos de
qualquer conexão com as outras investigações. Tal intelecção tão so-
mente reverbera o que, ressalte-se, já foi decidido pelo Órgão Especi-
al.

Outrossim,  impende-se considerar que as ações referentes à “Operação
Ectoplasma (I e II)” tramitaram desde o início perante a 9ª Vara Cri-
minal de Curitiba, ao passo que as relativas à “Operação Argonautas”
tramitaram perante a 4ª Vara Criminal de Curitiba. Tal informação as-
sume relevo processual justamente quando se denota que desde o de-
flagrar das persecuções penais não se vislumbrou qualquer conexão
entre os feitos. Essa compreensão, por certo, restou endossada pelo Órgão Especial,
conforme já mencionado, e persiste como a ótica escorreita sob a qual os processos devem ser
examinados.”

Daí por que é inexorável reconhecer, como já assentado pela d.
Relatoria em caso análogo (conquanto de persecução igualmente apartada), que o presente
caso não é conexo ou continente às demais ações penais deflagradas a partir das “Opera-
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ções Ectoplasma I e II”, nas quais oficiou este subscritor na fase investigatória – tanto que
tramitaram os feitos perante Juízos distintos, reafirme-se.

Trata-se, aqui, de feito processual que, embora verse sobre a
prática de lavagem de capitais advinda dos ilícitos contra a administração pública (antece-
dentes) desvelados no âmbito da primeira fase persecutória, ainda assim deriva de pro-
cedimento independente, posterior e, inclusive, embasado em fontes probatórias
originárias distintas, no curso do qual não atuou este agente ministerial na quali-
dade de promotor de Justiça em qualquer momento.

Dessa forma, ainda que se esteja diante de inafastável vinculação
entre os crimes de lavagem de capital e os ilícitos antecedentes – posto que a existência da
reciclagem efetivamente é atrelada a práticas delitivas anteriores aptas a gerarem proventos
a serem escamoteados –, tal circunstância não infirma a conclusão de que a lavagem
desvelada nestes autos consubstanciou conduta posterior e autônoma  8  , em cuja in-
vestigação não oficiou este agente ministerial, não havendo assentado, pois, qual-
quer juízo de valor prévio sobre sua ocorrência (ou não).

Não por outra razão, a propósito, o Supremo Tribunal Federal,
debruçando especificamente sobre a  (in)existência de causas impeditivas ao julga-
mento  de  crimes  de  lavagem –  conclusões  plenamente  extensíveis,  ressalte-se,  aos
membros do Ministério Público, aos quais se aplicam as mesmas causas legais de impedi-
mento previstas aos Magistrados9 –, assentou o entendimento de que “A identificação

8 Absolutamente esclarecedoras e pertinentes, a este respeito, são as lições de Regis Prado, ao explicar que, nada
obstante a reciclagem de ativos consubstancie “delito refere ou de consequência, visto que exige a prática de uma infração penal
(delito ou contravenção) anterior (delito/contravenção-base, referido ou de referência), havendo, portanto, um mero vínculo lógico-formal
(…), tem o crime de lavagem de dinheiro plena autonomia no conteúdo e na forma”. E conclui o renomado
jurista: “no primeiro aspecto, fica evidente que o delito de reciclagem de bens tem seu próprio conteúdo de injusto e de culpabilidade, como
fundamento da pena aplicável.  Não é uma decorrência do delito antecedente, visto que não se trata de delito
acessório, mas sim de delito autônomo, dotado de conteúdo próprio”. (In: Direito Penal Econômico. 8.ed.
2019. p. 456-457. g.n.).
9 Art.  258  do CPP: “Os órgãos do Ministério  Público não funcionarão nos processos  em que o juiz  ou
qualquer das partes for seu cônjuge,  ou parente,  consangüíneo ou afim, em linha reta  ou colateral,  até o
terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que   l  hes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos  
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do crime antecedente em processo diverso não impede o exercício da jurisdição no
processo que trata do crime de lavagem de dinheiro” (RHC 105.791/ SP).

Conquanto referido precedente verse sobre a atuação de Julga-
dores oficiantes em um mesmo grau de jurisdição, força reconhecer que as razões de deci-
dir revelam-se plenamente aplicáveis, mutatis mutandis, ao presente caso concreto, visto que
assentam serem desprovidas de fundamento arguições no sentido de que a atua-
ção pretérita na identificação do crime antecedente à lavagem de dinheiro tenha
reflexos impeditivos na persecução deste último, refutando tal ordem de argumenta-
ção, justamente, ante a autonomia do delito de lavagem.10

Daí por que o simples fato de haver este membro ministerial
exarado opinio, ao oferecer denúncia, sobre a ocorrência de parte dos crimes antecedentes
atribuídos a ABIB MIGUEL não obsta, de nenhuma forma, a atuação em segunda ins-
tância referente a autônomos e supervenientes delitos de lavagem de ativos, na exata
esteira do assentado pelo Pretório Excelso em caso análogo, sobretudo quando se con-
sidera que tais foram perpetrados, nestes autos, por organização criminosa absolu-
tamente distinta do grupo criminoso antes denunciado.

É dizer, sob qualquer ótica, não se divisam dos autos quaisquer
atos ou fundamentos fático-jurídicos capazes de impedir a presente atuação ministerial em
grau recursal. Tal conclusão, na realidade, consoante bem antevisto pelo Exmo. Desem-
bargador Relator no âmbito daqueles feitos recursais igualmente apartados, radica  justa-
mente na autonomia e independência dos crimes de lavagem de capitais posteriormente

impedimentos dos juízes”.
10 Esclarecedores excertos decisórios comportam especial destaque: “3. (…) Além da Lei n. 9.613/98 ser extremamente
clara quanto à independência de processamento e julgamento dos crimes antecedentes em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a juris -
dição exercida pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para manter a condenação relativa ao crime de lavagem
de dinheiro no Processo-crime n. 2000.61.81.001248-1 foi exercida de maneira  completamente autônoma àquela exercida
para reformar a sentença penal do Proc. 2000.61.81.001198-1 e condenar o Recorrente nas penas do crime de peculato-desvio. Veri -
fica-se, portanto, completamente desprovida de razão a alegação do Recorrente no sentido de que a identificação do crime antecedente à la-
vagem de dinheiro nos autos do Proc. 2000.61.81.001248-1 teria reflexos impeditivos ao exercício da jurisdição no julgamento do re -
curso de apelação interposto nos autos do Proc. 2000.61.81.001198-1 (...)” (RHC 105791, Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado 11/12/2012, publicado 01/02/2013, g.n.)
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
20



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

cometidos e apurados nestes autos apartados, com relação aos quais, reafirme-se, não há
atuação pretérita ou opinio deste subscritor.

Em síntese, o que se pretende assentar é que a inexistência de
impedimento deste procurador de Justiça para oficiar nos autos decorre, justamente, da
ausência de vinculação, conexão e continência entre as fases da “Operação Ectoplasma”
(ações penais 2010.21302-1 e 2010.22187-3), na qual atuou como promotor, e o procedi-
mento investigatório que dá suporte à ação penal ora sob exame,  porquanto absoluta-
mente distintos (inclusive em objeto e fontes probatórias) e independentes, não
tendo praticado nessa qualidade sequer um ato na primeira ou na segunda etapa da perse-
cução criminal do presente caso (“Operação Argonautas”).

Assim é que inexiste óbice legal à apreciação do presente
caso pelo agente ministerial ora subscritor  ,   nos termos dos artigos 252 e 258, ambos  
do Código de Processo Penal  11  , bem como artigo 157 da Lei Orgânica do Ministério Pú  -  
blico  12  ,   em que pese a atuação havida em primeiro grau de jurisdição em vertente  
investigatória distinta, autônoma e já reconhecidamente não conexa.

Posto isso, passa-se ao exame dos recursos manejados.

11 Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das
partes for seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral,  até o terceiro grau,
inclusive,  e  a  eles  se  estendem,  no  que    l  hes  for  aplicável,  as  prescrições  relativas  à  suspeição  e  aos  
impedimentos dos juízes.

Art.  252.  O juiz não poderá exercer  jurisdição no processo em que:  I  -  tiver funcionado seu cônjuge ou
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou
advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver
desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;  III - tiver funcionado como juiz de
outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge ou
parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente
interessado no feito.
12 Os impedimentos e as suspeições dos membros do Ministério Público são os previstos em lei.
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3. Juízos de prelibação e delibação recursal:

Impõe-se o conhecimento dos recursos de apelação interpos-
tos,  eis  que tempestivos,  encontrando-se presentes os demais pressupostos  objetivos e
subjetivos de admissibilidade necessários à superação do juízo de prelibação.

No mérito, vislumbra-se hipótese de provimento do apelo mi-
nisterial, a fim de que os imputados resultem responsabilizados na extensão em que absol-
vidos em sentença, ao passo que os inconformismos defensivos não comportam a almeja-
da acolhida, à exceção de parcial provimento cabível quanto ao apelo de ABIB MIGUEL
com relação ao item 5 da peça acusatória. 

Antes de ingressar  no exame de mérito dos apelos,  todavia,
convém encetar análise sobre as questões preliminares invocadas pelas defesas nas respec-
tivas razões de inconformismo, em atenção à prejudicialidade lógica dos pontos.

4.   Preliminares de mérito.   Das nulidades:  

Em seara preliminar, como visto, invocam os condenados, em
seus respectivos arrazoados recursais, a ocorrência de diversos (e pretensos) vícios a for-
malidades procedimentais e processuais que, sob a ótica defensiva, teriam o condão de
macular o curso da persecução processual originária, inutilizando, por conseguinte, de for-
ma insanável, a prestação jurisdicional condenatória exarada.

Antes de ingressar no exame das teses arguidas em si, é essen-
cial assentar, desde logo, que  o reconhecimento de qualquer vício processual,  à vista do
princípio do pas de nullité sans grief, reclama necessariamente a efetiva demonstração de
prejuízo à parte, em atenção, inclusive, à expressa previsão legal insculpida no artigo 563
do Código de Processo Penal (“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuí-
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zo para a acusação ou para a defesa”)  – o que, adiante-se, não  lograram as defesas de-
monstrar em nenhuma das hipóteses suscitadas. 

Por constituir-se o princípio como efetivo corolário da nature-
za instrumental do processo, aliás, o Supremo Tribunal Federal sedimentou orientação re-
mansosa no sentido de que a demonstração de nulidades, sejam de natureza absoluta ou
relativa, encontra-se condicionada à comprovação do dano à parte13,  entendimento este
que ecoa, além disso, na mais abalizada doutrina sobre o tema:

“(...)  a decretação da nulidade implica perda da atividade
processual  já  realizada,  transtornos  ao  juiz  e  às  partes  e
demora  na  prestação  jurisdicional  almejada,  não  sendo
razoável,  dessa  forma,  que  a  simples  possibilidade  de
prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser
concreto  e  efetivamente  demonstrado  em  cada  situação.
(…) Seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a
nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a
inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se
tratando de nulidade absoluta.”14

Obviamente, a análise de questões relacionadas a nulidades não
perfaz tarefa singela, sobretudo porque, em tais casos, por vezes, estar-se-á diante de efeti-
vo descumprimento de formalidades processuais expressamente previstas em lei – muito
embora, neste feito, imperioso adiantar, os argumentos defensivos verifiquem-se despro-
vidos de fundamento, revelando mero intento de inutilização da prestação jurisdici-
onal exarada em caso de notória e evidente gravidade. 

De toda sorte, em matéria de vícios processuais, havendo ou
não descumprimento a formalidades legais, é cediço que a solução dada ao caso deve
13 “O princípio  do  pas  de  nullité  sans  grief exige  a  demonstração  de  prejuízo  concreto  à  parte  que  suscita  o  vício,
independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara
nulidade por mera presunção.” (STF - RHC 123092, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
04/11/2014, DJe-224 Divulg. 13-11-2014, Public. 14-11-2014).
14 GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 9.ed. 2006. p. 31, g.n.
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obrigatoriamente ser justa, não se podendo simplesmente escolher o caminho mais fácil
e atribuir ao vício meramente formal o fundamento para deixar de aplicar a norma pe-
nal, mormente quando inexistem quaisquer prejuízos às partes.

Sob esse prisma, passa-se à análise das diversas teses trazidas a
lume pelos sentenciados, por vezes (e também por brevidade) fazendo-se remissão expres-
sa, concessa maxima venia, aos ilustres fundamentos aduzidos pelo eminente magistrado a quo
ao longo do processo, bem como pelo próprio Ministério Publico em sede de contrarra-
zões recursais, tendo em vista que os argumentos suscitados pelos recorrentes já foram,
em sua maioria, devidamente rechaçados nos autos.

4.1. Da alegada ilicitude das provas decorrentes de busca
e apreensão determinada por Juiz incompetente:

Por primeiro, como se observa, invocam todos os apelantes a
suposta nulidade da fundamentação sentencial condenatória, visto que baseada em provas
que concebem ilícitas. Argumentam, para tanto, em essência, que a presente persecução é
originada da mesma medida de busca e apreensão havida nas dependências da Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná no ano de 2010, decretada por Juízo incompetente, em
desrespeito ao foro privilegiado de Deputados Estaduais. 

As teses expendidas pelas defesas técnicas dos condenados, ao
que se vê, guardam íntima correlação entre si e, na realidade, calcam-se em uma  única
premissa fática (insubsistente, contudo, permissa venia), qual seja, a decretação da nulidade
do referido ato investigatório (busca e apreensão) no âmbito das ações penais sob n.º
0006762-26.2010.8.16.0013  (2010.7132-4)  e  0021415-33.2010.8.16.0013  (2010.22187-3),
destinadas a apurar os crimes antecedentes (peculatos-desvio), por meio de embargos in-
fringentes que acolheram votos divergentes exarados nos respectivos recursos de apela-
ção, reconhecendo a suposta  violação aos preceitos constitucionais da independência e
harmonia entre os poderes e do Juiz natural. 
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Com isso em linha de consideração, aduzem as defesas que tal
nulidade, reconhecida no âmbito dos processos atrelados aos crimes antecedentes, é inte-
gralmente extensível ao presente feito, sob os precípuos argumentos de que:

(i) “a sentença vergastada, em diversos trechos utiliza como razão de decidir
prova obtida através de relatórios de inteligência obtidos por intermédio da
aludida busca e apreensão autorizada por juízo incompetente e já reconheci-
das como ilícitas” (mov. 30.1-TJ, p. 15, e mov. 31.1-TJ, p. 15);

(ii) “todos os processos incidentes, todos os processos criminais que dizem res-
peito ao denunciado ABIB MIGUEL têm como nascedouro as investiga-
ções feitas pelo Ministério Público, via GAECO, ou via Promotoria do Pa-
trimônio Público cujas investigações tiveram como um dos focos iniciais aquilo
que ficou conhecido com a invasão dos policiais e membros do Ministério Pú-
blico na Assembleia Legislativa do Paraná (...). Havendo, pois, uma perfei-
ta ligação entre a origem probatória e a acusação do crime de organização cri -
minosa e lavagem de dinheiro, e sendo a prova inicialmente colhida claramen-
te ilegal, a contaminação das provas posteriores é indiscutível” (mov. 33.1-
TJ, p. 08/14); e

(iii) “não só o Relatório de Auditoria 020/2011 foi produzido com os ele-
mentos colhidos através das provas ilícitas e derivadas da Busca e Apreensão
na Assembleia Legislativa do Paraná por Ordem de Magistrado absoluta-
mente incompetente, como todos os demais Relatórios produzidos têm como
base fundamental o próprio Relatório de Auditoria 020/211 o que, natu-
ralmente, impõe o reconhecimento de que as provas utilizadas pelo Digno
Magistrado a quo são diretas e/ou derivadas da Busca e Apreensão ilegal-
mente autorizada” (mov. 161.1-TJ, p. 28). 

As arguições defensivas não reúnem condições de prosperar e,
a bem da verdade, reafirme-se, são lastreadas em premissas insustentáveis.

Não se descura que a prática de lavagem de ativos demanda a
existência de infrações penais antecedentes aptas a fornecerem proventos ilícitos a serem
escamoteados, pelo que “é caracterizada como delito acessório, derivado, parasitário, se-
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cundário, enquanto o delito antecedente é tido como delito principal, básico ou determinante”15 – con-
quanto não se deva olvidar, e isto há de se destacar desde logo, inclusive para fins de re -
forçar a contextualização investigatória do presente feito, que “a lavagem de dinheiro é, ao
mesmo tempo, crime autônomo, já que (…) possui estrutura típica independente (preceito primário e
secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação
post delictum”.16

Nesse sentido, é igualmente inequívoco que os delitos de reci-
clagem de capitais objetos do presente feito encontram-se atrelados ao escândalo que, jor-
nalisticamente, convencionou-se intitular “Diários Secretos”, por meio do qual foi desve-
lado verdadeiro esquema de desvio de verbas públicas incrustado no âmbito da As-
sembleia Legislativa do Estado do Paraná,  cujo comando se atribui  a  ABIB MI-
GUEL, na condição de Diretor daquele órgão legislativo, por meio da nomeação de “fun-
cionários fantasmas”, viabilizando a percepção de verbas salariais indevidas e ensejando
prejuízo aos cofres públicos paranaenses apurado no astronômico montante (aproximado
e mínimo) de R$ 216.842.372,00 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e
dois mil, trezentos e setenta e dois reais).17

Sucede que,  ainda que  parte dos crimes  antecedentes  tenha
sido objeto de apuração no âmbito das ações penais sob n.º 2010.7132-4 e 2010.8160-5
(esta última desmembrada para ABIB MIGUEL nos autos n.º 2010.22187-3), que trami-
taram perante a 9.ª Vara Criminal de Curitiba, a nulidade processual recentemente re-
conhecida no bojo daqueles feitos, diferentemente do argumentado pelas defesas
em uníssono, não é extensível à presente persecução penal. 

Sobre a questão, diversos pontos comportam ressalvas.

15 DE MORAES, Luciana Furtado; WELBER, Patrícia Maria Núñez. Infrações penais antecedentes. In: DE CARLI,
Carla Veríssimo (org.).  Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2013. p. 360-361. g.n.
16 Op. cit., p. 361. g.n.
17 Cf. Relatório de auditoria n.º 133/14 (mov. 10.41/10.42 do PIC).
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Em primeira ordem argumentativa, é de se ter em máxima li-
nha de consideração que  ainda não transitaram em julgado as r. decisões colegiadas
que, naquelas ações penais, em sede de embargos infringentes, acolheram as proposições
de nulidade das buscas realizadas perante a Assembleia Legislativa, por suposta incompe-
tência do Juízo de primeira instância que determinou as medidas. 

Como se depreende do exame dos respectivos autos, em face
dos v. acórdãos prolatados pela Colenda 1.ª Câmara Criminal nos autos de Embargos de
Nulidade  n.º  1.372.304-9/01  (0006762-26.2010.8.16.0013  EIfNu1)18 e  n.º  0021415-
33.2010.8.16.0013 EIfNu119,  interpôs o Ministério Público Estadual recursos a am-
bas as Cortes Superiores, visando, justamente, à cassação do reconhecimento da nulida-
de em questão,  posto que  frontalmente  contrário à exegese sedimentada sobre o
tema pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Não passa despercebido, em verdade, que tanto o Recurso Es-
pecial quanto o Extraordinário (autos n.º 0021415-33.2010.8.16.0013 Pet 5 e Pet 6) mane-
jados pelo Ministério Público no âmbito da ação penal n.º 2010.7132-4 já contam com
juízo positivo de admissibilidade recentemente realizado pela Eg. 1.ª Vice-Presi-
dência do TJPR, em cujo teor, inclusive, foi reconhecida a absoluta plausibilidade da
argumentação ministerial tendente a cassar a nulidade em voga. É o que se infere da
r. decisão carreada ao mov. 11.1-TJ do Recurso Extraordinário:

“(…) No julgamento da Reclamação n. 25.537 (Operação Métis, desdobra-
mento da Operação Lava-Jato), o Ministro Luís Roberto Barroso
já afirmou que: “não é o lugar que tem foro especial, é o in-
vestigado que tem o foro especial”. 

Na mesma esteira, na Reclamação 10.214 AGR/PR, o Mi-
nistro  Dias  Toffoli  entendeu  que:  ‘(…)  Não há  falar  em
usurpação da competência da Corte por parte do Juízo da 9ª
Vara Criminal Central da Região Metropolitana da Comarca

18 Atrelados à ação penal n.º 0006762-26.2010.8.16.0013 (2010.7132-4).
19 Atrelados à ação penal n.º 0006762-26.2010.8.16.0013 (2010.7132-4).
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
27



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

de  Curitiba/PR  no  que  se  refere  aos  procedimentos  nºs
2010.7132-4 e 2010.8160-4. (...)’.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade
de decidir que, não ofende os princípios da separação e da
harmonia entre os poderes, as investigações realizadas na
dependência do órgão Legislativo, mesmo sem prévia auto-
rização, senão vejamos: ‘PROCESSO PENAL. INQUÉRITO EN-
VOLVENDO  DEPUTADO  FEDERAL.  DILIGÊNCIA  IN-
VESTIGATÓRIA  NAS  DEPENDÊNCIAS  DA  CÂMARA
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA. LE-
GITIMIDADE. 1. Não ofende os princípios da separação e
da harmonia entre os Poderes do Estado a decisão do Su-
premo Tribunal Federal que, em inquérito destinado a apu-
rar ilícitos penais envolvendo deputado federal, determinou,
sem prévia autorização da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, a coleta de dados telemáticos nas dependências
dessa  Casa  Legislativa.  Além de  não haver  determinação
constitucional nesse sentido, a prévia autorização poderia,
no  caso,  comprometer  a  eficácia  da  medida  cautelar (...)’
(AC 4005 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, jul-
gado em 02/06/2016,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DI-
VULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016) 

Destarte, recomenda-se que a matéria seja examinada pelo
Supremo Tribunal  Federal,  ao  qual  também fica  automaticamente
submetida a análise das demais questões suscitadas pelo recorrente, ante a in-
cidência das Súmulas 292 e 528 do Supremo Tribunal Federal. (…) Di-
ante do exposto, admito o recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público do Estado do Paraná.” (g.n.)

Ainda a este respeito, há de se ter em conta que  a nulidade
em questão foi devidamente enfrentada e rechaçada pela Col. 2.ª Câmara Criminal,
por maioria de votos, no âmbito das respectivas apelações criminais, reforçando a verossi-
milhança da argumentação que almeja desconstituir o seu reconhecimento.
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Não fosse  suficiente,  sobressai,  para  além disso,  como bem
ponderado  pelo  Ministério  Público  em  suas  contrarrazões  recursais  (mov.  1951.1,  p.
04/05), a condenação  definitiva de diversos corréus nos autos desmembrados sob n.º
2010.173030-8, 2011.11632-0 e 2011.15200-8, sem que se tenha cogitado de qualquer
nulidade  das  medidas  de  busca  que  abalizaram  a  deflagração  das  intituladas
“Operações Ectoplasma”. Ainda, registra-se que o Eg. Tribunal de Justiça igualmen-
te já confirmou, em definitivo,  a condenação dos corréus JOSÉ ARY NASSIF e
CLÁUDIO MARQUES DA SILVA no âmbito da ação penal n.º 2010.8160-5 (cf.
apelação criminal n.º 1.175.688-8), da qual se originou o desmembramento para ABIB
MIGUEL nos autos n.º 2010.22187-3, motivo pelo qual a presunção, a bem da verdade,
converge para a  plena licitude da medida de busca e apreensão objetada, e não
para a sua nulidade (reconhecida pontualmente em decisões colegiadas ainda não
transitadas em julgado, já objetadas pelo Ministério Público).

Ou seja, o que se pretende assentar é que, longe de se tratar
de questão sedimentada e pacífica, apta a ser imediatamente estendida a outros
feitos criminais correlatos, tal como pretendido pelas defesas,  é de se reconhecer
que a nulidade ora invocada ainda se encontra sob discussão, já havendo o próprio
Tribunal de Justiça a refutado por inúmeras vezes e, inclusive, recentemente, por meio da
Eg. 1.ª Vice-Presidência, assentado a plausibilidade da argumentação ministerial ten-
dente a desconstituí-la por vislumbrar manifesta violação ao entendimento do Pretório
Excelso, remetendo a questão a exame das Cortes Superiores. 

De toda forma, ainda que assim não fosse, isto é, houvesse de-
liberação definitiva sobre a nulidade das medidas invasivas que abalizaram a deflagração
das “Operações Ectoplasma I e II” – ou ainda que, porventura, sobrevenha a sua confir-
mação pelas Cortes Superiores, o que não parece viável –, é evidente que tal anulação se-
quer se revela extensível ao presente feito, que, como anotado em linhas anterio-
res, consubstancia vertente investigatória posterior e autônoma.
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Ainda que seja possível traçar interligação lógica (e não pro-
cessual) entre os crimes antecedentes e a ulterior lavagem dos capitais espúrios – raciocí-
nio que decorre da já referida  acessoriedade da reciclagem de ativos, obrigatoriamente
atrelada a infrações prévias das quais sobrevenham proventos espúrios –, tal circunstân-
cia não infirma a conclusão de que a presente linha persecutória é originada de
fontes probatórias totalmente independentes e supervenientes. 

Tanto é assim que se lastreia a assim chamada “Operação Ar-
gonautas”,  como  visto,  em  Procedimento  Investigatório  Criminal  próprio  (autos  n.º
0011341-41.2015.8.16.0013), instaurado em agosto de 2014 a partir de novos elementos
de provas – especialmente o testemunho fornecido por JOSÉ CARLOS THIMOTEO
DA SILVA –, que desencadearam o desmantelamento de outro grupo criminoso or-
ganizado de chefia atribuída a ABIB MIGUEL e integrado por seus familiares e
pessoas de sua confiança, voltado para a prática de reiterados atos de lavagem dos
capitais espúrios por meio de transações imobiliárias.

A inexistência de conexão e continência entre as verten-
tes investigatórias – tão insistentemente invocadas pela defesa, tudo com o fito de esten-
der a este feito nulidades reconhecidas (sem definitividade) em persecuções apartadas – é
reforçada pela própria autonomia do processamento das presentes infrações penais,
inclusive perante Juízos originários distintos, a indicar que, de fato, não há vinculação
entre os feitos, tampouco prevenção do Juízo da 9.ª Vara Criminal de Curitiba para pro-
cessamento das ulteriores lavagens de capitais desveladas.

Trata-se, em verdade, consoante anotado alhures, de  questão
devidamente superada, porquanto recentemente já reconhecida e assentada pelo próprio
Tribunal de Justiça em outro grupo de casos igualmente autônomo, conquanto também
derivado do caso que, genericamente, intitula-se “Diários Secretos”.20 

20 Decisões monocráticas carreadas ao  mov. 229.1-TJ dos autos 0025397-79.2015.8.16.0013,  mov. 334.1-TJ dos
autos 0029082-94.2015.8.16.0013, mov. 148.1-TJ dos autos 0029083-79.2015.8.16.0013 e mov. 318.1-TJ dos autos
0029078-57.2015.8.16.0013.
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Não por outra razão, como se vê – e isto é absolutamente im-
perioso frisar –, nenhum elemento advindo da medida de busca e apreensão objeta-
da pelas defesas, havida nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná no bojo das “Operações Ectoplasma I e II”, é utilizada pelo Juízo sentenci-
ante para embasar o decreto condenatório nos autos de origem.

Intentando conferir higidez aos seus argumentos, colacionam
as defesas diversos indicativos que, sob suas óticas, demonstrariam que o presente feito é
atrelado à medida investigativa nulificada (sem definitividade), especialmente relatórios de
auditoria elaborados pelo Ministério Público que, segundo sustentam, claramente versari-
am sobre detentores de foro por prerrogativa de função, embasando-se em documentação
coletada por determinação de Juízo incompetente.

Nada obstante,  tal  ordem de argumentação é absolutamente
carente de amparo, senão falaciosa, permissa venia. Isso porque, bem revolvendo o conteú-
do da extensa e amplamente fundamentada sentença vergastada, conclui-se ter o emérito
Magistrado monocrático lastreado-se, tão somente, em 04 (quatro) relatórios investi-
gatórios para a formação do juízo condenatório, nenhum deles embasado em ele-
mentos coletados na objurgada busca e apreensão, tanto menos voltado à apura-
ção de responsabilidade criminal de Deputados Estaduais.

No que se refere ao Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.19 a 10.24
do PIC), destinado a apurar movimentações das contas bancárias dos servidores então
identificados como “fantasmas”, parece a defesa confundir (ou almeja fazê-lo) as já menci-
onadas frentes investigativas atinentes ao caso “Diários Secretos”, parte delas desenvolvi-
da na seara da improbidade administrativa. Nesse sentido, vê-se que referido relatório de
auditoria foi elaborado a requerimento da Promotoria de Justiça de Proteção ao Patri-
mônio Público (não atrelado inicialmente à esfera criminal e sequer sendo oponíveis aos
agentes ali mencionados, portanto, quaisquer garantias afetas a foro privilegiado) e, mais
do que isso,  não é lastreado em qualquer documentação carreada junto à Assem-

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

31



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

bleia Legislativa, mas em extratos bancários obtidos por meio de requisição direta
às instituições financeiras. 

Da mesma forma, é perceptível que o Relatório de auditoria
n.º 133/14 (mov. 10.41 a 10.42 do PIC), igualmente mencionado em sentença, consubs-
tancia mera complementação da análise anteriormente efetuada no Relatório n.º 20/2011
– que nada ostenta de ilícito em seu conteúdo, repise-se –, contemplando simples apura-
ção do prejuízo aos cofres públicos pelas práticas delitivas, mediante levantamento
salarial bruto dos servidores identificados como “fantasmas”.

À  semelhança,  o  conteúdo  do  Relatório  de  auditoria  n.º
202/2017 (mov. 1471.47 a 1471.62 dos autos de ação penal), referido em sentença, tam-
pouco reflete qualquer irregularidade, porquanto alusivo a  análise de dados contidos
nos documentos e computadores apreendidos no âmbito da “Operação Argonau-
tas”, deflagrada em 2014 (autos n.º 0016108-59.2014.8.16.0013). Daí por que, não se
tratando de comparativo de auditoria lastreado nas “Operações Ectoplasma”, é evidente
que meras alusões isoladas a pontuais elementos ligados aos crimes antecedentes são in-
servíveis para o pretendido fim de nulificação por alastramento, porquanto tais alusões
são inerentes à própria natureza dos crimes de lavagem.

Já o  Relatório de Missão n.º  43/14 (mov.  10.48 do PIC),
também utilizado pelo Magistrado sentenciante, em nada se relaciona com a objetada me-
dida de busca e apreensão nas dependências da ALEP, porquanto limitado a abordar dili-
gências de campo igualmente realizadas no bojo da “Operação Argonautas” ,  nas
datas de 22/10/2014 a 25/10/2014, nos Municípios de Brasília-DF, São João D’Ali-
ança-GO e Formosa-GO, tendentes à localização e identificação de imóveis perten-
centes de fato a ABIB MIGUEL (ref. autos n.º 0016108-59.2014.8.16.0013).

Sequer o Relatório de auditoria n.º 130/2013 (mov. 10.24 do
PIC), invocado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, correlaciona-se com a
busca e apreensão inquinada pelas defesas, porquanto igualmente afeto à esfera da impro-
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bidade administrativa e, mais do que isso, limitado a mero detalhamento de bens de ABIB
MIGUEL declarados indisponíveis até a data de sua elaboração.

Nessa  perspectiva,  a  despeito  da  insistência  defensiva  em
atrelar as vertentes investigatórias, objetivando alastramento da nulidade aventada
no bojo de procedimento distinto, apartado e não conexo (sequer imbuída de defi-
nitividade), é forçoso reconhecer que inexiste qualquer vinculação entre o presente
feito e as diligências de busca ora tachadas de ilícitas, tampouco lastreou-se a r.
sentença condenatória em elementos obtidos na referida diligência, não se verifi-
cando, destarte, qualquer nexo causal entre a prova supostamente maculada e as
demais provas carreadas ao presente feito.

Toda a celeuma foi bem abordada e refutada pelos ilustres Pro-
motores de Justiça em suas contrarrazões recursais (mov. 171.1-TJ, p. 04/05):

“(…) é de suma importância frisar que nenhuma prova coletada no cumpri-
mento do mandado de busca e apreensão na sede da assembleia legislativa do
estado do paraná serviu de fundamento para a sentença recorrida.

Por essa razão, absurda a pretensão dos apelantes no sentido de que o magis-
trado a quo especificasse quais teriam sido as fontes independentes que utili -
zou, vez que todos os elementos de prova que subsidiaram o decreto condena-
tório são fontes independentes de prova. A sentença condenou os apelantes a
partir das provas produzidas na medida cautelar de quebra de sigilo fiscal,
depoimentos de testemunhas e documentos públicos, como escrituras, procura-
ções e outros, não havendo nenhum elemento de prova coletado na sede da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

As raras menções a deputados estaduais constantes do relatório de auditoria
nº. 20/2011 são completamente desimportantes, por pelo menos três motivos:
(i) seja porque não foram invocadas pelo juízo monocrático para condenar os
apelados em quaisquer dos crimes a eles imputados; (ii) seja porque não di-
zem respeito a qualquer conduta criminosa que se tenha conhecimento; (iii)
seja principalmente porque surgiram a partir de uma quebra de sigilo bancá-
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rio, e não de elementos colhidos em razão do cumprimento de mandados de
busca e apreensão.

Ademais, é igualmente despropositada a alegação de que a nota de rodapé nº.
09, da fl. 06 da denúncia, faria menção à busca realizada na ALEP no
ano de 2010, no âmbito da Operação Ectoplasma II: a nota em questão re-
fere-se expressamente ao dia 28 de novembro de 2014, “data em que os
mandados de prisão temporária, busca e apreensão e condução coercitiva ex-
pedidos por este D. Juízo foram cumpridos.”, ou seja, no âmbito da Opera-
ção Argonautas, de que trata o presente feito.

Assim, como se pode constatar, não há na sentença objeto de recurso menção
alguma a provas colhidas na Assembleia, o que demonstra que a alegação de-
duzida pelos apelantes é leviana e desprovida de qualquer substrato fático e
probatório.”

Daí por que é imperioso reconhecer que a controvérsia em de-
bate é, a bem da verdade, completamente inaplicável ao caso dos autos, porquanto a medi-
da de busca e apreensão objurgada é atrelada a fatos diversos e independentes dos tra-
tados neste feito criminal, isto é, aos delitos antecedentes às práticas de lavagem de ativos
em exame – cuja atividade persecutória, insista-se, derivou de fontes probatórias total-
mente autônomas e supervenientes. Tanto é assim que, insista-se,  em nenhum mo-
mento o conteúdo do quanto angariado nas buscas foi citado, em sentença, como
meio de prova dos fatos criminosos imputados aos apelantes. 

Chama a atenção, a propósito, e isto se deve destacar, a patente
maleabilidade da argumentação defensiva de ABIB MIGUEL tendente a vincular pro-
cedimentos manifestamente apartados entre si. Isso porque, ao passo em que intenta nuli-
ficar as provas da lavagem de ativos com esteio em (pretensa) mácula havida no âmbito
persecutório dos crimes antecedentes, igualmente admite, em outro excerto de seu ar-
razoado recursal, que tais infrações penais (antecedentes) não são objeto dos pre-
sentes autos, objetivando, com tal linha de argumentação, anular a fundamentação
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da sentença que conclui pela existência dos fatos delitivos pretéritos, dos quais se
originaram os proventos espúrios.21

Ora, se a própria defesa admite que não há vinculação entre os
casos, reconhecendo, ainda que indiretamente, a independência das vertentes investigató-
rias em questão, soa despropositada, em si, a tentativa de nulificar a presente persecução
com esteio em medidas adotadas no âmbito de feito apartado e que, como observado nas
próprias razões recursais, tramitou “por outra vara criminal”.

Justamente à vista de tal quadro, aliás, não há falar-se em apli-
cação da  teoria dos frutos da árvore envenenada, a qual, na precisa lição de Renato
Brasileiro22, apregoa que as provas ilícitas contaminam apenas aquelas que dela de-
correm exclusivamente, o que não se verifica no caso em exame. Seja porque (i) a sen-
tença vergastada não se lastreia em elementos angariados com a busca e apreen-
são, seja porque, ainda que assim não fosse, (ii) a atividade persecutória objeto destes
autos, visando a apurar a prática de lavagem de capitais, é apoiada em fontes pro-
batórias evidentemente independentes, autônomas e supervenientes, a exemplo dos
testemunhos coligidos na fase primeva, na obtenção das informações bancárias dos acusa-
dos por meio de quebra de sigilo fiscal e na existência de vasta prova documental atinente
aos registros imobiliários aqui tachados de espúrios.

Na realidade, como bem fundamentado pelo emérito Magistra-
do sentenciante,  da análise  do contexto fático-probatório reunido nos autos denota-se
campo fértil à incidência da  teoria da descoberta inevitável, possibilitando-se, pois, o
aproveitamento da pretensa “prova derivada” (v.g., relatórios de auditoria mencio-
nados pela defesa), ainda que existente nexo de causalidade entre sua obtenção e

21 Leia-se,  nesse sentido, o quanto disposto no item II,  subitem 1, das razões recursais de mov. 33.1-TJ,  p. 80:
“importa salientar,  que os chamados crimes antecedentes não são objeto de apreciação nos presentes
autos, eis que tramitaram por outra vara criminal, não qual foi a sede adequada para uma análise de provas que visavam
apurar tais ilícitos antecedentes”.
22 Nesse sentido,  explana o il.  jurista  que  “a ilicitude  da  prova  originária  transmite-se,  por  repercussão,  a todos  os  dados
probatórios que nela se apoiem, ou dela derivem, ou, finalmente, nela encontrem em seu fundamento causal” (DE LIMA, Renato
Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. 2017. p. 537).
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a prova tida por ilícita (e não há, insista-se). Sobre a temática, inclusive, destaca-se
percuciente contribuição doutrinária de Eugênio Pacelli:

“(...) Na descoberta inevitável admite-se a prova, ainda que
presente eventual relação de causalidade ou de dependência
entre as provas (a ilícita e a descoberta), exatamente em ra-
zão de se tratar de meios de prova rotineiramente adotados
em determinadas investigações. Com isso, evita-se a contaminação
da totalidade das provas que sejam subsequentes à ilícita. 

(…) Como se observa, há muito a ser discutido. Mas, desde já, deixamos as-
sentado: ainda que ilícita a prova, não vemos razão alguma para se determi-
nar o trancamento do inquérito. E isso porque nem toda atividade investiga-
tória subsequente estaria contaminada, como demonstramos. A prevalecer
tal extensão para o conceito dos frutos da árvore envenena-
da, com desconsideração completa à teoria da descoberta
inevitável, a ilicitude da prova, mais que uma violação à in-
timidade dos interessados, revelar-se-ia cláusula de perma-
nente imunidade em relação ao fato”.23

Reforçam a adoção de tal teoria, em detrimento da inadmissibi-
lidade absoluta de todas as provas derivadas da busca e apreensão (sequer utilizadas nes-
tes autos, vale sempre reiterar, para não se assentar premissa equivocada), as cir-
cunstâncias em que comprovadamente se deu a presente atividade investigativa, afeta à
“Operação  Argonautas”,  fulcrada  em  novos  elementos  de provas que,  nos  anos  de
2013/2014, denotaram para a ocorrência de práticas de lavagens de ativos por meio de
aquisições e outras transações imobiliárias.

Ora, é absolutamente natural e esperado, diante desse quadro
fático, que os agentes oficiantes junto ao GAECO encetassem  diligências para averi-
guar as circunstâncias de tais transações, visando a apurar a origem do numerário
utilizado nos negócios – seja por meio de inquirições, seja por intermédio de análise de

23 In: Curso de Processo Penal. 21.ed. 2017. p. 369-370. g.n.
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prova documental, seja ainda por meio de análise dos documentos bancários e fiscais dos
envolvidos (como de fato procederam).

Logo, mesmo sem acesso a quaisquer elementos probató-
rios porventura obtidos no âmbito das “Operações Ectoplasma I e II”, mais espe-
cificamente a partir da objetada busca e apreensão, certamente haveriam logrado des-
velar – como de fato o fizeram –, por meio das referidas diligências, a espúria procedência
dos ativos empregados nas transações e a ilicitude do registro dos bens em nome de ter-
ceiros, além das demais atividades imobiliárias verificadas como estratagemas de reintegra-
ção dos capitais à economia formal e legítima – tudo objeto da presente persecução penal.

Ou seja, houvesse vinculação da fundamentação condenatória
às provas tachadas de ilícitas (por incompetência do Juízo que decretou a diligência), é evi-
dente que tais elementos sequer caberiam ser descartados, porquanto, ainda assim, tratar-
se-iam de provas “obtidas por uma fonte independente das primeiras” e que, “por si
só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução
criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”, na exata esteira do autori-
zado pelo artigo 157, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Penal.

Tais circunstâncias fático-jurídicas foram igualmente considera-
das pelo d. Magistrado sentenciante (mov. 1867.1, p. 82), ao fundamentar que, “(…) A títu-
lo de mera argumentação, ainda que tal busca e apreensão fosse declarada ilícita em razão da incompetên -
cia do juiz prolator da decisão autorizatória, não há como considerar que seria apta a ensejar a contami-
nação de toda a prova produzida neste feito e, por via de consequência, a nulidade do mesmo. Isso porque,
ainda que fosse desconsiderada tal busca e apreensão, por outras fontes independentes realizadas por meio
de investigações, tanto do GAECO como da Promotoria do Patrimônio Público, se chegaria aos crimes de
lavagem de dinheiro ora narrados. (…)”

A jurisprudência sobre a questão é enfática, a propósito:

STJ: “PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMEN-
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TO.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  ACESSO  AOS  DA-
DOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR APREEN-
DIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMIS-
SÃO DO ACUSADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS.
FONTE INDEPENDENTE.  (…)  V - Importante  ressaltar,
ainda, que, ‘conforme a jurisprudência desta Corte, demons-
trada a existência de fonte independente,  a nulidade do ato
não tem o condão de invalidar as provas subsequentes.’ (AgRg
no REsp n. 1.573.910/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe de 03/04/2018, grifei). VI - ‘A ilicitude da prova, por rever-
beração, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Te-
oria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver
qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte
Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qual-
quer modo, como resultado inevitável das atividades investi-
gativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)’
(EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel.  Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 04/12/2017). (...)”
(HC 537.274/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RA-
POSO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PE),
QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/11/2019,  DJe  26/11/2019,
g.n.)

TRF-3: “EMBARGOS  INFRINGENTES  E  DE  NULIDADE.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.  PEDIDO DE RESTITUI-
ÇÃO DE BENS APREENDIDOS.  IMPROCEDÊNCIA.  OPE-
RAÇÃO SATIAGRAHA.  MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.
INTERESSE  DAS  INVESTIGAÇÕES.  PREVALÊNCIA  DOS
VOTOS VENCEDORES. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO
PROVIDOS. (…) 3. O simples fato de ter sido requerida a bus-
ca e apreensão a partir dos elementos descobertos no âmbito
da ‘Operação Satiagraha’ e posteriormente declarados ilícitos
não os torna, necessariamente, nulos. Isto porque a descober-
ta de tais provas seria inevitável, tendo em vista a instauração
de outros inquéritos com o propósito de apurar condutas pra-
ticadas especificamente pelo embargante, com eventual parti-
cipação de terceiros. (...)” 
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(TRF 3ª Região, QUARTA SEÇÃO,  EIfNu - Embargos Infringen-
tes  e  de  Nulidade  67479 -  0002153-09.2016.4.03.6181,  Rel.  Juíza
Convocada RAECLER BALDRESCA, julgado em 21/11/2019, e-
DJF3 Judicial DATA: 29/11/2019, g.n.)

TJSC: “APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFE-
SA.  ACESSO AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS.  SIGILO
PRESERVADO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS PROCEDI-
MENTOS  INVESTIGATÓRIOS.  CONSULTA  FACULTADA
EM TEMPO HÁBIL AO EXERCÍCIO DA DEFESA.  ATEN-
ÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL. DIFICULDADE DE VISUALIZAÇÃO DOS
RELATÓRIOS POLICIAIS.  MATERIAL DISPONIBILIZADO
NOS AUTOS DEPENDENTES E EM CARTÓRIO. (...)  PRO-
VAS  ILÍCITAS.  CUMPRIMENTO  DE  MANDADO  DE
BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE OBJETOS RELACI-
ONADOS  COM  A  INFRAÇÃO  PENAL  INVESTIGADA  E
NÃO  LISTADOS  NA  DETERMINAÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE MÁCULA.  EVENTUAL CONTAMINAÇÃO DAS DE-
MAIS  PROVAS COLIGIDAS.  AUSÊNCIA  DE  NEXO  DE
CAUSALIDADE E DESCOBERTA INEVITÁVEL. SUBMIS-
SÃO DO ACUSADO À TORTURA NA DELEGACIA DE PO-
LÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SEM AMPARO NOS AUTOS. OI-
TIVA SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR. ALERTA ACER-
CA DOS DIREITOS  CONSTITUCIONAIS.  RÉU QUE PER-
MANECEU EM SILÊNCIO. PREJUÍZO INEXISTENTE. (…) 3
As demais provas coligidas, ainda que guardem relação com a
inquinada pelo apelante, não seriam alcançadas pela mácula
que fulmina as derivadas das ilícitas - teoria dos frutos da ár-
vore envenenada (art. 157, § 1º, primeira parte, do Código de
Processo  Penal),  porquanto  ausente  o  nexo  de  causalidade
(art. 157, § 1º, segunda parte, do Código de Processo Penal) ou
poderiam ter sido obtidas, diante do avançado estágio da in-
vestigação, por meio de fonte independente, ou seja, seguindo
os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou ins-
trução criminal - teoria da descoberta inevitável (art. 157, §§ 1º,
parte final, e 2º, do Código de Processo Penal). (...).”
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(TJSC, Apelação Criminal n. 0001505-05.2016.8.24.0072, de Tijucas,
rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05-
12-2017, g.n.)

Dessa forma, por qualquer perspectiva que se conceba o caso
dos autos, não há cogitar de nulificação do feito por tal ordem de argumentação defensiva,
seja porque (i) a nulidade que se pretende estender à presente persecução não se encontra
reconhecida e assentada em definitivo, seja porque (ii) se está diante de vertente persecu-
tória apartada, autônoma e não conexa, motivo pelo qual, justamente,  (iii) nenhum ele-
mento oriundo da busca tachada de ilícita foi utilizado pelo Juízo sentenciante, calcando-
se a “Operação Argonautas”, em verdade, de (iv) feito lastreado em fontes probatórias in-
dependentes e, sob qualquer ótica, de (v) descoberta inevitável de fatos delituosos, pelos
meios normais de investigação.

Digna de desacolhimento, pois, tal proposição preliminar.

4.2. Da alardeada extemporaneidade da juntada do rol de
testemunhas pelo Ministério Público:

Ainda, ventilam todos recorrentes, em uníssono, a pretensa nu-
lidade da prova oral colhida em juízo, ao argumento de que as testemunhas foram arrola-
das a destempo pelo Ministério Público, mediante juntada extemporânea aos autos do rol
de testemunhas após a apresentação das respostas à acusação, em violação ao devido pro-
cesso legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A arguição carece completamente de respaldo, todavia.

Com efeito, depreende-se dos autos de origem que  o rol de
testemunhas da acusação, ao revés do que argumentam as defesas técnicas, foi efetiva-
mente apresentado pelos il. promotores de Justiça subscritores da peça acusatória
quando do oferecimento da denúncia – especificamente às páginas 57 e 58 –, malgra-
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do, por mero equívoco da serventia de origem, não tenha sido inicialmente digita-
lizado pelos servidores responsáveis e acostado ao sistema Projudi.

Tanto é assim que, como se infere do termo de remessa carrea-
do ao mov. 1.6 dos autos, foi a peça acusatória remetida ao Juízo criminal em 15/04/2015
contemplando 58 laudas, acompanhada do respectivo Procedimento Investigatório Cri-
minal (que contava com 14 volumes físicos, totalizando 2.874 folhas), mas a digitaliza-
ção inicial realizada aos movs. 1.1 e 1.2 pela serventia de origem somente apresen-
tou 56 laudas, a indicar, pois, a pendência de duas páginas (fls. 57 e 58), correspondentes,
precisamente, ao faltante rol de testemunhas (cf. mov. 1.5).

A efetiva apresentação do rol de testemunha no prazo legal –
isto é, quando do oferecimento da denúncia –, a propósito, foi devidamente certificada
pelo Chefe de Secretária de origem, bem esclarecendo o erro procedimental havido
na digitalização da cota ministerial que o contemplava (mov. 453.1):

“(…) Certifico que o servidor do Gaeco, Sr. Alexandre Araújo
Fontainha, entregou fisicamente os 14 volumes dos autos de
Procedimento  Investigatório  MPPR 0046.14.007905-7  (que
posteriormente  foram  cadastrados  no  Projudi  sob  n.º
0011341-41.2015.8.16.0013) em 15/04/2015 acompanhados da
denúncia e do rol de testemunhas.

Certifico, ainda, que a denúncia e o rol não estavam fisicamente
apensados aos autos, com furos em suas folhas e transpas-
sados pelo grampo plástico, apenas inseridos ao final dos
autos, o que é padrão em todos os inquéritos policiais que
são recebidos por esta escrivania das mais diversas seções
do Ministério Público.

Certifico, também, que os autos de Procedimento Investigatório
foram digitalizados ao longo de alguns dias, eis que possu-
em mais de 2800 páginas, e, ao final do trabalho, houve a criação em
29/04/2015  no  Sistema  Projudi  dos  autos  0011341-
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41.2015.8.16.0013, com  a juntada das páginas no mov. 10 e a
inserção da denúncia e termo de encaminhamento no mov.
1, tendo sido olvidado da digitalização e juntada do rol de
testemunhas. 

Certifico, em continuidade, que quando houve a criação no Sistema
Projudi dos autos 0014165-70.2015.8.16.0013 houve a juntada
dos arquivos juntados no mov. 1, dos autos 11341, não tendo
sido  conferidos  os  autos  físicos,  de  modo que  a  falta  se
manteve, o que foi corrigido quando houve a determinação
no item 1, do despacho constante no mov. 53, para que fos-
se juntada a cota do mov. 10.508, do PIC. 

Deste modo, a partir da determinação foi procedida uma con-
ferência nos autos físicos, que gerou a juntada da cota soli-
citada no mov.  76 e a juntada do rol  de testemunhas no
mov. 1.5,  o qual foi  juntado em movimento anterior  para
que fosse mantida a coerência temporal ao se analisar os
autos, eis que a busca por testemunhas arroladas pela acusação sempre se
dá na denúncia.”

Muito ao contrário do que pretendem fazer crer as defesas dos
recorrentes, nota-se, como devidamente elucidado pelo servidor público responsável, que
a denúncia ofertada   já   contempl  ava   rol de testemunhas, na forma preceituada pelo  
artigo 41 do Código de Processo Penal, pelo que não se cogita de hipótese de ex-
temporaneidade na indicação das testemunhas de acusação. 

Trata-se, na realidade, de Procedimento Investigatório Crimi-
nal extenso e que  tramitou fisicamente  perante o Ministério Público e Juízo, motivo
pelo qual a denúncia foi igualmente ofertada de tal forma (fisicamente), mediante apresen-
tação dos autos em cartório para digitalização e inserção junto ao sistema Projudi, além de
disponibilização para acesso às partes junto à própria serventia.
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Aliás,  diferentemente do argumentado pela defesa de  EDU-
ARDO,  EHDEN, ISABEL,  LUCIANA  e  MARION,  não se divisa situação de des-
cumprimento das normativas procedimentais por parte do Ministério Público, sob a alega-
ção de que lhe competia inserir as respectivas peças processuais no sistema eletrônico e,
ao transferi-lo o ônus a servidor do Poder Judiciário, assumiu “o risco de que pudesse ocorrer
alguma falha”. Na realidade, inexistia   qualquer   previsão legal ou normativa que impu  -  
nha aos agentes ministeriais a digitalização do caderno investigativo (que tramitou
fisicamente) e da peça acusatória à época de   sua oferta nos autos, isto é, no ano de  
2015, quan  do sequer   finalizada a integração entre os sistemas eletrônicos d  o Mi  -  
nistério Público e do Tribunal de Justiça.

Em verdade, como bem ponderado pelo Juízo sentenciante, vi-
gorava à época de oferta da denúncia, em sua redação originária, a Instrução Normativa
n.º 05/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça, cujo teor disciplinou a “implantação e fun-
cionamento do PROJUDI na competência criminal”. Dali se depreende, em seu capítulo 3, subse-
ção 1, item 3.1.1.1, previsão expressa no sentido de que, “Enquanto não integrado o
sistema do Ministério Público com o sistema PROJUDI, as denúncias serão proto-
coladas em meio físico e serão cadastradas no sistema PROJUDI pela escrivania/
secretaria”, exatamente como ocorrido na espécie.

Da mesma forma, a legislação afeta ao funcionamento do Mi-
nistério Público, seja a nível nacional (Lei n.º 8.625/93),  seja em âmbito local (LC n.º
85/99), também não contempla qualquer disposição da qual se possa extrair a obrigação
de digitalização de peças processuais pelo órgão ministerial  incumbido do exercício da
ação penal pública.

Não bastasse, vê-se que a Lei n.º 11.419/06 – igualmente invo-
cada pela defesa –, ao disciplinar a informatização dos processos judiciais,  em nenhum
momento atribuiu ao Ministério Público a obrigação de providenciar a digitaliza-
ção de qualquer documento processual. Ao revés, cuidou a legislação federal de impor
apenas aos advogados públicos e privados tal espécie de obrigação, bem assim determinar
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que os órgãos do Poder Judiciário atendessem ao encargo advindo da digitalização das pe-
ças processuais disponibilizando equipamentos a tanto.24

É dizer,  houvesse  real  intenção do legislador em impor aos
membros do Ministério Público obrigação idêntica à atribuída aos advogados atuantes em
autos eletrônicos,  razão não haveria para que o órgão ministerial não fosse igualmente
mencionado no rol elencado no art. 10,  caput, da Lei n.º 11.419/06, a exemplo do que
ocorre no art. 15, parágrafo único, da mesma lei25, quando a legislação federal expressa-
mente impôs ao órgão a obrigação de instruir a denúncia com registros de anotações cri-
minais do acusado.

O protagonismo ministerial no que se refere à formação da opi-
nio delicti e à propositura da ação penal (art. 129, inc. I, da CR/88) em nada se confunde
com a  atividade meramente cartorária – atribuída  op lege  às serventias judiciais
criminais – de digitalização de elementos processuais,  pelo que é completamente
despropositada a arguição defensiva tendente a atribuir ao Ministério Público encargo não
previsto em lei (tampouco nas normativas de regência vigentes à época de oferta da peça
acusatória), obviando-se que a atuação dos agentes públicos está sempre adstrita ao
princípio e à regra da legalidade, expressos nos artigos 5.º, inciso II, e 37,  caput,
da Constituição Federal.26

24 Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em
formato digital,  nos autos  de processo  eletrônico,  podem ser  feitas  diretamente pelos  advogados públicos e
privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se
dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. (…)
§  3º. Os órgãos  do Poder  Judiciário  deverão manter  equipamentos  de  digitalização  e  de  acesso  à  rede
mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. 
25 Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição
inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a
Secretaria  da  Receita  Federal.  Parágrafo  único.  Da mesma forma,  as  peças  de  acusação  criminais  deverão  ser
instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registros dos
acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver.
26 Sobre o tema, sempre oportuna a lição de Marçal Justen Filho: “Existe o princípio da legalidade, consistente na previsão de
que os direitos e obrigações serão produzidos concretamente por meio de lei. Mas o art. 5.º, II, da CF/1988 também consagra uma regra
da legalidade. Trata-se de estabelecer a vedação à criação de direitos e obrigações por meio diverso da lei. (…) Logo,
a ausência de disciplina jurídica tem de ser interpretada como inexistência de poder jurídico. Daí se afirmar
que,  nas relações de direito público, tudo o que não for autorizado por meio de lei será reputado como
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O  lapso havido nos autos – e  disso não passou a  questão,
como se observa – repousou no mero procedimento de digitalização das laudas da
denúncia (especificamente do rol de testemunhas) pela serventia de origem, desen-
cadeado, consoante certificado nos autos pelo servidor responsável, pelo fato de a peça
acusatória encontrar-se carreada ao cabo do extenso procedimento físico apresen-
tado em cartório – na forma das normativas de regência e da própria praxe jurídica, se-
gundo informado pelo chefe da serventia –, que teve de ser digitalizado ao longo de
diversos dias, circunstâncias estas que contribuíram para que a existência do rol passasse
despercebida pela serventia a princípio. 

Tal ausência, como elucidado na certidão, somente foi averi-
guada e retificada quando o Juízo, em 22/06/2015, determinou a digitalização de outra
cota ministerial faltante (mov. 53.1), ocasião em que, uma vez constatado equívoco, foi re-
alizada a digitalização das laudas faltantes, promovendo-se sua juntada ao cader-
no processual eletrônico em 21 de outubro de 2015 (cf. mov. 1.5), isto é, antes mes-
mo de iniciarem-se as outivas judiciais, estando a completa individualização das
testemunhas de acusação, pois, plenamente disponível às defesas junto ao sistema
Projudi cerca de três meses antes da realização do primeiro ato instrutório (ocorri-
do em 21 de janeiro de 2016 – cf. mov. 513.4). 

Ou seja, o que se extrai dos autos, a toda prova, é que a denún-
cia foi ofertada pelo Ministério Público (de forma física) acompanhada do devido   rol de  
testemunh  a  s  ,  restando plenamente atendida, pois,  a previsão contida no artigo 41 do
CPP, inexistindo qualquer intempestividade na indicação dos testigos acusatórios,
tampouco nulidade decorrente de suas oitivas judicias. A simples circunstância de re-
ferida peça, por equívoco do cartório, haver sido digitalizada e acostada aos autos eletrôni-
cos poucos meses depois, antes mesmo da deflagração da fase instrutória,  não autoriza
concluir pela inexistência do rol de testemunhas ou irregularidade (extemporanei-
dade) na sua apresentação, mormente quando já se encontrava a peça, desde o iní-

proibido.”  (In: Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. e-book).
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cio,  plenamente  acessível  em cartório  a  quaisquer  interessados,  juntamente  ao
Procedimento Investigatório Criminal físico.

Trata-se, como se vê, de imbróglio de viés eminentemente
administrativo,  indevidamente usado pelas d.  defesas como se falha processual
fosse, revelando-se absolutamente inapto a justificar o pretendido rechace do rol de tes-
temunhas apresentado  pelo Ministério Público,  in casu,  nos exatos termos da legislação
processual (art. 41 do CPP) e demais normativas de regência.

Revelam-se absolutamente despropositadas, a este respeito, as
alegações defensivas de EDIVAN e SANDRO BATAGLIN no sentido de que não há
demonstração idônea de que o rol acompanhasse a denúncia quando de seu oferecimento.
Para além da conclusão lógica advinda do mero cotejo entre a numeração das laudas da
denúncia e do rol de testemunhas (cronologicamente ordenadas), revelando que realmente
se tratou de páginas pendentes de digitalização, sobressaem dos autos ao menos duas
certidões (movs. 1.6 e 453.1) que dão conta da existência do rol de testemunhas
quando da apresentação da peça acusatória.

Não se descure que as certidões emitidas por servidores públi-
cos, notadamente pela natureza do munus por eles exercido, revestem-se de fé pública e
presunção relativa de veracidade, de sorte que seu teor somente pode ser infirma-
do diante de comprovação cabal em sentido contrário ao certificado , o que não se
vislumbra minimamente nos autos, cujo exame comedido converge, em verdade, justa-
mente para a demonstração de que o Ministério Público, ao ofertar a peça acusatória,
desincumbiu-se perfeitamente do ônus de indicar as testemunhas que pretendia
inquirir sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que os diversos precedentes jurisprudenciais colaci-
onados pelas defesas de ABIB MIGUEL e replicados pelos demais imputados sequer são
aplicáveis ao caso vertente, posto que  não houve nos autos “  deferimento de rol ex  -  
temporâneo do Ministério Público  ” pelo Juízo  , mas simples equívoco administrativo
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na digitalização de peça efetivamente apresentada pelo autor no prazo legal – o que
não autoriza concebê-la como inexistente –, a qual, a propósito, em se tratando de autos
de trâmite inicialmente físico, encontrava-se plenamente acessível a quaisquer interes-
sados para consulta em cartório desde a deflagração da ação penal, sendo o equívo-
co devidamente dirimido pela serventia de origem, ademais, antes da deflagração da fase
instrutória, afastando qualquer prejuízo à defesa.

A propósito da ausência de prejuízo – sem o qual não se co-
gita do reconhecimento de nulidades processuais, forte no já mencionado aforismo pas de
nullité sans grief –, aliás, cumpre destacar ser absolutamente inequívoco ter a defesa dos réus
tomado pleno conhecimento nos autos, em tempo, da existência da peça faltante e, por
conseguinte, das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Como se observa,  todas as testemunhas arroladas na exordial
acusatória foram devida e expressamente elencadas na r. decisão de mov. 285.1 – da qual
todos os defensores foram intimados, cf. movs. 381 a 385, 396, 398, 441, 443, 463 e
464 –, lavrada em 26/11/2015, por meio da qual a il. Magistrada a quo apontou quais seri-
am ouvidas na audiência aprazada para 21/01/2016. 

Nesse viés, vê-se que as defesas dos apelantes foram cienti-
ficadas das testemunhas acusatórias que seriam ouvidas na oportunidade. Tanto
tomaram ciência que, em 07/12/2015, peticionou ABIB MIGUEL nos autos (cf. mov.
399.1) pleiteando a desconsideração do rol de testemunhas de acusação em virtude do in-
deferimento de suas próprias testemunhas defensivas (“como medida de justiça e respeito à pari-
dade de armas”), nada propugnando sobre pretensa necessidade de reabertura do pra-
zo de resposta à acusação ou de complementação da peça defensiva, medidas estas
que argumenta imprescindíveis em seu arrazoado recursal.

Indeferida a questão de fundo (referente à exclusão de teste-
munhas defensivas) e determinada que a situação do rol acusatório fosse esclarecida pela
serventia de origem (cf.  despacho de mov. 448.1),  nota-se ter  ABIB MIGUEL insur-
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gindo-se, uma vez mais, tão somente quanto à questão processual que efetivamente lhe in-
teressava (indeferimento de seus próprios testigos), mediante manejo de correição parcial
(mov. 510.1), nada aventando sobre a suposta preclusão na apresentação do rol de
testemunhas acusatório.

Contra a suposta juntada extemporânea do rol verifica-se, ain-
da, terem se manifestado as defesas dos demais acusados (movs. 493.1 e 512.1), por meio
de  argumentação que foi, então, cabalmente rechaçada pelo Juízo singular no r.
despacho de mov. 528.1, considerando a regularidade da indicação dos testigos e a
ausência de prejuízo as defesas. Quanto a tal decisão, como se vê, foram as defesas
devidamente intimadas nos autos (movs. 547/559, 560, 562/565, 582/588 e 592) e
não se insurgiram (movs. 590/591, 600/602, 610/617), somente tornando a aventar
a questão em sede de alegações finais, isto é, quando finalizada a complexa instru-
ção probatória em juízo, da qual participaram ativamente.

É bastante evidente,  neste quadro, que  se preclusão houve
nos autos, esta não se operou para a acusação na juntada das testemunhas (que foi tem-
pestiva, reafirme-se), e sim para a própria defesa dos réus, que não apenas deixou de
impugnar a decisão que indeferiu a pretensão de exclusão do rol acusatório (mov.
528.1), como adotou comportamentos nos autos que demonstraram seu pleno co-
nhecimento sobre os testigos acusatórios que se pretendiam inquirir, além de acei-
tação na produção probatória, nela oficiando regularmente.

Em caso análogo, aliás – conquanto afeto à seara cível –, de ra-
tio decidendi plenamente extensível à hipótese dos autos, já deliberou o Eg. Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina pelo implemento da preclusão no interesse tardio de reconhecimen-
to de intempestividade de rol de testemunhas e, por conseguinte, pela impossibilidade de
nulificação de sentença lastreada em tais elementos probatórios:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO MARIDO DA AUTO-
RA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE DA-
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NOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA. PRELIMINA-
RES.  NULIDADE  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA,
ANTE O INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL E DO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGA-
MENTO DA AÇÃO PENAL, BEM COMO EM RAZÃO DE A
SENTENÇA ESTAR FUNDAMENTADA EM DECLARA-
ÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA INTEMPESTIVA-
MENTE. CIÊNCIA DO ADVOGADO QUANTO À DECI-
SÃO SANEADORA QUE RESOLVEU  TAIS  QUESTÕES.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  A  TEMPO  E  MODO.
PRECLUSÃO. ‘Deixando a parte demandada de deduzir a sua
insurgência em tempo e modo oportunos (mediante a interpo-
sição de agravo contra a decisão que designou a audiência de
instrução e julgamento)  acerca da não-realização da perícia
requerida em contestação, opera-se a preclusão a respeito da
produção da prova técnica, sendo descabida a alegação de cercea-
mento  de  defesa  em  sede  recursal’  (TJSC,  Apelação  Cível  n.
2003.021074-1, da Capital, rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j. 09-
12-08). (...)”
(TJSC - Apelação Cível 2007.001529-1, de Joinville, Rel. Victor Fer-
reira, Quarta Câmara de Direito Civil, J. 27/08/2009, g.n.)

Sedimentando a ausência de prejuízo na espécie, verifica-se que
na r. sentença vergastada o sentenciante bem consignou que “não houve sequer inova-
ção do Órgão Ministerial em relação ao arrolamento de testemunhas, o qual, inclusive,  trouxe
praticamente as mesmas testemunhas ouvidas no PIC (quatorze delas) (mov. 10.470
do PIC), não havendo como se alegar ‘surpresa’ e, por via de consequência, prejuízo
em relação à posterior juntada do rol” (mov. 1867.1 – p. 66, g.n.).

A bem da verdade, não passa despercebido que os apelantes
não logram individualizar minimamente os supostos danos concretos advindos ao
exercício de suas defesas ante a superveniência aos autos (eletrônicos) do rol de teste-
munhas (devidamente apresentado pelo Ministério Público no prazo legal). 
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Muito ao contrário, alinhavam ordem de argumentação absolu-
tamente genérica, no sentido, v.g., de que “ao constatar que não havia testemunha a ser ouvida em
juízo, certamente se defendeu de uma forma, que seguramente seria diferente, caso tivesse que se antepor a
um rol de testemunhas”, não elucidando concretamente, todavia, em que medida a simples ra-
tificação em juízo da mesma prova testemunhal produzida na fase investigatória (já
encartada aos autos desde a deflagração da persecutio in judicio e com relação à qual, por evi-
dente,  sabiam ser necessário contrapor argumentos no curso do processo) influiu
negativamente nas defesas.

É absolutamente paradoxal, ainda nessa linha, a tentativa de-
fensiva de ABIB MIGUEL de inculcar prejuízo pelo fato de que “não sabia … que o magis-
trado sentenciante iria largamente utilizar tais depoimentos transcrevendo-os literalmente na decisão ora
atacada”, bem assim de que o Ministério Público os invocaria em suas alegações finais, so-
bretudo quando se considera que (i) a defesa tomou ciência, em tempo, da digitalização
do rol de testemunhas, (ii) não se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pleito de sua
exclusão dos autos e (iii) participou ativamente da produção probatória em juízo, sendo-
lhe igualmente oportunizado (iv) contrapor as derradeiras alegações ministeriais por meio
de memoriais próprios. Completamente   descabida  , pois, para dizer o mínimo, a tentativa  
de transparecer desconhecimento e surpresa acerca da aceitação da prova testemunhal nos
autos e utilização em sentença.

Não há de se perder de vista, para mais, apenas para esgotar a
questão, que a mera existência de reiterados pronunciamentos judiciais posteriores à
digitalização do rol de testemunhas, endossando-a, torna superada qualquer arguição ten-
dente a desconstituir a higidez da prova testemunhal. O juízo de pertinência da impu-
tação delitiva, aliás, consoante bem preleciona José Frederico Marques, é exercido
continuamente ao longo de toda a persecução penal, e não apenas na fase de res-
posta à acusação, de forma que eventuais argumentos defensivos que, porventura, alme-
jasse a defesa apresentar em face da prova testemunhal, certamente poderiam ter sido ex-
ternalizados em outras fases processuais – como de fato o foram, sobretudo porque o
conteúdo dos testemunhos foi amplamente contraposto pelas defesas nas alegações fi-
nais, assim como o são, uma vez mais, na seara recursal.
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Das lições do ilustre jurista extrai-se, a propósito, que:

“Os atos postulatórios devem passar primeiro sob o crivo do julgamento da
admissibilidade, regra essa que se estende também à denúncia. Aliás, esse
juízo de admissibilidade da acusação não se realiza apenas
no despacho liminar de ajuizamento da denúncia. Em fases
e momentos ulteriores do procedimento, ele se repete. É o
que se verifica, por exemplo, quando o juiz decide sobre algumas das exceções
catalogadas no art. 95 do Cód. de Proc. Penal, ou quando profere sentença
sobre casos de extinção da punibilidade (art. 61), ou quando se pronuncia
sobre  nulidades,  ou  determina  que  se  pratiquem  diligências  para  sanar
qualquer irregularidade (art. 502).”27

Nesse sentido, se, ainda assim, durante o exercício desse juízo
contínuo de pertinência das imputações delitivas, culminaram todas as teses defensivas re-
futadas pelo Julgador de origem, inclusive com desfecho condenatório para os ora recor-
rentes, não é minimamente viável cogitar de nulificação do processo pela mera ale-
gação genérica e abstrata de que teriam os acusados se defendido diversamente se
tivessem conhecimento prévio sobre o rol de testemunhas acusatório. Como se vê, a
efetiva ciência da  digitalização do rol anteriormente à deflagração da instrução,
bem assim do  indeferimento da pretensão defensiva de vê-lo expurgado, desponta
como inequívoca nos autos, a partir do que, então,  presume-se ter havido adequação
das teses defensivas à realidade processual.

Caracteriza raciocínio totalmente ilógico e impassível de acolhi-
da, em verdade, concessa maxima venia, cogitar de dano presumido à parte por mera reali-
zação de juízo abstrato e hipotético acerca de possíveis (e não elucidadas) teses
que poderiam haver sido apresentadas ao Magistrado na resposta à acusação em
virtude do rol de testemunhas, aptas a modificarem o deslinde processual que, ao cabo
da complexa instrução havida, culminou condenatório quanto aos apelantes.

27 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v.2. 1997. p. 158-159.
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Daí por que, sob qualquer ângulo que conceba a questão, não
se está diante de extemporaneidade da indicação de testemunhas pelo Ministério Público,
tanto menos de prejuízo à defesa pela mera digitalização do rol e juntada aos autos ele-
trônicos poucos meses depois da oferta da peça acusatória, mas antes da deflagração da
fase instrutória, mormente quando a ciência, aceitação e participação ativa das defesas na
produção da prova oral revelam-se como inexoráveis nos autos.

Digna de desacolhimento, pois, a nulidade invocada.

4.3. Da propalada   nulidade da   quebra de sigilo fiscal  :  

Ainda nessa linha, propugna a defesa de  ABIB MIGUEL o
reconhecimento da nulidade do afastamento do sigilo fiscal decretado no bojo dos autos
incidentais sob n.º 0005988-83.2016.8.16.0013, ao argumento de que deferido com esteio
em provas ilícitas, a saber, o testemunho judicial de JOSÉ CARLOS THIMOTEO DA
SILVA, tomado com base em rol extemporaneamente apresentado pela acusação, bem as-
sim os elementos oriundos da busca e apreensão inquinada.

A pretensão é totalmente  desprovida de amparo,  entretanto,
porquanto fulcrada em nódoas processuais não apenas inexistentes, como amplamen-
te examinado alhures, mas em premissas fático-jurídicas evidentemente equivocadas.

Com efeito, o que se depreende do feito procedimental inci-
dental invocado é que a providência objurgada foi decretada em 13/04/2016 (mov. 12.1
dos  autos  0005988-83.2016),  a  partir  de  requerimento  ministerial  manejado  em
23/03/2016 (mov. 1.1 daquele feito),  com vistas na  imprescindibilidade da medida
para o escorreito deslinde da persecução penal, sobretudo pela própria especificida-
de das teses defensivas invocadas nas respostas à acusação, aventando a licitude
dos valores envolvidos nas transações imobiliárias descritas na denúncia. 

O afastamento do sigilo fiscal resultou assim motivado:

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

52



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

“Com relação aos demais requeridos, considerando que a controvérsia princi-
pal nos autos de ação penal diz respeito exatamente à origem do patri-
mônio das pessoas físicas, merece acolhida o pedido. 
Com efeito, importante ressaltar que os fatos narrados na peça inaugural (Ação Penal sob
nº 0014165-70.2015.8.16.0013) decorrem das investigações realizadas pelo GAECO e
pela Promotoria ao Patrimônio Público de Curitiba, quando foi desbaratado o esquema
conhecido como escândalo dos “Diários Secretos” que funcionava na Assembleia Legislati -
va do Estado do Paraná. 
Consoante elementos informativos que instruem os autos, havia funcionários fantasmas in-
cluídos na folha de pagamento da Assembleia, propiciando o desvio de vultosos valores dos
cofres  públicos  paranaenses,  os  quais,  foram  estimados  em  aproximadamente  R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 
Em decorrência das investigações realizadas, e em especial, por meio
de um depoimento prestado junto ao GAECO, foram constatados for-
tes indícios de que o acusado Abib seria líder de uma associação cri-
minosa, juntamente com diversos familiares seus e outros colaborado-
res, organizada com o intuito de dar destinação aos valores desviados
dos cofres públicos, cometendo ilícitos referentes à lavagem de capi-
tais, adquirindo imóveis, ocultando e dissimulando bens, realizando
movimentações financeiras, dentre outras práticas ilícitas. 
Registre-se, que durante o deslinde das operações, o acusado Abib Miguel foi, inclusive,
preso no aeroporto de Brasília quando recebia R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em es-
pécie, de origem duvidosa. 
Por tudo isso, o Ministério Público ofereceu denúncia em relação aos aludidos requeridos e
deflagrou o início do processo referente ao sequestro de diversos bens pertencentes às pessoas
denunciadas e às empresas a elas pertencentes. 
Note-se que já foram localizados mais de 100 (cem) imóveis de propriedade dos ora reque-
ridos nas cidades de Curitiba/PR, Balneário Camboriú/SC, São João da Aliança/GO,
Rebouças/PR, Arraias/TO e muitas outras, além de outros diversos bens, como maqui-
nários e veículos, tudo em nome dos ora denunciados ou das pessoas jurídicas as quais lhes
pertencem, consoante se depreende dos autos de sequestro em apenso. 
Além disso e de todos os  elementos informativos colhidos durante a
fase investigativa, apurou-se, prima facie, durante a instrução proces-
sual, ainda em andamento que, em especial, a família de Abib Miguel
passou a adquirir vultuoso patrimônio justamente no período em que
haveria esse desvio de dinheiro dos cofres públicos e, conforme relato
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da testemunha José Carlos Timóteo da Silva, Abib começou a adquirir
muitas propriedades em São João da Aliança e a ampliar visivelmente
seus negócios, enriquecendo e passando a exercer forte influência na
cidade. 
Também, consoante depoimento da testemunha João Beraldino de Assunção, padre da ci-
dade de São João da Aliança/GO, a pessoa de Abib teria custeado, de seu próprio bolso,
parte de reforma na igreja da cidade. 
Logo,  há fortes indícios de um vultuoso crescimento patrimonial  da
pessoa de Abib Miguel e sua família, incompatível, ao menos num pri-
meiro momento, com sua função de mero Diretor Geral da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, levando-se a crer que as incontáveis aqui-
sições de bens em nome de terceiros seriam destinadas a “disfarçar” a
ilicitude dos montantes pecuniários auferidos. 
Outrossim, há evidências de que os demais requeridos tinham envolvimento no esquema
criminoso, tanto seus filhos Luciana de Lara Abib, Eduardo Miguel Abib e Isabel Stein
Miguel, bem como sua esposa Marion Varassin de Lara Miguel, e terceiros envolvidos
Ehden Abib, Edivan Bataglin, Sandro Bataglin, Pedro Abib, Antonio Abib, Eduardo
Duarte Ferreira, Eurolino Sechinel dos Reis e José Domingos Scarpelini concorreram na
ocultação de bens e no suposto branqueamento de capitais, auxiliando Abib a ocultar os
montantes pecuniários adquiridos de forma ilícita, ora com negociações de imóveis em Curi-
tiba/PR, Rebouças/PR, e São João da Aliança/GO, por exemplo, ora utilizando-se
das pessoas jurídicas acima mencionadas. 
Ainda, cumpre salientar que a empresa Cerrado Participação e Administração Ltda. tem
como únicas sócias as requeridas Isabel e Luciana (mov. 56.1 dos autos de sequestro), a
pessoa jurídica Moeda Verde Transporte de Cargas Ltda. – ME tem como únicos sócios
as pessoas de Sandro e Eduardo Miguel (mov. 165.1 dos autos de sequestro), a sociedade
Moeda Verde Agro-Industrial Ltda. – ME tem como um de seus administradores a pes-
soa de Sandro (mov. 318.1 dos autos de sequestro em apenso) e a sociedade Mineração e
Comércio de Pedras Santa Edviges Ltda. possui como sócias as pessoas de Luciana e Isa-
bel. 
Assim, diante da existência de indícios da prática de delitos de lavagem
de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores por parte dos re-
queridos, é admitida a quebra de sigilo fiscal, nos termos do artigo 1º,
§ 4º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 105/2001. (...)
Por tudo isso, entendo necessário ser deferido o pleito de quebra de sigilo fiscal, na forma
como requerido pelo Ministério Público - GAECO, vez que imprescindível ao deslinde da
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instrução probatória, havendo indícios fortes de autoria a autorizá-lo, conforme dito aci-
ma.” (g.n.)

Nesse sentido, muito ao contrário do que pretendeu fazer crer
a defesa, é perceptível que a providência não foi lastreada nos testemunhos de acusa-
ção coligidos sob o crivo do contraditório judicial – no que entende repousar a ilicitu-
de pela já mencionada extemporaneidade da apresentação do rol acusatório. Há, como se
observa,  alusão expressa ao amplo panorama informativo coligido no âmbito da
fase extrajudicial, desvelador do esquema criminoso, não se inferindo do r.  decisum, em
verdade, qualquer utilização, juízo de valor ou prejulgamento acerca da prova que se esta-
va a produzir na fase processual instrutória naquela altura.

Tanto é assim que o depoimento no qual se embasa o presente
inconformismo defensivo (JOSÉ CARLOS THIMOTEO DA SILVA), mencionado por
uma única vez pela Magistrada a quo para fundamentar a medida, diz respeito, expressa-
mente,  àquele coligido “durante a fase investigativa”, razão pela qual é  cabalmente
desprovida de respaldo a tentativa defensiva de fazer crer que a providência toma
por base testemunho ilícito (derivado de rol extemporâneo).

É francamente irrelevante, a propósito, o fato de o deferimen-
to da medida haver ocorrido quando já deflagrada a fase instrutória. Como visto, a formu-
lação do pedido ministerial e seu ulterior deferimento se deram a partir de necessidade
desvelada no âmbito da própria persecutio in judicio. Demais disso, houvesse o Juízo
singular  lastreado-se  na  prova  oral  judicializada  para  a  medida,  tampouco despontaria
qualquer ilegalidade a ser reconhecida, porquanto a juntada do rol de testemunhas acu-
satório aos autos, como amplamente abordado alhures – argumentação à qual se
remete, por brevidade –, foi tempestiva e regular, inexistindo, no mais, qualquer limi-
tação temporal para o requerimento da providência, cuja necessidade é atrelada ao próprio
desenrolar persecutório, observando-se a cláusula rebus sic stantibus.

Na mesma linha, a mera leitura da decisão vergastada revela
que  não se embasou a Julgadora monocrática em qualquer elemento advindo da
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busca e apreensão tachada de ilícita – argumentação defensiva esta igualmente in-
subsistente, aliás, por não se divisar nenhuma situação de nulidade extensível a
este feito, na forma já examinada anteriormente (seção 2.1 deste parecer). 

Trata-se, em verdade, de medida amplamente fundamentada na
necessidade de averiguação dos contornos (de ilicitude ou não) das transações imobiliárias
identificadas nos autos, factível a partir do exame da evolução patrimonial dos acu-
sados declaradas ao fisco, tudo a aclarar a patente  impossibilidade de obtenção de
tais informações por meios diversos ou menos gravosos.

A flexibilização do sigilo constitucional de dados – aí in-
cluídos os bancários e fiscais, por evidente –, a propósito,  encontra supedâneo idôneo
na necessidade de preservação do interesse coletivo  atinente ao resguardo da segurança
pública, em legítima ponderação constitucional de valores e interesses. Nesse viés, inclu-
sive, bem leciona Renato Brasileiro28, com costumeira excelência, que: 

“Na verdade, não há falar em direito fundamental absoluto. Todos os direi -
tos fundamentais devem ser submetidos a um juízo de ponderação quando en-
tram em rota de colisão com outros  direitos  fundamentais,  preponderando
aqueles de maior relevância. Com efeito,  as garantias fundamentais
não são – e  nem poderiam ser  – absolutas,  notadamente
quando se constata que, sob a roupagem de 'garantias', são
muitas vezes invocadas por criminosos de modo a camuflar
práticas delituosas.”

No mesmo norte, dão-se as lições do Exmo. Ministro do Pre-
tório Excelso Alexandre de Moraes, no sentido de que  “os direitos humanos funda-
mentais, dentre eles os direitos e garantias indivíduas e coletivos consagrados no
art. 5.º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um ‘verdadeiro es-
cudo protetivo’ da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afasta-

28 In: Legislação Especial Comentada. 3.ed. 2015. p. 135, g.n.
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mento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração
ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.”29

Não por outra razão a norma insculpida no art. 5º, inciso XII,
da Carta Magna30 prevê que o direito à privacidade cede passo, para fins de investi-
gação ou instrução processual penal, ante o preenchimento de hipóteses específi-
cas regulamentadas por lei, desde que haja ordem judicial autorizando a medida invasi-
va – exatamente como ocorrido no caso dos autos, reitere-se.

Além disso, regulamentando o texto constitucional, estabelece
a Lei Complementar n.º 105/2001, em seu artigo 1.º, § 4.º, in verbis, que “A quebra de si-
gilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qual-
quer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos
seguintes crimes: (…) VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; e IX – pratica-
do por organização criminosa”, evidenciando a absoluta correspondência entre as imputações
tecidas nos autos e o deferimento da medida.

À vista de tais considerações, portanto, é seguro concluir que o
levantamento do sigilo fiscal deferido nos autos encontra arrimo no permissivo constitu-
cional e  nas disposições estampadas na legislação infraconstitucional, não se cogitando,
por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, sobretudo porque o requerimento, re-
afirme-se, não foi lastreado nos moldes aduzidos pela defesa, isto é, com supedâ-
neo em testemunho e documentação pretensamente ilícitos.

É assaz sintomático (senão revelador), na realidade, o intento
defensivo de ver expurgada dos autos a documentação oriunda do levantamento de sigilo
fiscal dos acusados, visto que  amplamente utilizada pelo Magistrado singular para

29 DE MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 62-63, g.n. 
30 “É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigação criminal ou instrução processual penal”.
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fundamentar o decreto condenatório que culminou na imposição de severa repri-
menda corporal em face do apelante ABIB MIGUEL.

De mais a mais, obviou-se a defesa de insurgir-se contra a
referida medida invasiva em tempo, isto é, à época de seu deferimento, conquanto de-
vidamente cientificada da providência no âmbito daquele feito incidental, em se tratando
de contraditório diferido (movs. 26, 36 e 46 dos autos 00059988-83.2016). Trata-se, pois,
de claro revolvimento de questão já superada nos autos, porquanto fulminada pela
preclusão, refletindo, insista-se,  permissa venia, mera tentativa defensiva de inutilizar-se a
prestação jurisdicional exarada ao cabo de complexa e extensa persecução penal de ori-
gem, envolvendo fatos delitivos de notória gravidade.

Nada há de ilícito, destarte, no deferimento da providência.

4.4.   Da indigitada inépcia da denúncia:  

Ainda prefacialmente, como visto, invocam as defesas dos re-
correntes  ABIB MIGUEL,  EHDEN ABIB, EDUARDO ABIB, LUCIANA ABIB,
ISABEL MIGUEL e MARION MIGUEL, em seus respectivos arrazoados recursais, a
nulidade do processo por suposta inépcia da peça acusatória. Alegam, nesse viés, em unís-
sono, que a exordial acusatória contempla descrição genérica dos fatos, posto que ca-
rente de indicação dos elementos mínimos aptos a oportunizarem a ampla defesa,
tais como a origem específica e os valores dos numerários espúrios objeto de desvio, bem
como das benfeitorias e dos insumos com eles adquiridos.

A tese, todavia, para além de insubsistente, sequer se presta
a alicerçar a nulificação do feito na presente fase processual, como pretendido.

Com efeito, é salutar ter em conta, antes de mais, que a ques-
tão alusiva à inépcia da denúncia já se encontra  superada com a prolação da sentença,
tendo em vista que o decreto condenatório exarado implica na preclusão da pretensão de
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reconhecimento da nulidade suscitada. É, a propósito, o entendimento  sedimentado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa:

“(...)  A prolação de sentença condenatória esvai a análise do
pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso por-
que,  se,  após  toda  a  análise  do  conjunto  fático-probatório
amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve
um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução pe-
nal (denotando,   ipso facto  , a plena aptidão da inicial acusató  -  
ria), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de
aptidão da exordial acusatória (...).”
(AgRg  no  REsp  1828858/SP,  Rel.  Ministro  Joel  Ilan  Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020, g.n.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECI-
AL.  OMISSÃO.  NÃO  CARACTERIZADA.  REVISÃO  DO
MÉRITO.  INCOMPATIBILIDADE  COM  A  VIA  ELEITA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.  FALTA DE CONFRON-
TO ENTRE TESE E DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. CAUSALIDADE E DOLO. ANÁLISE DO CONTEX-
TO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DES-
PROVIDO. (…) 2.  Com a superveniente prolação de decisão
condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia
ou de ausência de justa causa para a ação penal. (...)”
(AgRg no REsp 1730869/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020, g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  ART.
1°,  I,  DA LEI N. 8.137/1990.  INÉPCIA FORMAL DA  DE-
NÚNCIA.  AÇÃO  PENAL  JULGADA  PROCEDENTE.
TESE PREJUDICADA. (…) A alegação de inépcia da denún-
cia fica superada se já houver sentença, pois seria incoerente
analisar a mera higidez formal da acusação caso a pretensão
condenatória tenha sido acolhida, depois de exauriente e verti-
cal análise do acervo fático e probatório dos autos. (…)”
(AgRg no REsp 1347070/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado 15/12/2016, DJe 02/02/2017, g.n.)
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A jurisprudência dos Tribunais, perfilhada, inclusive, por esse
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não destoa dessa compreensão:

“PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1º, INCISO I, DA
LEI Nº 8.137/90. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIA-
LIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...)  Inépcia da de-
núncia. Questão superada tanto pelo recebimento da denún-
cia quanto pela prolação da sentença. Precedentes das cortes
superiores e desta Regional. Adequado preenchimento dos requi-
sitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminares rejeita-
das. (…)”
(TRF-3  -  Quinta  Turma  -  ACR -  Apelação  Criminal  -  59420  -
0002580-14.2005.4.03.6109 - Rel.: Desembargador Federal Mauricio
Kato - - J. 01.02.2016, g.n.)

“APELAÇÕES CRIME - CONDENAÇÃO - APELO (1): ARTI-
GO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 244-B DA
LEI Nº 8.069/1990 -  PLEITO PELA NULIDADE DA AÇÃO
EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO VERBO EM QUE TERIA INCORRIDO
O ACUSADO -  PRECLUSÃO DO PLEITO ANTE A SEN-
TENÇA  CONDENATÓRIA -  EXORDIAL  ACUSATÓRIA
QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP (...).”
(TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1057378-7 - Lapa -  Rel.: Carvilio da
Silveira Filho - Unânime -  - J. 06.11.2014, g.n.)

Ainda que assim não fosse,  não se vislumbra ocorrência de
inépcia da denúncia. Em verdade, não passa despercebido que parte dos argumentos ex-
pendidos neste ponto confunde-se com o próprio mérito processual, calcados na ver-
são defensiva que igualmente embasa o pleito absolutório formulado, no sentido de que as
imputações são desprovidas de justa causa (provas) bastante.

Nada obstante a higidez da condenação exarada seja objeto de
análise pormenorizada adiante,  quando do exame do mérito recursal, convém assentar,
desde logo, que inexiste qualquer defeito na narrativa da peça acusatória.
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Não se pode olvidar,  nesse aspecto,  tratar-se a  denúncia  de
peça técnica, que reclama necessariamente que a descrição fática contenha todas as ele-
mentares e demais  circunstâncias essenciais à cabal compreensão dos eventos crimi-
nosos, a fim de viabilizar o pleno exercício do direito de defesa da parte acusada, consoan-
te dispõe o artigo 41 da lei penal adjetiva31.

Tais requisitos legais são plenamente inferidos    da    bem  
elaborada e minudente   peça inaugural acostada aos autos (movs. 1.  1 e 1.2  )  .  Nesse
sentido, deu a conhecer a denúncia, em breve resumo – porquanto os contornos dos gra-
víssimos crimes sob apuração serão aprofundados em momento oportuno –, a existência
de verdadeiro grupo criminoso capitaneado por ABIB MIGUEL, a quem incumbia ori-
entar e, em determinados casos, executar a alocação e ocultação dos recursos proveni-
entes dos reiterados desvios de verbas por ele próprio perpetrados, correspondentes
a vultosos numerários dos cofres públicos estaduais obtidos por meio da inclusão de “fun-
cionários fantasmas” na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Pa-
raná, sob apuração no âmbito da já mencionada “Operação Ectoplasma”, notoriamente
mais conhecida como “Diários Secretos”.

Consoante narrado na exordial, referida organização criminosa,
na qual ABIB MIGUEL exercia autoridade hierárquica em relação aos demais denuncia-
dos, voltava-se à prática de  reiterados e diversificados atos de lavagem de capitais,
mediante uso de terceiros e realização de negócios imobiliários (aquisição de imóveis
urbanos e rurais e posterior exploração) que ultimavam, em essência, escamotear a prove-
niência do numerário espúrio, distanciando-o de seu real detentor, ao tempo em que viabi-
lizavam a reciclagem dos ativos e reinserção na economia.

Segundo narrado na peça inaugural – e posteriormente confir-
mado ao longo da instrução criminal, adiante-se –, a organização capitaneada por ABIB

31 “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol
das testemunhas.” (destacado).
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MIGUEL contava com a participação dos demais denunciados, quais sejam, seus familia-
res próximos e pessoas de sua confiança, de forma que todos exerciam funções essenciais
para a consecução dos reiterados delitos de branqueamento de capitais, mediante variadas
técnicas utilizadas para o êxito dos fins espúrios do grupo.

A peça vestibular, como se vê, foi esquematizada e segmentada
em três partes distintas: (i) a primeira descrevendo, resumidamente, a ocorrência dos deli-
tos antecedentes, viabilizando a contextualização sobre a efetiva origem espúria dos valo-
res envolvidos nas transações; (ii) a segunda versando sobre o crime de organização cri-
minosa, por meio da qual bem se delineou o quadro de ilicitude do grupo – em parte de
vínculo familiar –, liderado por ABIB MIGUEL; e  (iii) a terceira tratando, com minú-
cias, dos variados delitos de lavagem de capitais perpetrados pela organização criminosa,
igualmente mediante a orientação deste apelante.

Longe de se tratar de narrativa “genérica”, como pretenderam
fazer crer as defesas, aclara-se haver o órgão ministerial realizado descrição particularizada,
pormenorizada e técnica quanto à imputação de organização criminosa, a conduta de cada
um dos imputados, descrevendo, de forma individualizada, a função exercida por cada
um dos denunciados – 12 (doze) pessoas – no grupo criminoso cuja chefia se imputou a
ABIB MIGUEL. Colaciona-se, nesse viés, por oportuno e ilustrativo, excerto relativo à
narrativa acusatória deste crime (mov. 1.1 – p. 06/08):

“2) DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Amealhada por ele grande quantidade de dinheiro, em espécie, de origem espúria, para po-
der bem usufruir do montante obtido e evitar a atuação de qualquer órgão estatal que bus-
casse o devido ressarcimento procedeu-se à sua lavagem. 

Assim sendo, a partir de data não precisada nos autos, mas certamente desde o ano 1997
até o dia 28 de novembro 2014, os ora denunciados ABIB MIGUEL, LUCIANA
DE LARA ABIB, EDUARDO MIGUEL ABIB, ISABEL STEIN MI-
GUEL, EHDEN ABIB, PEDRO ABIB, ANTONIO ABIB, MARION
VARASSIN DE LARA MIGUEL, EDUARDO DUARTE FERREI-
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RA, EDIVAN BATAGLIN e  SANDRO BATAGLIN, cientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de vontades, com um aderindo voluntaria-
mente à conduta delitiva do outro, constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa, a qual tinha como objetivo obter, diretamente, vantagem de natureza patrimoni-
al, mediante a prática de crime de lavagem de dinheiro. 

A sistemática adotada pelos denunciados envolveu técnicas de lavagem de uso de terceiros e
de simulação de origem, principalmente mediante a aquisição de imóveis urbanos e rurais,
em vários estados da Federação, e sua posterior exploração. No caso dos imóveis rurais,
conforme eram adquiridos, os denunciados empregavam recursos desviados da ALEP para
produção agrícola (cultivo de grãos, extração de madeira, etc.) e mineração. Em relação aos
imóveis urbanos, a exploração se dava, sobretudo, através de sua locação a terceiros. Atra-
vés dessas atividades, a organização criminosa gerava recursos ‘limpos’, que, por sua vez,
eram mantidos ou movimentados no sistema financeiro, ou eram combinados com outros
recursos desviados dos cofres públicos, propiciando a aquisição de outros imóveis, que em
muitos casos também eram explorados, e assim sucessivamente. 

Na estrutura dessa organização criminosa, o comando cabia ao ora
denunciado ABIB MIGUEL, o qual orientava e, em certos casos, exe-
cutava a alocação dos recursos provenientes dos crimes antecedentes,
exercendo autoridade hierárquica em relação aos demais. Sua concorrên-
cia em todos os delitos também deriva do fato de ser ele quem detinha os valores posterior -
mente alocados na lavagem de dinheiro, sendo, em última análise, o proprietário de fato de
todo o patrimônio ilícito construído através dos desvios por ele praticados. 

A ora denunciada LUCIANA DE LARA ABIB possuía atuação de cu-
nho gerencial, servindo como ‘braço direito’ do ora denunciado ABIB
MIGUEL e sendo responsável pela maior parte da movimentação dos
valores oriundos da Assembleia Legislativa do Paraná. Ademais, pres-
tava-se, também, à alocação de bens em seu nome. 

Os ora denunciados EDUARDO MIGUEL ABIB,  ISABEL STEIN
MIGUEL, EHDEN ABIB, PEDRO ABIB, ANTONIO ABIB, e MA-
RION  VARASSIN  DE  LARA  MIGUEL  atuavam  principalmente,
prestando-se à alocação de bens em seu nome. EDUARDO MIGUEL
ABIB ainda auxiliava,  eventualmente,  a  ora  denunciada LUCIANA
DE LARA ABIB em sua função gerencial.
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O denunciado EDUARDO DUARTE FERREIRA, por sua vez, era o ‘braço ju-
rídico’ da organização criminosa, responsável pela elaboração dos estratagemas legais (atos,
contratos, etc.). Também permitiu que fosse alocado em nome de sua filha parte de um dos
bens adquiridos pelo grupo. 

Aos ora denunciados EDIVAN BATAGLIN e SANDRO BATAGLIN
cabia assegurar a eficaz exploração e produtividade dos imóveis ad-
quiridos e/ou explorados com as verbas públicas desviadas, de forma
a permitir a sua fruição, com a aparência de licitude. Ademais, eventu-
almente, prestavam auxílio para concretizar as aquisições de imóveis,
quando tal se fazia necessário utilizados para a ocultação e dissimula-
ção da natureza, origem, localização e propriedade dos valores desvia-
dos da ALEP.”

Sequencialmente, observa-se que o minucioso relato alinhava-
do na peça vestibular volta-se à especificação das variadas condutas destinadas à oculta-
ção e dissimulação dos valores provenientes das reiteradas infrações penais antecedentes
– estimados na astronômica monta de R$ 216.842.327,53 (duzentos e dezesseis milhões,
oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos)
–, passando-se à descrição dos imóveis, urbanos e rurais, adquiridos em nome do acusado
ABIB MIGUEL, bem como de ISABEL MIGUEL, LUCIANA ABIB, EDUARDO
ABIB, MARION MIGUEL, EHDEN ABIB, PEDRO ABIB, ANTÔNIO ABIB,
SANDRO BATAGLIN e EDIVAN BATAGLIN.

Ainda, narra a exordial, de forma minudente, os crimes de lava-
gem de ativos perpetrados mediante ocultação de valores por meio de pessoas físicas e ju-
rídicas, compra de joias, além da posterior integração de parte dos valores espúrios ocul -
tos, ocorrida por intermédio da exploração dos imóveis rurais e urbanos mediante arren-
damentos.

Também nestes pontos foi o órgão ministerial assaz técnico e
claro ao alinhavar os eventos criminosos, indicando não apenas a data de consumação dos
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crimes e sua motivação, como o modus operandi de cada uma das reiteradas condutas leva-
das a cabo com o fito de escamotear a procedência ilícita dos numerários, consubstancia-
do em técnicas diversas, tais como: (i) aquisição de imóveis urbanos em nome de ABIB
MIGUEL  e  de  parte  dos  demais  denunciados,  em sua  maioria  seus  familiares (itens
3.1/3.3 e 4.1/4.45); (ii) ocultação de valores por meio de pessoas físicas e jurídicas (itens
5 e 6.1/6.2); (iii) integração de parte dos valores ocultos mediante exploração dos imóveis
rurais e urbanos (itens 7.1/7.12);  (iv) ocultação e dissimulação da origem e integração
através da exploração de propriedades de terceiros (itens 8.1/8.3), para além (v) da oculta-
ção mediante aquisição de joias (item 9).

Tal técnica, completa e  minuciosa estruturação e narrativa
dos crimes, insista-se, é adotada com relação a todos os acusados e fatos delitivos. É di-
zer, da descrição dos fatos delituosos não se extraem, em absoluto, máculas passíveis de
infirmar o pleno exercício do direito à ampla defesa pelos denunciados.

Dessa forma, conquanto se trate de peça acusatória extensa – o
que, em si, não reflete nenhuma ilegalidade, ao revés, demonstra esmero, aprofundamento
e preocupação dos agentes ministeriais na escorreita contextualização do (gravíssimo) caso
concreto e na demonstração, de plano, da justa causa à persecução –, é possível extrair
da narrativa dos fatos criminosos todas as elementares e demais circunstâncias
inarredáveis à compreensão dos eventos delituosos.

A bem da verdade, o intento defensivo de que fosse pormeno-
rizada a proveniência exata de cada um dos valores espúrios empregados nas transações
imobiliárias é exigência que, para além de  sobrexcedente aos requisitos mínimos es-
tampados no artigo 41 do Código de Processo Penal (porquanto afeta ao próprio
mérito processual), inviabilizaria o próprio exercício da acusação.

O  raciocínio  defensivo,  na  realidade,  parece  descurar-se  da
própria  natureza dos crimes de lavagem de ativos, que objetiva, precisamente, conferir
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aos capitais espúrios aparência de legitimidade, fazendo-o por meio da mescla entre o pa-
trimônio lícito do agente e os ativos obtidos com as práticas delitivas.

Nessa perspectiva, uma vez que  a incorporação dos ativos
espúrios ao patrimônio legítimo é característica ínsita ao delito em tela, é evidente
que, por vezes, o rastreamento pretendido pela defesa revelar-se-á complexo, senão invia-
bilizado, o que não autoriza presumir, todavia, a legitimidade do patrimônio   empre  -  
gado nas transações imobiliárias por indivíduo notoriamente envolvido em desvios
(milionários) de verbas oriundas dos cofres públicos paranaenses.

Daí por que se revela despropositada e desapartada do quadro
dos autos, permissa venia, a tentativa defensiva de atribuir notas de generalidade e super-
ficialidade à denúncia. Muito ao contrário, os fatos são contextualizados e direciona-
dos a cada um dos coautores, mediante descrição individualizada de suas respectivas
contribuições para os ilícitos,  (des)incumbindo-se o órgão ministerial de identificar
todos os elementos indiciários que respaldaram o ajuizamento da presente ação
penal – aclarando a justa causa –, bem assim descrevendo todas as circunstâncias
essenciais e acidentais inerentes a cada um dos tipos penais, inclusive a própria mo-
tivação do esquema delituoso engendrado.

É evidente, pois, que a peça preambular, na forma como elabo-
rada, por meio de narrativa minudente e completa, atende aos requisitos necessários à de-
flagração da persecutio criminis (art. 41 do CPP), não se prestando a infirmar a higidez le-
gal da peça incoativa, por óbvio, o simples descontentamento defensivo para com
o seu conteúdo acusatório, tanto menos o desacolhimento, pelo Juízo singular, das teses
atinentes a suposta insuficiência probatória e responsabilização dos acusados.

Não há cogitar, destarte, em qualquer óbice ao exercício do di-
reito de defesa dos acusados, que desde o início do processo se encontram plenamente ci-
entes das imputações tecidas, tanto que as contrapuseram combativamente no curso da
instrução e o fazem agora, novamente, perante essa Eg. Corte ad quem.
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Daí por que, não se tratasse de questão evidentemente supera-
da com a prolação do édito condenatório, nos termos da jurisprudência solidificada, ainda
assim não haveria falar-se em inépcia da peça acusatória, motivo pelo qual o pleito de nuli -
ficação dos autos carece completamente de respaldo.

4.5.   Da alegada necessidade de exame de corpo de delito:  

Para além disso, argumentam as defesas dos recorrentes – con-
quanto em seções distintas dos respectivos arrazoados recursais – ser inválido o embasa-
mento da denúncia e da ulterior condenação pelas lavagens de ativos, ao argumento de
que, em se tratando de crimes que deixam vestígios, a realização de exame pericial seria
imprescindível, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, malgrado a defesa dos apelantes  SANDRO e
EDIVAM aborde a questão afeta à perícia ao objurgarem a comprovação da materialida-
de dos crimes de lavagem de capitais (mérito), uma vez que a questão foi invocada pelos
demais apelantes com esteio no artigo 564, inciso III, alínea ‘b’, do Diploma Processual
Penal32, atrelada à inépcia da denúncia, proceder-se-á à análise conjunta da controvérsia, a
fim de, inclusive, evitarem-se repetições desnecessárias.

Com isso em conta, a despeito do alegado, não se identifica
dos autos descumprimento aos preceitos processuais de regência.

As premissas defensivas, como se vê, lastreiam-se na hipótese
de que a infração penal disciplinada no artigo 1.º da Lei n.º 9.613/98 consubstancia “cri-
me não transeunte”, passíveis de serem definidos como “aqueles que deixam vestígios, tais
como o homicídio (CP, art. 121) e as lesões corporais (CP, art. 129)”, e em cuja persecução “a falta
de exame de corpo de delito leva à nulidade da ação penal”.33

32 Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (…) III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (…)
b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167.
33 MASSON, Cleber. Direito Penal: esquematizado. v.1. 8.ed. 2014. p. 288 (e-book).
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
67



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Ocorre que a constatação do delito de reciclagem de capitais,
ao reverso dos exemplos referidos pela doutrina, não está condicionada à realização de
exame pericial, porquanto os “vestígios” que pretendem as defesas verem pericia-
dos, na realidade, consubstanciam a própria prática delituosa em si.

Diversamente do que sucede em outras modalidades delitivas,
a lavagem de ativos perfaz infração penal complexa. Trata-se, nesse viés, como bem ex-
plana Regis Prado, citando lições de Díaz-Maroto y Villarejo, de “processo ou conjunto
de operações mediante o qual os bens ou dinheiro resultantes de atividades delitivas, ocultando tal pro-
cedência, são integrados no sistema econômico e financeiro”.34

Tal complexo, multifacetado e dinâmico processo de escamo-
teamento de ativos espúrios ocorre, como é cediço, por meio de tipologias variadas, tais
como operações de compra e venda de imóveis – em nome próprio ou de terceiros –, su-
perfaturamento ou subfaturamento de operações de caráter econômico, entre outras tran-
sações que, à primeira vista, possuem ares de legitimidade, exatamente como objeti-
vado pelo sujeito ativo. 

É dizer, uma vez que autor do delito de lavagem de ativos ulti-
ma, justamente, disfarçar os lucros obtidos por meio de práticas espúrias, o conseguinte
branqueamento da procedência dos ativos ocorre por meio de  operações que,  primo
oculi, aparentam ser lícitas – e é precisamente em razão de tal sistemática, aliás, que a
apuração de crimes deste jaez não raramente revela-se complexa.

É o que sucede,  tomando o caso dos autos como exemplo,
com as diversas escriturações de compra e arrendamento de imóveis efetuadas por ABIB
MIGUEL, em nome de seus familiares, assim como as reiteradas transações bancárias ha-
vidas entre as partes, no que repousa o cerne da argumentação meritória defensiva, preci-
samente, intentando fazer crer que se tratam de transações lícitas.

34 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 8.ed. 2019. p. 448. g.n.
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Com isso em conta, é evidente que analisadas de per si tais ope-
rações realizadas, seja por meio de exame pericial ou não, seguramente não se chegará
a nenhuma conclusão a respeito da ocorrência do delito de lavagem de ativos, jus-
tamente pelo caráter legítimo por elas aparentemente ostentado – posto que a ilicitude, em
verdade, repousa na origem espúria das cifras empregadas.

É dizer: tão somente diante da análise do contexto em que
se encontram inseridas tais operações, por meio da valoração de tais transações e
negócios jurídicos conjuntamente aos demais elementos indiciários e probatórios
– consubstanciados, in casu,  na vasta documentação amealhada e testemunhos colhidos
durante a instrução –, é que referidos atos lícitos passam, em retrospecto, a delinear
o quadro (processo) de lavagem de capitais tecido pelos agentes.

Daí por que tais operações e transações, em verdade, não se
tratam de vestígios advindos da infração penal de branqueamento de ativos, mas sim do
próprio crime em si, cuja compreensão somente é possível após o cotejo com os demais
elementos probatórios coligidos, viabilizando a conclusão sobre a ilegitimidade das transa-
ções havidas (de aparência lícita, inerente à configuração do crime). 

Ou seja, ao se deparar com as diversas transações imobiliárias e
bancárias descritas na denúncia, não está o sentenciante realizando o enfrentamento (sem
perícia) de vestígios do crime – tal como o faria, por exemplo, ao analisar um hematoma
de uma vítima de lesões corporais sem submetê-la a exame pericial –, mas sim compreen-
dendo e valorando a própria ocorrência do crime de lavagem em si, cujo processo de re-
ciclagem se deu por intermédio de tais operações.

Debruçando-se sobre a controvérsia, a propósito, o Eg. Tribu-
nal Regional da 3.ª Região já assentou a prescindibilidade da realização de exame de corpo
de delito para a averiguação de imputações de lavagem de ativos:

“PROCESSUAL PENAL.  PENAL.  NULIDADES.  PRELIMI-
NARES REJEITADAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART.
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1º,  CAPUT,  DA LEI  N.  9.613/98.  DESNECESSIDADE  DE
CONVERSÃO DOS ATIVOS ILÍCITOS EM ATIVOS LÍCITOS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.  CONEXÃO.  DESMEMBRAMENTO  DOS
AUTOS. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POS-
SIBILIDADE.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  PROR-
ROGAÇÕES SUCESSIVAS. VALIDADE. LAVAGEM DE DI-
NHEIRO. CRIMES ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE MATE-
RIALIDADE. SUFICIÊNCIA. ASPECTOS MATERIAIS COM-
PROVADOS.  EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNE-
CESSIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ART. 1º, §4º,
DO CÓDIGO PENAL. (…) 7. Comprovados os aspectos mate-
riais do delito de lavagem de dinheiro, que prescinde de resul-
tado  naturalístico  e,  portanto,  nem sempre  deixa  vestígios,
não se exigindo a realização de exame de corpo de delito para
a comprovação das condutas descritas no tipo legal.”
(TRF-3 - Apelação Criminal nº 0001308-69.2006.4.03.6102/SP. Re-
lator: Desembargador Federal André Nekatschalow, Data de Julga-
mento: 13/06/2011, g.n.) 

Nesse contexto, é de se concluir que a realização de prova peri-
cial não consubstancia fórmula imprescindível à demonstração dos fatos ou ao juízo con-
denatório, posto que  as operações imobiliárias e bancárias examinadas nos autos
não possuem natureza jurídica de “vestígios” aptos a serem periciados, consubs-
tanciando o próprio procedimento de lavagem.  Se isoladamente analisados fossem,
aliás, reafirme-se, sequer indicariam a ocorrência do delito, dada, como visto, a natureza
aparentemente legítima de tais operações, ínsita ao crime.

Não por outra razão, inclusive, a pretensão defensiva é exter-
nalizada de forma assaz genérica neste ponto, cingindo-se a aventar a necessidade de reali-
zação de exame pericial nos autos (“perícia econômico-financeira”), mas sem especificar mi-
nimamente sobre qual ou quais “vestígios” tal exame repousaria – isto é, se sobre
todas transações bancárias já realizadas pelos réus ou outros elementos documentais ou
cautelares não precisados em absoluto pelos interessados.
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Tanto é assim que, ao indeferir requerimentos correlatos exter-
nalizados nas respostas à acusação, bem fundamentou o il. Magistrado a quo que “a docu-
mentação poderá ser acostada pela própria parte, sendo que a perícia requerida não se mostra imprescindí -
vel para tanto”35, obviando-se as defesas de SANDRO e EDIVAN, todavia, de proce-
der à juntada de quaisquer elementos bancários que almejassem ver considerados
pelo Juízo, aptos a infirmar a constatação acusatória de que as transações consubstancia-
ram efetivo processo de lavagem de dinheiro, contradizendo, pois, com tal inércia, a pró-
pria alegação sobre sua imprescindibilidade.

Na realidade, se o intento defensivo era demonstrar a licitude
das transações ou operações bancárias dos recorrentes SANDRO e EDIVAN, é eviden-
te que ônus probatório de apresentá-las ou individualizá-las somente a eles perten-
cia, sendo  equivocada a concepção de que o ônus probatório processual penal repousa
exclusivamente sobre o Ministério Público. Conclusão oposta, em verdade, é facilmente
aferida do teor do artigo 156 da lei penal adjetiva, que estabelece, in verbis, que “A prova da
alegação incumbirá a quem a fizer”. 

A pretensão defensiva de submissão a perícia, ampla e irrestri-
ta, de todos os dados documentais e cautelares angariados na complexa persecução de ori-
gem, a bem da verdade, aclara-se de todo inviável (e despicienda), porquanto a existência
das diversas transações e operações, em si, revela-se inequívoca nos autos. Repousa
o juízo condenatório, insista-se, justamente sobre a natureza de tais transações imobi-
liárias e bancárias, identificadas pelo sentenciante, por tudo quanto aferido dos autos,
como operações consubstanciadoras de reciclagem de ativos.

De mais a mais, ainda que se admitisse viável a realização
da prova pericial nos moldes pretendidos – o que se faz apenas a título argumentativo,
dada sua manifesta prescindibilidade –, há de se ter em conta que o exame de corpo de
delito não configura meio de prova hierarquicamente superior aos demais, poden-

35 Cf. decisão de mov. 285.1 nos autos de origem.
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do ser suprido pelo intitulado exame indireto, i.é, por meio da análise das demais pro-
vas testemunhais e documentais, conforme realizado no caso vertente.

Na esteira do apontado pelo d. Magistrado a quo na r. sentença
objurgada, aliás, “o regramento previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal
não possui caráter  absoluto,  podendo tal dispositivo ser relativizado por outras
provas presentes nos autos”36, de sorte que, no presente caso, o il. sentenciante, destina-
tário das provas produzidas nos autos,  compreendeu – de forma escorreita,  frise-se –
quanto à desnecessidade de produção da prova pericial requerida.

Dessa forma, uma vez que desnecessária a realização do exame
pericial, seja por não se tratar de delito exclusivamente averiguado por tal meio probató-
rio, seja porque a providência, de qualquer forma, é passível de ser suprida por outros
meios de provas, o rechace da nulidade suscitada é medida de rigor.

4.6.   Da pretensa violação à Súmula Vinculante n.º 14:  

Ainda na seara  prefacial,  aventam as defesas de  ABIB MI-
GUEL, bem assim de EHDEN, EDUARDO e LUCIANA ABIB, além de ISABEL e
MARION MIGUEL, a nulidade do processo por suposto impedimento de acesso inte-
gral aos elementos de prova obtidos durante a investigação capitaneada pelo Ministério
Público, resultando em suposta disparidade de tratamento entre as partes e ofensa ao con-
traditório, à ampla defesa e ao enunciado vinculante n.º 14.37

A este  respeito,  sustenta  a  defesa  do recorrente  ABIB MI-
GUEL que o acesso que lhe foi concedido à documentação investigatória pertinente se
deu de forma controlada, eis que ocorrido na sede do GAECO em Curitiba, mediante
acompanhamento por membros e servidores do Ministério Público, de modo a prejudi-

36 Cf. sentença de mov. 1867.2, p. 97.
37 “É direito  do  defensor,  no  interesse  do  representado,  ter  acesso  amplo  aos  elementos  de  prova  que,  já  documentados  em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa.”
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car-lhe, posto que o alardeado acompanhamento ministerial ensejou a “construção de uma de-
fesa com o prévio conhecimento do Ministério Público”. Argumenta, ainda nesse viés, que a preten-
são de acesso amplo à documentação que se encontrava na sede daquele Grupo Especiali-
zado foi objeto de inúmeros requerimentos defensivos ao longo da instrução, remontando
à data da apresentação de resposta à acusação.

À semelhança, a defesa dos demais apelantes alhures elenca-
dos, replicando a argumentação do corréu, igualmente aduz que o acesso à documentação
apreendida – o qual foi reconhecidamente autorizado – se deu de forma controlada pelo
Ministério Público, invocando a ocorrência de efetivo prejuízo na construção das teses de-
fensivas, suscitando suposta violação à Súmula Vinculante n.º 14.

A tese não possui meios de prosperar, contudo.

Antes de mais, é oportuno pontuar que a tese de nulidade sob
enfoque,  na  esteira  das  demais  proposições  preliminares,  já  foi  objeto  de  exaustiva
análise pelo d. Magistrado  a quo na r. sentença ora combatida, especialmente em
atenção à ordem de argumentação expendida por ABIB MIGUEL – replicada em suas
razões recursais, aliás, por meio de transcrição de suas alegações finais.

Como se depreende da fundamentação sentencial, asseverou o
d. Juízo, ao enfrentar a arguição, que ao longo da instrução criminal houve efetiva garan-
tia de acesso à d. defesa dos acusados a todos os elementos probatórios colhidos
na fase investigatória, inexistindo, assim, nulidade a ser reconhecida.

Outra não pode ser a compreensão do feito de origem, por-
quanto dele não se extrai nenhuma negativa de acesso às defesas a quaisquer elementos
de provas produzidos ou coletados, seja ministerial, seja judicial, pelo que se conclui ple-
namente respeitada,  portanto, de imediato,  a orientação pretoriana sedimentada com a
edição da Súmula Vinculante n.º 14, referente à ampla defesa.
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Muito ao contrário, bem examinados os autos, verifica-se que,
ao revés do sustentado pelo recorrente ABIB MIGUEL, após a apresentação de resposta
à acusação (mov. 103.1), na qual já se invocara inacessibilidade a documentações e mídias
pertinentes ao caso, postulou a d. defesa, uma vez mais, o acesso integral aos elementos de
prova indiciários, bem como a reabertura de prazo para complementação da resposta à
acusação outrora apresentada (mov. 182.1).

Os  pleitos,  como se  observa,  foram inicialmente  deferidos
pelo Juízo singular  visando, justamente (conquanto em vão, ao que se vê), obstar
quaisquer arguições futuras de nulidade, promovendo-se, então, a habilitação do
n. defensor constituído do apelante em todos os feitos apensos à ação principal,
bem assim autorizando-se a almejada devolução do prazo de resposta (mov. 188.1).

Não bastasse, consoante bem destacado na r. sentença objur-
gada, denota-se que o defensor constituído de ABIB MIGUEL compareceu à serventia
de origem e retirou cópia das mídias do Procedimento Investigatório Criminal sob
n.º MPPR-0046.14.007905-7 (cf. certidão de mov. 589.1).

Ou seja, o que se divisa dos autos é que as partes acusadas ob-
tiveram acesso integral aos elementos de provas correspondentes, seja por intermédio da
habilitação dos causídicos constituídos nos feitos apensos, seja por meio da obtenção de
traslado de mídias afetas ao PIC e arquivadas na serventia de origem, atendendo o Juízo
monocrático, justamente, a requerimentos defensivos correlatos.

Para além disso, denota-se que, ao mov. 1421.1 dos autos, a
defesa do condenado ABIB MIGUEL requereu “a juntada de todas as DIRPF do réu” e, al-
ternativamente,  “a restituição imediata de todo o material  apreendido”, ocasião em que foram
prestados os seguintes esclarecimentos pelos ilustres promotores de Justiça atuantes no
feito, os quais se transcrevem em parte, dada a absoluta pertinência à averiguação da ine-
xistência da nulidade em exame (mov. 1425.1):
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“Em 2014 foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos por
este d. Juízo, no bojo do que ficou conhecido como operação ‘Argonautas’. 

Nesta oportunidade  foram localizadas, na residência do reque-
rente, algumas declarações de imposto de renda. Parte delas
foram  acostadas  ao  procedimento  investigatório  criminal
que instruiu a presente denúncia (movimentos 10.280, 10.387 e
10.401 dos  autos  nº  0011341-41.2015.8.16.0013)  e outras foram
restituídas  aos  investigados,  conforme  faz  prova  a  docu-
mentação ora apresentada,  dado este que comodamente foi  omitido
deste d. Juízo. 

Ainda  no  âmbito  desta  investigação,  considerando  as  teses  defensivas,  o
próprio Ministério Público requereu a quebra de sigilo fis-
cal dos acusados, o que foi deferido por este d. Juízo (autos
nº 0005988-83.2016.8.16.0013).  Este pleito demonstra não haver por
parte do Ministério Público qualquer interesse em não se ter acesso aos dados
fiscais dos acusados.

Importa também relatar a este d. Juízo que, diversamente do alegado
pela defesa, já por duas vezes defensores dos acusados esti-
veram na sede do GAECO, quando, sem qualquer oposição,
tiveram acesso ao material apreendido (conforme certidão e
termo de visita em anexo). Nestas ocasiões constataram a ausência de
declarações  de imposto de renda apreendidas nesta operação.  Nesta linha,
apontar desrespeito a ampla defesa é descortês com o Ministério Público, deso-
nesto com este d. Juízo e pouco eficaz em relação aos interesses do acusado.”

Na oportunidade, como se observa, acompanharam a manifes-
tação ministerial os seguintes documentos comprobatórios das assertivas: 

(i) Termo de Visita dos il. advogados Jorge Vargas e Acir Bueno
de  Camargo,  na  representação  dos  interesses  de  ABIB  MI-
GUEL, LUCIANA DE ABIB, EDUARDO MIGUEL ABIB,
MARION VARASSIM, PEDRO ABIB, ANTÔNIO ABIB e
ISABEL STEIN MIGUEL, assinado por ambos os causídi-
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cos, atestando o seu comparecimento, em 21.10.2016, à sede do
GAECO em Curitiba/PR, ocasião em que tomaram ciência “da
documentação  apreendida  na  denominada  Operação  Argonautas”,  com
amplo acesso a “  todas as dependências onde estão acomo  -  
dadas as caixas e pastas de arquivos contendo o material ar-
recadado” (mov. 1425.2);

(ii) Auto de Entrega,  lavrado em 12.08.2015, da restituição de
parte do material apreendido em decorrência do cumprimento de
mandado de busca, em 28.04.2014, no imóvel localizado na R. Je-
suíno Lopes, n.º 430, em Curitiba/PR – residência do apelante
ABIB MIGUEL –, atestando a entrega ao il. defensor Cláudio
Augusto  Larcher  dos  Reais,  procurador  deste  acusado,  de  24
(vinte e quatro) itens, dentre os quais, destacam-se documenta-
ções referentes à “Fazenda Isabel”, “Cerrado”, imóveis situados
em Curitiba, impostos de renda de ABIB,  MARION,  LUCIA-
NA,  ISABEL e  EDUARDO, para além de documentos diver-
sos atestados ao mov. 1425.3;

(iii) Certidão de comparecimento do il. advogado Jorge Rivada-
via Vargas Neto, procurador de LUCIANA DE LARA ABIB à
época, sendo-lhe oportunizado amplo acesso ao “conjunto de mate-
rial apreendido no endereço indexado como alvo 9 da Operação ARGO-
NAUTAS”, para consulta de laudos agronômicos (mov. 1425.4).

Dessa forma, muito ao reverso do que se argumenta, o que se
depreende dos autos é que, em todas as ocasiões em que as ilustres defesas de  ABIB
MIGUEL e dos demais apelantes efetivamente solicitaram acesso – seja ao d. Juízo, seja
diretamente ao órgão ministerial – à documentação oriunda do cumprimento de medidas
cautelares  autorizadas  em face  dos  acusados,  as  quais  resultaram em uma exorbitante
quantidade de documentos e mídias (como era esperado, aliás, dada a complexidade do
feito), foram ampla e integralmente autorizadas a tanto, inclusive logrando obter a
reabertura de prazo para apresentação das peças processuais pertinentes à defesa,
consoante ocorrido em sede de resposta à acusação.
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Chama a atenção, nesse contexto, que após a devida garantia às
defesas de acesso não apenas aos elementos probatórios que embasaram o oferecimento
da exordial acusatória, mas à integralidade dos que foram objeto de apreensões nos autos,
a estratégia defensiva – convenientemente, diga-se – tenha se voltado contra a for-
ma em que tais acessos lhes foram efetivamente oportunizados, passando a aduzir
que houve ofensa à ampla defesa pelo mero acompanhamento, por representantes do
Ministério Público,  em uma única ocasião em que compareceram os defensores
dos recorrentes à sede do GAECO em Curitiba/PR.

É dizer, uma vez que, evidentemente, não há amparo nos autos
para acolhida da tese de negativa de acesso aos elementos probatórios, concentra-se a ar-
gumentação defensiva, como se vê, em suposta irregularidade ocorrida durante  a única
ocasião em que os causídicos, à época, compareceram à sede do GAECO para ob-
ter acesso aos materiais apreendidos na residência de ABIB MIGUEL.

Sucede que,  ainda nessa  ocasião,  não há nenhuma notícia
nos autos de obstaculização de acesso ao PIC ou aos demais elementos apreendi-
dos, tanto menos qualquer insurgência defensiva, na altura, quanto ao modo de
condução da diligência, isto é, mediante o simples acompanhamento (e não vigilância)
do ato por representantes ministeriais – o que, em verdade, revela-se plenamente justifica-
do no fato de que o feito investigatório era conduzido à conta do próprio Ministério
Público e a documentação encontrava-se  apreendida,  não sendo dado à defesa,
portanto, sua livre movimentação e disposição, por estarem sob a guarda ministerial e
por consubstanciarem efetivos elementos de convicção relevantes ao caso e à formação da
opinio delicti.

Para além da manifesta desproporcionalidade da argumentação
defensiva, objetivando nulificar o feito em decorrência de comparecimento único ao GA-
ECO,  reitere-se  que  inexistiu,  à  época,  qualquer  arguição  defensiva  noticiando
eventuais percalços na vista dos autos. Na realidade,  sequer dos arrazoados recur-
sais é possível extrair, com exatidão, quais foram os supostos óbices encontrados
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pelos causídicos na altura, porquanto a fulcrados na genérica alegação de que a visita foi
“acompanhada” e “vigiada” por representantes do Ministério Público, situação que não
enseja qualquer ilegalidade ou cerceamento à ampla defesa.

Insta salientar, a este respeito, que o precedente elencado pela
d. defesa técnica de ABIB MIGUEL, do qual, convenientemente, limitou-se a colacionar
breve excerto (“a simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever
trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14”), in-
duz a interpretação enganosa do julgado.

Com efeito, análise ao inteiro teor do julgamento da Reclama-
ção n.º 23.101 pela Suprema Corte, ocorrido em 22.11.2016, demonstra que o caso anali-
sado tratava-se de “negativa de fornecimento de cópias em meio magnético, óptico ou ele-
trônico de depoimentos em formato audiovisual gravados em mídias já documentadas nos autos”, fato ja-
mais ocorrido no presente caso concreto – tanto que sequer logrou a defesa especificar
a suposta ilegalidade havida no curso da diligência.

A bem da verdade, o que se extrai da hipótese vertente é que,
para além da autorização de vista dos autos e acesso às demais documentações en-
cartadas e apreendidas, não se tem nenhuma notícia de negativa de fornecimento
de cópias às defesas, tal como tutelado no aresto elencado nas razões.

Não cabe vingar, portanto, sob nenhum aspecto, a argumenta-
ção tendente a inculcar (evidentemente a destempo, posto que nada foi arguido à época)
ilegalidade  e  cerceamento  de  defesa  no  mero  acompanhamento  dos  patronos  por
membros do Ministério Público nas dependências da sede do GAECO, local em
que se encontrava apreendida e armazenada parcela dos materiais probatórios por or-
dem judicial – mormente quando se utiliza a defesa de julgado sem correlação com o feito.

Tampouco  subsiste,  ademais,  a  arguição  no  sentido  de  que
houve “construção de uma defesa com o prévio conhecimento do Ministério Público”, porquanto tal or-
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dem de argumentação, para além de absolutamente genérica e inverossímil, é desprovida
de substrato nos autos,  não se desincumbindo a defesa de demonstrar, ainda que
minimamente, em que medida o acompanhamento de tal diligência única lhe oca-
sionou prejuízo ou influiu negativamente na elaboração de suas teses.

Ou seja, nada há nos autos que denote para a propalada viola-
ção à Sumula Vinculante n.º 14, para além de arguição defensiva retórica nesse sentido.
Mormente quando se considera que a integralidade dos documentos que embasaram
a peça inaugural se encontra, desde a deflagração da   persecutio in judicio  , acosta  -  
da aos autos eletrônicos ou ao extenso Procedimento Investigatório Criminal ar-
quivado perante o Juízo (que conta com 14 volumes físicos) , de sorte que somente
aqueles documentos excedentes – oriundos das medidas cautelares cumpridas em desfa-
vor dos acusados – encontravam-se acautelados junto à sede do Grupo Especializado do
Ministério Público, em relação aos quais, como visto,  foi devidamente oportunizado
acesso à defesa sempre que pleiteado, como era devido.

Daí por que, em resenha, tendo em vista que às defesas dos re-
correntes foi, invariavelmente, garantido amplo acesso à integralidade do acervo probató-
rio angariado na fase investigatória, bem como em razão da inexistência de qualquer má-
cula a ser reconhecida na forma em que tal vistoria foi oportunizada aos apelantes, o afas-
tamento da tese nulidade suscitada desponta como medida de rigor.

4.7. Da suposta nulidade da p  articipação de promotores  
de Justiça em audiência realizada no Estado de Goiás  :  

Ainda em sede preliminar, aventam os apelantes  EDIVAN e
SANDRO BATAGLIN a irregularidade da participação de membros do Ministério Pú-
blico do Estado do Paraná em audiência havida por deprecata no Estado de Goiás, invo-
cando ausência de atribuição legal dos agentes ministeriais paranaenses para oficiar fora da
unidade federativa e violação ao princípio do promotor natural, contaminando, por conse-
quência, a prova oral lá produzida. Sem razão, contudo.
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Compulsando os autos, observa-se que a il. defesa dos recor-
rentes refere-se à solenidade instrutória ocorrida em 25.01.2016, na Comarca de Formosa-
GO, ocasião em que ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação.38

Naquela oportunidade, consoante se denota do termo de au-
diência de mov. 625.1, para além da presença de dois agentes ministeriais paranaenses e de
um promotor de Justiça lotado na Comarca de Formosa-GO (Dr. Júlio Gonçalves Melo),
igualmente acompanharam o ato, oficiando no patrocínio dos interesses dos réus, as de-
fesas constituídas de  ABIB MIGUEL, EHDEN ABIB, ISABEL MIGUEL, PE-
DRO ABIB, EDUARDO ABIB, LUCIANA ABIB, MARION MIGUEL e ANTÔ-
NIO ABIB (por meio do n. causídico Jorge Ridavia Vargas Neto), bem como dos apelan-
tes EDIVAN e SANDRO BATAGLIN (representados pelo ils. advogados Luis Antônio
Siqueira de Paiva e João Antônio Sucena Fonseca).

Nesse  contexto, em que pese o inconformismo defensivo ex-
ternalizado em sede recursal,  infere-se do termo de audiência do ato deprecado (mov.
625.1) que os defensores constituídos dos apelantes – também presentes no ato, in-
sista-se – não manifestaram, na ocasião, nenhuma irresignação quanto à presença
dos agentes ministeriais oficiantes junto ao GAECO de Curitiba naquela solenida-
de, tanto menos se verificou prejuízo aos recorrentes ante a atuação dos promoto-
res de Justiça com atribuição, justamente, para oficiar neste feito.

A despeito da evidente  preclusão da questão ora aventada –
posto que, como se vê, não houve oposição à realização da solenidade, tanto menos irre-
signação manifestada em tempo no termo de audiência –, é de se ter em máxima conta
que a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 227, § 1.º, a principiologia insti-
tucional regente do Ministério Público, no âmbito da qual se destaca, por sua absoluta re-
levância ao caso concreto, o princípio da unidade39, segundo o qual “Promotores e Procura-

38 A saber, João Thimoteo da Silva Filho, Joel André Pes, Sergio Edilberto Zimmermann, Leomar Antonio Fontana,
Vitor Batista Vieira e Flávio Alarcão Sobral.
39 “São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.” 
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dores de Justiça integram um só órgão, sob a direção de um só chefe. Compreende-se, assim, por uni-
dade, a integralidade do órgão ministerial”.40

Significa dizer que, em sendo o Ministério Público uma insti-
tuição una – em que pese a divisão por estados da federação –, seus membros “não de-
vem ser concebidos em sua individualidade, mas como presentantes e integrantes
de um só organismo”41, pelo que nenhuma mácula advém da mera participação instrutó-
ria de agentes ministeriais em outro âmbito federativo, mormente quando se trata de pro-
motores atuantes desde a deflagração da persecução penal em voga, em ato instru-
tório cuja finalidade era, justamente, a inquirição de testemunhas arroladas pelo pró-
prio órgão acusador – a qual foi igualmente realizada mediante a presença física das ilus-
tres defesas dos sentenciados, reafirme-se.

A bem da verdade, é de se reconhecer que a atribuição dos re-
feridos agentes ministeriais no caso vertente   não está vinculada ao estado da federação  
em que realizado o ato instrutório   – conclusão ilógica à vista da unidade do Ministério  
Público –,   mas aos próprios autos de ação penal nos quais oficiam  , com relação aos
quais não há nenhum questionamento a respeito de sua atribuição.

É dizer, a atribuição dos insignes promotores de Justiça que
atuam no presente feito – de especial complexidade, a propósito, dada a magnitude dos
ilícitos apurados – remonta às intrincadas investigações conduzidas pelo Grupo de Atua-
ção Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO), versando sobre grupa-
mento desta natureza engendrado para a consecução de práticas diversas de lavagens de
capitais  (“Operação  Argonautas”),  na  forma  regulamentada,  pois,  pela  Resolução  n.º
1801/2007 do Ministério Público do Estado do Paraná.42

40 DE LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 6.ed. 2018, pg. 1239. g.n.
41 GARCIA,  Emerson.  A  unidade  do  Ministério  Público:  essência,  limites  e  relevância  pragmática.
Disponível  em:  <https://www.conamp.org.br/pt/item/769-a-unidade-do-ministerio-publico-essencia-limites-e-
relevancia-pragmatica.html>.
42 Cujo objeto “1 - Regulamenta e regionaliza a atuação do Ministério Público do Paraná em matéria de repressão a organizações
criminosas e de controle externo da atividade policial (em consonância com as Resoluções n.º 13, de 02 de outubro de 2006, e n.º 20, de
28 de maio de 2007, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público; com a Lei n.° 9.034, de 3 de maio de 1995; e com o
Decreto Federal n.º 5.015, de 12 de março de 2004)”, bem como “2 - Cria núcleos regionais de GRUPOS DE ATUAÇÃO
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Outra não foi a compreensão do Magistrado sentenciante ao
debruçar-se sobre a nulidade ora suscitada – que perfaz réplica da tese explanada em ale-
gações finais pelos recorrentes –, concluindo pela licitude dos testemunhos de acusação
angariados no ato instrutório que contou com a presença dos promotores de Justiça atu-
antes na ação penal originária (mov. 1867.1, p. 71):

“Outra questão é o fato de que as mencionadas testemunhas foram arroladas
pelo próprio Parquet e referem-se a processo em trâmite no Estado do Para-
ná, no qual tem atribuições para atuar os Promotores de Justiça do Paraná,
Dr. Felipe Lamarão de Paula Soares e Dr. Denilson Soares de Almeida,
dentre outros. Logo, por decorrência lógica, detêm eles atribuições para formu-
larem eventuais indagações referentes às testemunhas por eles arroladas, sob
pena de afronta ao princípio de paridade de armas.”

Como bem fundamentado em sentença, é evidente que a atua-
ção dos agentes ministeriais (que contam com atribuição para atuar na presente ação pe-
nal) em ato instrutório exclusivamente designado para a inquirição de testemunhas arrola-
das pelo próprio Ministério Público não conforma qualquer ilegalidade ou prejuízo às
defesas. Muito ao contrário, trata-se de iniciativa que possibilitou ao órgão ministerial
explorar e contraditar as provas por ele mesmo requeridas e, consequentemente,  o
pleno exercício das suas incumbências constitucionais na qualidade de órgão acu-
sador, titular do exercício da ação penal pública.

Ou seja, longe de se tratar de nulidade, conclui-se que a partici-
pação instrutória dos agentes ministeriais com atribuição no feito de origem, para além de
oportunizar ao Ministério Público a ampla cognição a respeito do teor dos depoimentos
das testemunhas por ele arroladas,  igualmente prestigiou a paridade de armas entre
as partes, mormente porque  o contraditório processual, como é cediço, não opera
exclusivamente em favor da defesa. 

ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECOs, que incorporam as PROMOTORIAS DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PICs) de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel,  o GRUPO ESPECIAL DE
REPRESSÃO  AO  CRIME  ORGANIZADO  (GERCO)  e  o  GRUPO  ESPECIAL  DE  REPRESSÃO  AO
NARCOTRÁFICO (GERNA).”. Disponível em: <https://gaeco.mppr.mp.br/pagina-20.html>.
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Com a máxima  venia às ponderações recursais alinhavadas, o
que os apelantes tacham de “inusitado” e “ilegal” nada mais reflete do que atuação ministe-
rial diligente e combativa dos promotores de Justiça incumbidos da complexa atividade
persecutória que se desenvolveu na origem, na exata esteira do que sucedeu com o patro-
cínio da defesa dos réus, cujos defensores igualmente se deslocaram à Comarca deprecada
com vistas a assegurar o contraditório processual.

Ademais, não sobrevém, no ato objurgado, nenhuma violação
ao princípio do promotor natural.43 A despeito de certa controvérsia a respeito da própria
subsistência de tal princípio no ordenamento jurídico pátrio – levando em conta, justa-
mente, a unicidade e indivisibilidade da instituição do Ministério Público –, certo é que
prevalece na jurisprudência o entendimento de que, para que se verifique ofensa ao referi-
do postulado, “deve ficar demonstrada a designação seletiva ou casuística do acu-
sador de exceção, com a finalidade de perseguição”44, circunstâncias estas que, por
evidente, não sucedem minimamente nos autos, visto que os agentes ministeriais atuantes
no aludido ato instrutório figuraram na presente persecução penal desde o seu nascedou-
ro, com pleno amparo normativo para tanto.

De mais a mais, da análise dos autos denota-se que o desloca-
mento dos ilustres promotores de Justiça Drs. Denílson Soares de Almeida e Felipe Lama-
rão de Paula Soares para participação na audiência de instrução e julgamento no Estado de
Goiás foi prévia e devidamente autorizada pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça,
justificada na complexidade envolvendo o feito (mov. 1674.2).

Por derradeiro, cumpre frisar que também neste ponto não se
desobrigou a defesa de demonstrar, ainda que minimamente, quaisquer prejuízos

43 Definido, pela doutrina, como “garantia do devido processo legal, destinada a proteger tanto o membro do Ministério
Público, na medida que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a qual
se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios
abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei” (In: DE LIMA. Renato Brasileiro.  Manual de Processo Penal:.
6.ed. 2018, p. 1241. g.n.).
44 RHC 36.789/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 30/06/2017 (destacado).
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decorrentes da atuação ministerial no ente federativo diverso, cingindo-se a asseverar
que se está diante de nulidade absoluta. Tal genérico argumento, entretanto, não tem o
condão de abalizar o reconhecimento de nulidades na seara processual penal, mormente
sem a comprovação de dano efetivo à parte e levando-se em consideração, outrossim, que
o ato instrutório realizado em Formosa-GO fora devidamente acompanhado por
um promotor de Justiça oficiante no Estado de Goiás, a referendar todas as inda-
gações elaboradas pelo órgão ministerial paranaense.

Ou seja, sob nenhuma ótica se divisam máculas no ato instru-
tório vergastado, seja porque a atuação dos agentes ministeriais – sequer objetada na sole-
nidade pelas defesas, que se faziam presentes – foi legítima à vista da unicidade do Minis-
tério Público, seja porque a medida se prestou a prestigiar a paridade de armas e o contra-
ditório processual (que também opera em favor da acusação), seja ainda porque, da dili-
gente prática havida,  não resultou nenhum prejuízo à defesa dos acusados,  sobretudo
porque acompanhada a solenidade por promotor local.

Digna de desacolhimento, portanto, a nulidade arguida.

4.8.  Da  aventada  ofensa  à  ampla  defesa  por  suposta
inovação probatória ministerial:

Para além do mais, postulam as defesas técnicas dos recorren-
tes  ABIB MIGUEL, EHDEN ABIB, EDUARDO ABIB, LUCIANA ABIB, ISA-
BEL MIGUEL e MARION MIGUEL a nulidade do julgamento ante a juntada de do-
cumentos pelo órgão ministerial após o encerramento da instrução probatória.

Argumentam,  nesse vértice,  em essência,  que superveniência
aos autos do Relatório de auditoria n.º 202/2017 (movs. 1471.47 a 1471.61) consubstanci-
ou hipótese de indevida inovação probatória pelo órgão acusador, mácula esta que, sob
suas óticas, tem o condão de nulificar todos os atos posteriores, especialmente o decreto
condenatório que nele se embasou, sob o argumento de que foram tolhidos da ampla de-
fesa.
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Sem  amparo,  todavia,  a  presente  arguição  de  nulidade.  Isso
porque a juntada do objurgado documento encontra supedâneo na intelecção expressa do
artigo 231 do Código de Processo Penal, ao dispor que, “salvo os casos expressos em lei,  as
partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”. 

Ou seja, inexiste qualquer óbice  legal – pela própria natureza
da pretensão estatal perseguida na esfera processual penal, aliás, que é privativa de liberda-
de e, justamente por isso, mais gravosa ao indivíduo – à juntada de documentos pelas par-
tes, intentando comprovar suas alegações, ao longo de toda a persecução penal, poden-
do ser perfectibilizada, inclusive, no próprio âmbito recursal. 

Na hipótese dos autos, aliás, não passa despercebido que o re-
ferido documento foi carreado ao processo, justamente, em momento oportuno, i.é, ao
cabo da instrução, em cumprimento à fase procedimental do art. 402 do Código de Pro-
cesso Penal, antes que as partes apresentassem respectivas alegações finais. Daí por
que não há falar em violação à ampla defesa, posto que as defesas não apenas foram
cientificadas de sua existência e conteúdo, como lhes foi plenamente oportunizado o con-
traditório quando da apresentação de suas derradeiras alegações. 

Discorrendo sobre a questão, a propósito, bem lecionam Pa-
celli e Fischer que, “em matéria penal as restrições à prova são sensivelmente mais reduzidas (...) A re-
gra, portanto, é que  as provas documentais ou os documentos possam ser trazidos a
qualquer tempo, desde que em condições para o exercício do contraditório e da
ampla defesa, bem como a preservação da efetividade do processo, a ser realizado em tempo razoável
(…)”.45

Dessa compreensão não destoa a Corte Superior de Justiça:

45 PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 6.
ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 470. g.n.
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“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
619 DO CPP. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA AUDIÊN-
CIA DE INTERROGATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 231
DO CPP. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NA-
CIONAL.  OPERAÇÃO  DÓLAR-CABO.  EVASÃO  DE  DIVI-
SAS. ARTIGO 22, PAR. ÚNICO, PRIMEIRA PARTE, DA LEI
Nº 7.492/86. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. TIPI-
CIDADE CONFIGURADA.  (...) 2.  De acordo com a jurispru-
dência deste Superior Tribunal de Justiça, salvo nos casos ex-
pressos em lei, no processo penal admite-se a juntada de do-
cumentos posteriormente à instrução processual, em atenção
ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal,
desde que assegurado o devido contraditório. 3. A conduta tipi-
ficada na primeira parte do parágrafo único do artigo 22, da Lei nº
7.492/86, diversamente daquela descrita no caput do artigo 22 da
Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, não exige ele-
mento subjetivo próprio para que consumado o delito, bastando o
envio de moeda para o exterior sem a devida autorização legal. 4.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1543200/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julg. 27/10/2015, DJe 13/11/2015)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL PENAL.  PEDIDO MINISTERIAL DE JUN-
TADA DE DOCUMENTOS INDEFERIDO. PROVA OBTI-
DA EM INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PROVIDÊNCIA ASSE-
GURADA PELO ART.  231 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. O Ministério Público tem le-
gitimidade para a colheita de elementos probatórios essenciais à for-
mação de sua opinio delicti. Não havendo nulidade na prova colhida
diretamente pelo órgão ministerial, nada impede sua juntada ao  s  
autos nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, que
assegura às partes apresentar documentos em qualquer fase
do processo.  2. Basta para assegurar o cumprimento dos pos-
tulados  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,
que o julgador intime a parte contrária para se manifestar a
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respeito.  3. Recurso provido para determinar a juntada dos docu-
mentos.”
(RMS 31.878/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 06/11/2012, DJe 16/11/2012, g.n.)

Tal exegese é sufragada pelos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SEN-
TENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PELA DEFESA DOS
ACUSADOS (…) ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO
DA JUNTADA DE DOCUMENTOS, PELO MP, APÓS INS-
TRUÇÃO PROCESSUAL -  NÃO  ACOLHIMENTO  -  AU-
SÊNCIA DE NULIDADE - O art. 231 do CPP faculta às par-
tes  a  juntada  de  documentos  em qualquer  fase  processual.
(...)”
(TJPR - 5ª C.Criminal - AC 1643238-1 - Cascavel - Rel.: Desembar-
gador Luiz Osório Moraes Panza - Unânime - J. 29.06.2017)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA  E  CONTRAVENÇÃO
PENAL DE VIAS DE FATO (CP, ART. 147, E DECRETO-LEI
3.688/41,  ART.  21).  INCIDÊNCIA  DA LEI  MARIA DA PE-
NHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACU-
SADO.    1.  NULIDADE.  JUNTADA DE PROVA  DOCU-
MENTAL. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO.  2.  ABSOL-
VIÇÃO.  2.1.  ATIPICIDADE.  AMEAÇA.  MAL  INJUSTO  E
GRAVE. DOLO EVIDENCIADO. 2.2. VIAS DE FATO. PRO-
VA  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  PALAVRAS  DA
VÍTIMA E DE TESTEMUNHA.   1. Não se verifica a ocorrên-
cia de nulidade da prova documental juntada após a audiência
de instrução porque é admitida em qualquer fase do processo
(CPP, art. 231) e não ocasionou prejuízo ao acusado, que teve
o direito ao contraditório salvaguardado no oferecimento das
alegações finais. (…)”
(TJSC - Apelação Criminal 0014710-70.2014.8.24.0008, Blumenau,
Rel. Sérgio Rizelo, 2.ª Câmara Criminal, j. 04.09.2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSUAL PENAL – JUNTA-
DA DE DECLARAÇÕES DE CORRÉU EM AUTOS DES-
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MEMBRADOS  APÓS  O  TÉRMINO  DA  INSTRUÇÃO  –
NULIDADE –  INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCU-
MENTOS QUE PODE SER FEITA A QUALQUER TEM-
PO – PROVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO
EMPRESTADA  –  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  –  DELA-
ÇÃO DE CORRÉU – AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO – VALIDADE PARA AUTORIZAR A CON-
DENAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – HIPÓTESE DE COAUTORIA
– PENA - REDUÇÃO ADMISSIBILIDADE – EQUÍVOCO NA
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIOLA-
ÇÃO À SÚMULA 443 STJ – PENA REDUZIDA - A Juntada de
cópia das declarações de corréu, prestadas em outras ações penais,
não importa em violação aos princípios do devido processo le-
gal, do contraditório e da ampla defesa, já que, nos termos do
disposto no artigo 231, do Código de Processo Penal, a parte
pode juntar documentos em qualquer fase do processo, sendo
certo que foi dada vista à parte contrária. (…)”
(TJMG  -  Apelação  Criminal  1.0287.14.000326-3/001,  Relator(a):
Des. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, julgamento em
09.06.2016, publicação da súmula em 20.06.2016,)

Sobreleva a higidez da juntada de documentação ora discutida,
aliás, quando se vislumbra que a própria defesa do apelante ABIB MIGUEL acostou
ao  processo  vasta  prova  documental  após  o  término  da  instrução  (movs.
1661.1/1661.82 e 1662.1), após suas alegações finais – sem que se tenha aberto vista
dos autos ao órgão ministerial para que se manifestasse, imperioso ressaltar.

É bastante mendaz, assim, que a d. defesa inquine de macula-
da, agora, tão somente a documentação acostada aos autos pelo Ministério Público (com
arrimo legal, cf. art. 231 do CPP), quando da mesma forma procedeu.

Além disso, não passa despercebido que a referida prova docu-
mental foi carreada ao processo pelo Ministério Público em 22/05/2017 (mov. 1471), so-
mente havendo apresentação de alegações finais pelos recorrentes em 21/09/2017
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(movs. 1650 e 1651), isto é, quando transcorridos cerca de 04 (quatro) meses de sua
juntada. Não bastasse, diante de imbróglios processuais, vê-se que às defesas foi igual-
mente concedido prazo para complementação das derradeiras alegações, o que ape-
nas fizeram em 27/11/2017 e 05/12/2017 (mov. 1832 e 1840) – mais de 06 (seis) me-
ses após o advento do referido relatório aos autos de ação penal, revelando-se com-
pletamente descabida, assim, permissa venia, a assertiva defensiva de que não houve tempo
hábil para a escorreita apreciação dos documentos.

De mais a mais, ao revés do que se pretendeu fazer crer, é pos-
sível depreender dos autos, com bastante clareza, que o conteúdo do Relatório de audi-
toria n.º 202/2017 não conforma nenhum elemento de prova inédito, superveniente
ou de existência desconhecida das defesas. Trata-se, como bem exposto em sentença,
de mero “parecer técnico elaborado por auditores integrantes do quadro do Ministério Público, produ-
zido com base em documentos apreendidos   desde o início do feito, aos quais ti  -  
nham também acesso as defesas” (mov. 1867.1, p. 99/100). 

É concluir: o multicitado documento ora objetado não passa
de mero  relatório conclusivo anexado aos autos pelo Ministério Público e elaborado
com base nas provas angariadas ao longo de toda a persecução penal – às quais,
consoante examinado em linhas anteriores, possuíam as defesas pleno e integral acesso,
como era devido –, pelo que não há falar em inovação probatória.

De tais conclusões sobressai, inclusive, a ausência de prejuí-
zo concreto à ampla defesa dos recorrentes, ainda que mínimo, decorrente da juntada
do referido documento ao processo – sobre o qual não só tomaram ciência, insista-se,
como foi oportunizado contraporem em alegações finais –, caracterizando raciocínio iló-
gico cogitar de dano presumido à parte tão apenas porque o resultado do processo se
contrapôs à pretensão absolutória.
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Ou seja, também neste ponto força reconhecer que inexistem
máculas procedimentais e processuais a serem sanadas, vez que transpostos todos os ter-
mos e atos da liturgia legal sem que se verificassem quaisquer infringências.

4.9. Da propalada nulidade da fundamentação sentencial
relativa aos crimes antecedentes:

Não  passa  despercebido,  outrossim,  aventar  o  sentenciado
ABIB MIGUEL, conquanto ao longo da exposição meritória de seu arrazoado recursal
(mov. 33.1-TJ, p. 81), a nulidade de pleno direito da fundamentação sentencial alusiva às
infrações penais antecedentes à lavagem de ativos, sob a alegação que tais fatos não são
objeto dos presentes autos e, portanto, não foram submetidos a necessário contraditório
processual.

Tal ordem de argumentação é desprovida de amparo, entretan-
to. Com efeito, diversamente do que sustenta o recorrente, é bastante evidente que a fun-
damentação sentencial, ao realizar breve análise dos delitos antecedentes – desvelados no
âmbito do assim chamado caso “Diários Secretos” – às imputações de lavagem de capi-
tais, não realiza nenhum juízo condenatório acerca da sua ocorrência, limitando-se,
como era devido, a apontar  indícios suficientes da prática dos crimes anteriores,
pressupostos ínsitos ao crime de reciclagem de ativos.

Outro não poderia ser o proceder do sentenciante, dada a já
mencionada relação de acessoriedade (limitada) da imputação de lavagem de ativos, atre-
lada a infrações antecedentes aptas a originarem proventos a serem escamoteados.

Há de se ter em conta, a este respeito, que a apuração da lava-
gem de capitais é plenamente passível de ocorrer de forma autônoma,  independente e
não conexa com o processamento da infração antecedente na forma assegurada pelo arti-
go 2.º, § 1.º, da Lei n.º 9.613/98 – como de fato sucedeu nestes autos.
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Ou seja, se, de um lado, a condenação pelo crime de recicla-
gem de ativos pressupõe a ocorrência de infrações penais antecedentes, de outro,  a res-
ponsabilização pela prática do delito de branqueamento de capitais não exige a
prévia condenação ou punibilidade quanto à prática da infração primeva. É dizer,
embora o crime de escamoteamento de ativos constitua infração penal acessória,  o seu
processamento e eventual condenação são autônomos, de sorte que se faz necessá-
rio, tão somente, “  sejam apontados os indícios suficientes da prática do delito an  -  
terior  ”  46, exatamente como procedeu o d. Magistrado singular em sentença.

Daí que os excertos da r. sentença objurgados pela defesa não
refletem juízo de condenação, em si, quanto à prática dos crimes anteriores, mas
simples exame do   fumus comissi delicti   que abaliza a conclusão (imprescindível,  
reafirme-se) de que se trata, de fato, de proventos de origem espúria. 

Inexiste, pois, qualquer mácula a ser dirimida na sentença, que,
consoante era exigido, limita-se a realizar breves apontamentos acerca da ocorrência
das infrações penais antecedentes e, inclusive, a destacar a relação de acessoriedade
limitada do crime de lavagem de ativos e a autonomia da sua apuração, não exigin-
do a prévia – ou, ainda, simultânea – condenação pelas infrações anteriores (ex vi  do já
mencionado artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 9.613/98). Confira-se:

“É sabido que o crime de lavagem de dinheiro é um crime
derivado, acessório ou parasitário,  eis que se trata de delito que
pressupõe a ocorrência de infração ou infrações penais antecedentes. 

Nada obstante se trate de delito derivado, tem-se que a apu-
ração do crime de branqueamento de capitais é autônoma e
independente do processamento da infração penal antece-
dente, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 9.613/98. É certo, portan-
to, que a ausência de julgamento do delito precedente não impede o reconheci-

46 HC 137.628/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 17/12/2010.
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mento de sua ocorrência no bojo do processo no qual se apura o delito de lava-
gem de dinheiro.”47

Dessa  forma,  é  inequívoco  que a  fundamentação  sentencial
não  ultrapassa  os  limites  das  imputações  alinhavadas  na  denúncia,  inexistindo,  assim,
ofensa ao contraditório e à ampla defesa no que se refere à breve – e exigida – menção à
ocorrência das infrações antecedentes, eis que inerente ao enfrentamento dos contornos
de tipicidade do próprio delito de lavagem de capitais. Não diverge, a propósito, o enten-
dimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE
INFLUÊNCIA. CRIME ANTECEDENTE AO DE LAVAGEM
DE  DINHEIRO.  RECURSOS  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL.
PROCESSOS  DISTINTOS.  MESMA  TURMA  JULGADORA.
IMPEDIMENTO.  INAPLICABILIDADE  DO  ARTIGO  252,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUL-
GAMENTO QUANDO DA ANÁLISE DO DELITO DE LA-
VAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE-
NEGADA. (...) 2) Sendo o crime de lavagem de dinheiro autô-
nomo em relação aos delitos antecedentes, a menção às pro-
vas da existência do primeiro não implica necessariamente em
prejulgamento quanto à autoria dos segundos. 3) Ordem dene-
gada.”
(HC 57.018/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBAR-
GADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado
em 02/03/2010, DJe 22/03/2010, g.n.)

“(…)  A persecução penal pelo crime de lavagem de dinheiro
prescinde da condenação pelo delito anterior, bastando que a
denúncia apresente um arcabouço fático-probatório que indi-
que que os valores tenham se originado da prática de delitos .
(...)”
(APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPE-
CIAL, julgado em 06/05/2020, DJe 13/05/2020, g.n.)

47 Mov. 1867.3, p. 110 (g.n.).
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Não passa despercebida, e isto vale repisar, conquanto já ano-
tado em linhas anteriores, a manifesta contradição em que incorre a n. defesa de ABIB
MIGUEL, ora pleiteando a nulificação do feito mediante extensão de mácula reconhecida
em autos afetos aos crimes antecedentes, ora admitindo que a persecução realmente foi
apartada e, à vista dessa ordem de argumentação, postulando a nulidade da sentença por
suposta incursão inadequada nas infrações anteriores.

Independentemente da ilogicidade (permissa venia) da formula-
ção concomitante de proposições fático-jurídicas mutuamente excludentes entre si – o que
apenas reflete o intento defensivo de, a qualquer custo, invalidar parte do farto arcabouço
probatório sobre o qual se lastreia a condenação –, não se depreende da fundamenta-
ção sentencial nenhuma mácula no ponto em que, brevemente, como era devido,
incursiona sobre o fumus comissi delicti das infrações penais antecedentes e origi-
nadoras dos proventos espúrios, por se tratar de medida inerente à análise dos crimes
de lavagem de ativos objetos da presente persecução.

4.10. Do pretendido afastamento do concurso material de
crimes e do retorno dos autos à origem:

Por fim,  ainda em seara  preliminar,  apontam os recorrentes
EHDEN,  EDUARDO,  LUCIANA,  ISABEL e MARION a necessidade de expurga-
ção do concurso material reconhecido entre os crimes de lavagem de ativos, com o conse-
guinte retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença fulcrada no instituto da
continuidade delitiva, tal como reconhecido em outros processos afetos ao chamado caso
“Diários Secretos”, sob pena de supressão de instância.

A questão, todavia, embora aventada sob a rubrica de questão
preliminar,  confunde-se com verdadeira pretensão meritória de ordem subsidiária,
por conformar pleito de alteração da modalidade de concurso de crimes reconheci-
da em sentença, pelo que será examinada em momento oportuno.

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

93



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Diferentemente do argumentado pela defesa, o simples exame
de questão afeta à  espécie de concurso de crimes incidente na espécie não enseja ne-
nhuma subtração de competência por essa Eg. Corte de Justiça estadual em relação ao jul-
gador monocrático. Na realidade, a pretendida reanálise da modalidade de concurso de
crimes – a qual não merece reparo, adiante-se – não consubstanciará juízo condenató-
rio ou exame de questão inédita nos autos, porquanto o cúmulo de delitos foi obje-
to de deliberação expressa na origem,  inexistindo, pois, nesse contexto, qualquer
supressão de grau jurisdicional para revolvimento da pretensão em sede recursal.

Dessa forma, não há cogitar de nulificação da sentença pela or-
dem de argumentação tecida, sendo inexigível falar-se em retorno dos autos à origem para
apreciação da matéria (concurso de crimes) e em supressão de instância.

5. Mérito:

Superadas tais questões preliminares, a análise do mérito recur-
sal impõe a mantença da condenação exarada em desfavor de ABIB MIGUEL48, LUCI-
ANA  DE  LARA  ABIB49,  EDUARDO  MIGUEL  ABIB50,  ISABEL  STEIN  MI-
GUEL51,  EHDEN ABIB52,  MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL53,  EDI-
VAN BATAGLIN54 e SANDRO BATAGLIN55 – à exceção do fato delitivo descrito
no item 5 da denúncia, em relação ao qual anuiu o Ministério Público com a absolvição
em sede de contrarrazões, como visto –, na medida em que o arcabouço probatório amea-

48 Itens 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20,
4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41,
4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 8.1, 8.2, e 8.3 da denúncia.
49 Itens 2, 4.12, 4.13, 4.15 a 4.20, 4.29, 4.31 a 4.34, 4.36 a 4.38, 4.40 a 4.45, 6.1, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11 e 8.1.
50 Itens 2, 4.9 a 4.14, 4.21 a 4.24, 4.27 a 4.29, 4.31 a 4.34, 4.36, 4.38, 6.1, 7.1, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9.
51 Itens 2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.38, 6.1, 7.1 e 7.5.
52 Itens 2, 3.3, 4.39, 4.40, 7.1, e 7.11.
53 Itens 2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.25, 4.26 e 4.35.
54 Itens 2, 3.2, 4.30, 4.40, 7.1, 8.1 e 8.2.
55 Itens 2, 7.1, 7.5 e 7.8.
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lhado no curso da extensa persecução penal de origem é sobejo, ao reverso do que preten-
dem fazer crer as d. defesas dos sentenciados.

Além disso, aclara-se a necessidade de parcial reforma do r. de-
cisum vergastado, a fim de que os acusados ANTÔNIO ABIB e PEDRO ABIB sejam
igualmente responsabilizados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de ca-
pitais que lhes foram atribuídos na denúncia56, bem assim ABIB MIGUEL57, EDU-
ARDO ABIB58, EHDEN ABIB59, ISABEL MIGUEL60, LUCIANA ABIB61, MARI-
ON MIGUEL62, EDIVAN BATAGLIN63 e SANDRO BATAGLIN64 condenados pe-
los  atos de lavagem dos quais foram absolvidos em sentença, na forma intentada
pelo órgão ministerial oficiante em primeira instância.65

Como  se  vê,  trata-se  de  feito  complexo,  envolvendo  vasta
quantidade de prova documental, testemunhal e cautelar coligida tanto na fase extrajudici-
al (Procedimento Investigatório Criminal sob n.º 0011341-41.2015.8.16.0013), quanto sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, contemplando multiplicidade de procedimen-
tos incidentais e de acusados – denúncia inicialmente ofertada contra 16 (dezesseis) réus,
remanescendo nestes autos o exame quanto a 10 (dez) destes.

Nesse sentido, há de se ter em conta, conforme anotado em li-
nhas anteriores, que, em se tratando de imputações de lavagens de ativos e de organiza-
ção criminosa constituída e voltada essencialmente a este desiderato, a análise dos fatos
delitivos objetos destes autos insere-se em um contexto global e abrangente, porquanto

56 Itens 2, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.
57 Itens 4.1, 4.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.10 e 7.12.
58 Itens 4.2, 7.3, 7.10 e 7.12.
59 Item 8.1.
60 Itens 4.1 e 7.3.
61 Itens 4.2, 4.9, 4.10, 4.11, 7.3, 7.10 e 7.12.
62 Itens 4.2, 7.4 e 7.6.
63 Itens 4.1, 4.28 e 4.36.
64 Itens 3.1, 4.11, 4.13 e 8.3.
65 Como se  depreende das  razões  ministeriais  de mov.  1951.1,  não há  inconformismo recursal  direcionado às
absolvições do item 7.11 (para EDIVAN BATAGLIN) e 9 enunciados na denúncia.
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claramente interligada às práticas delituosas antecedentes, das quais se originaram os espú-
rios proventos aqui escamoteados pelo grupo criminoso. 

Daí por que, embora seja imprescindível o respeito à autono-
mia e  independência da presente persecução penal – na forma preceituada pelo inciso
II, do artigo 2.º, da Lei n.º 9.613/9866, a propósito –, a percepção e entendimento dos es-
pecíficos crimes objeto deste feito reclama correta contextualização. 

Assim, esquematicamente, far-se-á imprescindível, num primei-
ro momento, que se proceda ao exame perfunctório do esquema de desvio de verbas pú-
blicas que se incrustou no âmago da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – ainda
que isso possa implicar,  ab initio, na necessidade de análise  incidental (e  de  nenhuma
forma exauriente,  ressalte-se) da responsabilidade de seu artífice e maior beneficiário,
apontado como ABIB MIGUEL –, com vistas a viabilizar o entendimento das ulteriores
práticas de lavagens atribuídas aos ora apelantes e apelados, sem descurar da própria estru-
tura criminosa arquitetada pelo grupo para o alcance dos interesses espúrios.

Tal contextualização, insista-se, não pretende exaurir inoportu-
namente a responsabilidade criminal de ABIB MIGUEL ou de outros acusados quanto
aos delitos de peculato que lhes são imputados em diversas ações penais apartadas e ainda
em trâmite, mas apenas garantir   a compreensão global do esquema delitivo engen  -  
drado   e,   sobretudo  ,   como anotado alhures,   do   fumus comissi delicti   inexorável à   con  -  
denação pelos conseguintes crimes de lavagem de capitais.

Na sequência, uma vez assentados os pressupostos dos de-
litos objetos destes autos (fulcrados na existência dos crimes antecedentes aptos a origina-
rem proventos, insista-se), delimitar-se-ão os contornos do grupo criminoso orquestra-
do para a reciclagem dos capitais, delegando-se a um terceiro momento, pois, a análise das

66 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.
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condutas de lavagens de ativos em si, conforme esquematizadas na denúncia, de com-
preensão associada à prévia percepção dos delitos antecedentes.

Passa-se, pois, com isso em linha de consideração, ao exame
probatório e jurídico dos fatos, optando-se por agrupá-los, para fins meramente esque-
máticos, de acordo com a natureza e especificidades dos crimes. Nesse contexto, a in-
dividualização das respetivas pretensões recursais (defensivas e acusatória) caberá
ser realizada em momentos oportunos,  isto é,  quando da análise específica de cada
uma das imputações, atrelando-as à ordem de argumentação respectiva.

É imperioso frisar, ainda nesse viés, que a patente extensão dos
autos e complexidade do caso, aliada ao exíguo prazo para exame meritório dos apelos e à
própria finalidade de tal análise em segundo grau de jurisdição – meramente confirmató-
ria ou não dos fundamentos lançados em sentença –, perfazem cabais  empecilhos
ao revolvimento exauriente do acervo probatório angariado.

Dessa forma, especialmente no que se refere ao teor da prova
testemunhal e cautelar coligida, prestigiando-se o trabalho já realizado na origem pelos
eméritos promotores de Justiça oficiantes junto ao GAECO de Curitiba, bem assim pelo
Exmo. Magistrado sentenciante, Dr. José Daniel Toaldo, valer-se-á, nestes pontos, dos ex-
certos pertinentes à compreensão do caso já devidamente transcritos, cotejados e sistema-
tizados na sentença (mov. 1867),  nas derradeiras alegações ministeriais  (mov.  1558.2 a
1558.7) e respectivas peças recursais (movs. 1951.1 e 171.1-TJ), inclusive com alusão ex-
pressa a excertos pertinentes e a outros elementos porventura relevantes já devidamente
compilados nos petitórios e mídias que os acompanham.

5.1. Dos contornos gerais do esquema criminoso:

Consoante já elucidado alhures, trata-se de vertente investiga-
tória – embora distinta, ulterior e independente – do caso mais notoriamente conhecido
como “Diários Secretos”, que desvelou, como é cediço, esquema milionário de desvio de
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verbas públicas ocorrido entre os anos de 1994 a 2010, mediante nomeação fraudulenta de
servidores junto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Da mera leitura da extremamente precisa e técnica peça acusa-
tória ofertada (movs. 1.1/1.2) depreende-se, de plano, que o caso dos autos destoa com-
pletamente da singeleza, tratando-se de apuração de crimes gravíssimos, cujos contornos,
notadamente pela audácia e magnitude, culminaram por repercutir nacionalmente. Nes-
ta específica frente investigatória,  imputa-se  a ABIB MIGUEL a condição de líder de
complexa  organização criminosa integrada por seus familiares e pessoas de sua
confiança, constituída com a finalidade precípua de promover a reiterada lavagem dos
ativos ilicitamente amealhados com os anteriores peculatos.

Nesse sentido, vê-se que a este acusado atribui-se, justamente,
a posição de artífice e maior beneficiário do astronômico desfalque havido aos co-
fres do órgão legislativo estadual. Restou satisfatoriamente demonstrado nestes autos
que a  ABIB MIGUEL, valendo-se de sua privilegiada posição como Diretor-Geral da-
quela casa de leis, incumbia justamente proceder à nomeação fraudulenta de diversos
servidores junto ao parlamento estadual, com o fito de promover o sequencial desvio,
em proveito próprio e de terceiros, das verbas públicas pagas pelo Poder Legislativo a tais
funcionários que, todavia, jamais exerceram funções inerentes a seus respectivos cargos –
pelo que passaram a ser comumente referidos, jornalisticamente e no âmbito das diversas
ações penais, como “funcionários fantasmas”.

O desvio de verbas apurado é estarrecedor. Do teor do Relató-
rio de auditoria n.º 133/14 (mov. 10.41 do PIC), que procedeu ao levantamento salarial
bruto dos servidores “fantasmas” tão somente a partir do ano de 2000 – posto que invia-
bilizado o acesso às fichas financeiras anteriores –, logrou-se apurar prejuízo aos cofres
públicos na ordem   mínima   e   aproximada   de R$ 216.842.372,53 (duzentos e dezes  -  
seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e
cinquenta e três centavos), atualizado apenas até o ano de 2014.

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

98



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Segundo se depreende dos diversos processos criminais defla-
grados para a apuração dos delitos de peculato antecedentes – melhor sistematizados adi-
ante –, bem assim dos variados Relatórios de auditoria que instruem o presente feito,  a
forma de atuação essencial da quadrilha cuja liderança se atribuiu a ABIB MIGUEL, en-
tão incrustada no parlamento estadual, consistia em levar a efeito desvios puros e sim-
ples de parcela das verbas salariais percebidas mensalmente pelos servidores “fan-
tasmas” (tipologia de peculato vulgarmente conhecida também como “racha salá-
rio”), valores estes que eram, então, depositados em favor do próprio artífice do esquema,
de seus familiares próximos ou de empresas a ele ligadas direta (como proprietário) ou in-
diretamente (com as quais mantinha transações de variadas ordens).

A comedida análise da prova documental que instrui os autos,
consoante já realizada em sentença, é suficiente a amparar a existência de   fumus  
comissi delicti   das práticas antecedentes, conferindo necessária higidez à ulterior  
configuração das lavagens de capitais. Com efeito, dela se depreende que parte do nu-
merário percebido mês a mês pelos funcionários “fantasmas” era, efetivamente, desviada
mediante movimentações das contas bancárias dos servidores comissionados por uma ou
poucas pessoas, as quais procediam ao saque sequencial e anômalo de diversas contas a
um só tempo (i.é, em exíguo interregno temporal entre si), viabilizando o ilícito direciona-
mento das verbas em favor de ABIB MIGUEL.

Como bem explanado na r. sentença vergastada, do exame dos
relatórios de auditoria acostados aos autos, os quais procederam à minuciosa análise das
movimentações bancárias dos envolvidos, obtidas por intermédio de  levantamento
judicial de seus sigilos de dados, aclaram-se diversas anomalias e similaridades eviden-
ciadoras do modus operandi empregado para os desvios das verbas.

Nesse sentido, conquanto não se verifiquem transações realiza-
das diretamente entre as contas dos funcionários comissionados e dos acusados (o que é
de todo esperado, dada a nota de clandestinidade ínsita a crimes deste jaez), dos aludidos
relatórios é possível inferir que o favorecimento dos envolvidos, ligados especialmente a

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

99



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

ABIB MIGUEL, dava-se por meio de segmentação das transações, abrangendo (i) sa-
ques sequenciais de vultosas quantias em espécie, oriundas de contas bancárias variadas
dos “servidores fantasmas” e em intervalos absolutamente próximos entre si, seguidos (ii)
de depósitos ou pagamentos em favor do líder, seus familiares ou suas empresas, muitas
vezes no mesmo minuto e na exata quantia sacada, bem assim da (iii) manutenção de so-
bejos numerários em espécie, porventura remanescentes, em posse do grupo.

Tais foram, precisamente, as conclusões alcançadas pelo il. Juiz
sentenciante ao proceder a acurado cotejo dos dados constantes nos relatórios de au-
ditoria n.º 20/2011 e 202/2017, concluindo, ainda que por amostragem – análise perfun-
tória esta que, a bem verdade, é compatível com a exigida nestes autos, que versam sobre
os conseguintes e autônomos crimes de lavagem –, que os desvios de verbas públicas efe-
tivamente eram operados em favor de ABIB MIGUEL, mediante modus operandi alhures
descrito (mov. 1867.3, p. 121/126 – sentença objurgada).

Para  fins  de  melhor  compreensão das  transações  havidas,  é
oportuno proceder-se a esquematização da fundamentação sentencial correlata:

Data Anomalias/Evidências
dos desvios

Destinação numerário Prova

09/05/2002

- Intervalo de 10 minutos 
(entre 15h01 e 15h11min);
- Saques sequenciais das 
contas de pessoas apuradas 
como “funcionários 
fantasmas”67;
- Valor total: R$ 72.000,00

- 15h08min: realizado DOC no valor de R$ 
2.200,00 a SANDRO BATAGLIN;
- 15h15min: realizado DOC no valor de R$ 
15.000,00 a EDIVAN BATAGLIN;
- 15h15min: depósito na conta da Pedreira 
Santa Luzia, de propriedade de ABIB 
MIGUEL, no valor de R$ 54.800,00;
- Valor total: R$ 72.000,00.

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.19 do 
PIC, fl. 46).

23/10/2002

- Intervalo de 6 minutos 
(entre 15h30 e 15h36min);
- 11 transações sequenciais 
relativos a contas de 

- 15h33min: depósito na conta da Pedreira 
Santa Luzia, de propriedade de ABIB 
MIGUEL, no valor de R$ 8.000,00;
- 15h42min: realizado DOC em favor de 

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.20 do 
PIC, fl. 56).

67Quais sejam, Elzira Hunning Guedes, Jermina Maria Leal da Silva, Tatiane Cristine Guedes, Nerci do Luiz Thibes
Scheleder, João Pedro Pinto, Tanise Cristine Tavares e Celina Habitzreuter.
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“funcionários fantasmas”68;
- Valor total: R$ 108.000,00

ABIB MIGUEL no valor de R$ 100.000,00 
(emitido 15h36min, isto é, no mesmo minuto 
dos últimos saques);
- Valor total: R$ 108.000,00.

23/12/2002 - 15h57min;
- Saque da conta de pessoa 
apurada como “funcionário 
fantasma”69;
- Valor total: R$ 7.000,00

- 15h58min: depósito nas contas correntes 
dos filhos de ABIB MIGUEL, sendo:
- R$ 3.000,00 a ISABEL MIGUEL; 
- R$ 3.000,00 a EDUARDO ABIB; e 
- R$ 1.000,00 a LUCIANA ABIB;
- Valor total: R$ 7.000,00.

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.20 do 
PIC, fl. 56).

26/10/2005 - Intervalo de 16 minutos 
(entre 16h07 e 16h23min);
- 38 saques sequenciais 
relativos a contas de 
“funcionários fantasmas”70.

- 16h23min: depósito em favor de ABIB 
MIGUEL, no valor de R$ 3.000,00;
- 16h24min: depósito em favor de 
EDUARDO ABIB, no valor de R$ 2.400;
- Diferença levantada em espécie.

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.21 do 
PIC, fl. 64/65).

28/11/2005 - Entre 16h10 e 17h11min;
- Inúmeros saques 
sequenciais, em sua maioria 
no valor de R$ 5.000,00, 
relativos a contas de pessoas 
apuradas como 
“funcionários fantasmas”71

- Valor total: R$ 205.000,00

- 16h14min: depósito em favor de ABIB 
MIGUEL, no valor de R$ 9.000,00;
- 16h37min: depósito em favor de ABIB 
MIGUEL, no valor de R$ 15.000,00;
- 17h13min: depósito em favor de 
EDUARDO ABIB, no valor de R$ 1.400;
- 17h14min: depósito na conta da Pedreira 
Santa Luzia, de propriedade de ABIB 
MIGUEL, no valor de R$ 3.000,00;
- Diferença levantada em espécie.

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.19 do 
PIC, fl. 53/54).

14/09/2006 - Intervalo de 02 minutos 
(entre 10h20 e 10h22min);
- 05 saques sequenciais 
relativos a contas de 
“funcionários fantasmas”72;

- 10h23min: depósito em favor de 
EDUARDO ABIB, no valor de R$ 3.000;
- 10h24min: depósitos em favor de ABIB 
MIGUEL, nos valores de R$ 2.000 e 5.000;

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.21 do 
PIC, fl. 65/66).

68 Quais sejam, Clori de Oliveira Gbur, Luiz Alonso Luccas de Oliveira, Elzira Hunning Guedes, Neilson Rodrigues
e Sergio Antonio Schabatura.
69 Jermina Maria Leal da Silva.
70 Adir Curi, Izaura Marques de Oliveira, Ricardo Everton Bandeira, Erick Salles, Cacilda Henrique Oliveira, José
Devanir Bordignon, Gregório Honczarick, Neilson Rodrigues, Vanilda Leal, Devanil Lubrigati, Aguinaldo Pereira
Lima Neto, Tanise Cristine Tavares, Elzira Hunnig Guedes, Paulo Adriano Tavares, Gloria Sabino, Lidia Lucia
Cabral, Alessandro Gbur e Wilson Schataura.
71 Eduardo Cleverton Bandeira, Adir Curi, Izaura Marques de Oliveira, Ricardo Everton Bandeira, Manoel Messias
dos Santos, Cacilda Henrique Oliveira, Joel Trevisan, João Ribeiro de Lima, Omar Toufic Raad, Vanilda Leal, Nadir
Thibes, Sergio Antonio Schabatura, Tanise Cristine Tavares, Ana Maria Volsilk, Gina Prevedelo Pequeno, Eduardo
José Gbur, Alessandro Gbur, Erick Salles, Lidia Lucia Cabral e Gloria Sabino.
72 Viviane Bastos Pequeno, Douglas Bastos Pequeno, Erick Salles, Manoel Messias dos Santos e Vanilda Leal.
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- Valor total: R$ 20.000,00.

- 10h26: saque na conta de 
servidor “fantasma” no valor
de R$ 1.192,7573.

- 10h26min: efetuados dois pagamentos, 
totalizando o valor de R$ 192,75;
- Diferença total de R$ 11.000,00 levantada 
em espécie.

28/01/2008 - Intervalo de 01 minuto 
(entre 11h19 e 11h20min);
- 02 saques sequenciais, no 
valor de R$ 5.000,00 cada, 
relativos a contas de 
“funcionários fantasmas”74

- 11h20min: depósito em favor de 
EDUARDO ABIB, no valor de R$ 2.500

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.20 do 
PIC, fl. 55).

22/05/2009 - Intervalo de 06 minutos 
(entre 14h53 e 14h59min);
- 04 saques sequenciais 
relativos a contas de 
“funcionários fantasmas”75

- Valor total: R$ 24.000,00.

- Entre 14h53 e 14h57min: depósitos em 
favor de ABIB MIGUEL, EDUARDO 
ABIB, MARION MIGUEL, PEDREIRA 
SANTA LUIZA e Karoleen Bueno de 
Camargo no valor total de R$ 12.000;
- Diferença levantada em espécie.

- Relatório de 
Auditoria 20/2011 
(mov. 10.21 do 
PIC, fl. 66).

23/02/2006 - Entre 12h29 e 13h14min;
- 29 saques sequenciais, 
todos no valor de R$ 
5.000,00 cada, relativos a 
contas de “funcionários 
fantasmas” 76;
- Valor total: R$ 145.000,00

Na mesma fita de caixa constam:
- 12h40min: pagamento de DARF em favor 
da PEDREIRA SANTA LUZIA, de 
propriedade de ABIB MIGUEL;
- Entre 12h51 e 13h08min: depósitos em 
favor de ABIB MIGUEL, nos valores de R$ 
15.000, 8.000 e 3.000,00; em favor de 
LUCIANA ABIB no valor de R$ 3.000,00; 
em favor de ISABEL MIGUEL no valor de 
R$ 2.000,00; em favor de Pedreira Santa 
Luiza no valor de 1.000,00.
- Diferença paga em espécie.

- Relatório de 
Auditoria 202/2017
(mov. 1471.48, fl. 
11/12).

73 José Devanir Bordignon.
74 João Ribeiro de Lima e João Maria Vosilk.
75 Cacilda Henrique Oliveira, Odileia Natali Stratmann, Viviane Bastos Pequeno e Vanilda Legal.
76 Omar Toufic Raad, Adir Curi, Luiz Alonso Luccas de Oliveira, Eduardo José Gbur, Jermina Maria Leal da Silva,
Daor Afonso Marins de Oliveira, Celina Lobas Habitzreuter, Roseli do Rocio L. de Oliveira, Clori de Oliveira Gbur,
Elzira Hunning Guedes, Manoel Messias dos Santos, Nadir Thibes, Alessandro Gbur, José Devanir Bordignon,
Maria A. P. Gomes de Campos e Izaura Marques de Oliveira.
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Tais anômalas e bastante elucidativas transações exemplificadas
em sentença, repise-se, representam apenas pequena parcela das incontáveis operações
semelhantes levadas a efeito ao longo de, ao menos, dezesseis anos pela desvelada quadri-
lha, ensejando desfalque milionário aos cofres públicos estaduais.

Como se vê, do quadro documental carreado aos autos é segu-
ro concluir – diga-se, com a higidez necessária à análise das ulteriores lavagens de capitais
– que as transações bancárias averiguadas efetivamente guardam nexo entre si, aclarando
que tais saques sequenciais, realizados em curto espaço de tempo e seguidos de sintomáti-
cos depósitos e pagamentos em favor de  ABIB MIGUEL, seus familiares e empresas
correlacionadas – invariavelmente ocorridos em período próximo, senão no mesmo minu-
to e assentados nas mesmas fitas de caixa –, consubstanciaram verdadeiros  desvios de
verbas públicas das contas-correntes dos servidores comissionados em prol dos interes-
ses daquele indicado como líder do esquema delitivo.

Toda a  questão  resulta  bem enfrentada  em sentença.  Nesse
sentido, para além de realizar o cotejo das operações alhures esquematizadas, procedeu o
Juízo monocrático ao exame, quantum satis, de outros elementos probatórios (documentais,
testemunhais e cautelares) evidenciadores de que não apenas as movimentações bancárias
visavam a beneficiar (e enriquecer)  ABIB MIGUEL, direta ou indiretamente, como os
servidores por ele nomeados junto à Assembleia Legislativa efetivamente não exerciam as
atribuições funcionais correlatas, ostentando, por vezes, ligação pessoal ou familiar com o
próprio Diretor-Geral do parlamento estadual.

Conveniente destacar, a este respeito, por brevidade e pela pre-
cisão e percuciência da abordagem já realizada em primeira instância, elucidativos excertos
da fundamentação expendida pelo d. Magistrado sentenciante, bem concluindo que as no-
meações e transações realizadas, de fato, almejavam a reversão das verbas públicas em fa-
vor do artífice do esquema criminoso, realizada por meio da nomeação de “funcionários
fantasmas” (cf. mov. 1867.3 da sentença, g.n.):
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“(…) Há provas de que os valores creditados em nome dos chamados
“funcionários fantasmas” eram revertidos, em sua maior parte, em be-
nefício do chefe da organização criminosa, ABIB MIGUEL, o qual se
locupletou ilicitamente,  durante longo período, de milhões de reais
desviados dos  cofres  públicos  paranaenses,  logrando êxito  com tal
prática, em aumentar seu patrimônio pessoal, de seus familiares e de
pessoas próximas, de forma exponencial.

O Relatório de Auditoria nº 020/2011 (mov. 10.19 a 10.24 do PIC e mí-
dia), elaborado pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio
Público com base em documentos/extratos fornecidos por  institui-
ções financeiras, demonstra, à saciedade, que em inúmeras transações
bancárias,  principalmente  saques  efetuados  nas  contas  de  diversos
funcionários “fantasmas”, os valores correspondentes eram imediata-
mente creditados em contas do próprio acusado ABIB MIGUEL, de
seus filhos, pessoas jurídicas de sua titularidade e/ou utilizados em
benefício próprio, mediante quitação de débitos.

Tais movimentações  bancárias não deixam dúvidas de que o numerário  obtido com a
prática dos delitos de peculato era utilizado livremente pelo réu ABIB. (...)” (p. 121)

“(…) Depreende-se  das movimentações  exemplificativamente  apontadas que o acusado
ABIB MIGUEL não realizava transferências diretas das contas dos funcionários fan-
tasmas para suas contas o u de seus familiares, mas efetuava diversos saques mediante uti -
lização de cartão magnético ou cheques avulsos para, na sequência, utilizar-se do numerá-
rio, depositando-o em sua conta pessoal ou de seus familiares, efetuando pagamentos de
despesas pessoais ou de suas empresas, bem como retirando os valores em espécie, tudo no
intuito de disfarçar e dissimular as transações bancárias efetuadas com dinheiro ilícito.

Assim, por óbvio que não se constataram transferências diretas das contas de funcionários
fantasmas para o denunciado ABIB e seus familiares, vez que a prática delitiva era per-
petrada com destreza, com a finalidade de que não ficasse escancarado o engendro crimino-
so.

Da análise de documentos fornecidos  pelas instituições financeiras,
extrai-se que os proventos dos chamados “funcionários fantasmas” ti-
veram inúmeros destinatários e beneficiários (mov. 10.20 a 10.23 do
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PIC), dentre eles, ABIB MIGUEL, EDUARDO MIGUEL ABIB, ISA-
BEL  STEIN  MIGUEL,  LUCIANA  DE LARA  ABIB,  PEDREIRA
SANTA LUZIA LTDA., MARION VARASSIN DE LARA, CERRA-
DO AGRÍCOLA PROD. AGROPECUÁRIA LTDA., Charrua Comér-
cio Agrícola Ltda., EDIVAN BATAGLIN, Fabricio Santos Scarpelini,
SANDRO BATAGLIN, Tripoli Turismo Ltda., EHDEN ABIB, Carlos
Henrique  Scarpelini,  Cultivar  Comercial  Agrícola  Formoza  Ltda.,
Tche Produtos Agrícolas Ltda.,  Semeato S/A Indústria e Comércio,
Masut Combustíveis Ltda., Monsanto do Brasil Ltda., Recifra Flores-
tadora e Reflorestadora Agropecuária, Bayer Cropsicence Ltda., Syn-
genta Proteção de Cultivos Ltda., dentre muitos outros. (...)

A utilização do numerário desviado da ALEP em benefício próprio e
de terceiros, sempre por ordem do acusado Abib, evidencia-se, ainda,
dos  documentos apresentados pela empresa Tripoli  Turismo Ltda.,
beneficiária de depósitos que atingiram a cifra de R$ 182.535,15 (cento
e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centa-
vos), identificados em fitas de caixa nas quais constam saques de con-
tas de funcionários fantasmas. Com o fim de comprovar os serviços
que ensejaram depósitos em seu favor, a empresa apresentou recibos
emitidos pelo cliente ABIB MIGUEL, bem como documentos referentes a despe-
sas também de Eduardo Duarte Ferreira e José Domingos Scarpelini, bem como de passa-
gens aéreas, até mesmo emitidas em favor de deputado estadual e sua esposa. Note-se que
tais despesas pagas à empresa Tripoli, referentes a hospedagens, passagens aéreas e locações
de veículos feitas por  ABIB MIGUEL e outros agregados, foram todas pagas com os
proventos dos sacados das contas de “funcionários fantasmas” da Assembleia Legislativa
do Paraná (mov. 10.20 do PIC – fls. 61 a 62). (…)

Importante ressaltar que a própria acusada LUCIANA, em seu inter-
rogatório prestado em Juízo, afirmou que sua família costumava fazer
negociações com a empresa Tripoli e  que,  inclusive,  quando tinha dezessete
anos, ela e sua mãe fizeram uma viagem, a qual foi adquirida na referida empresa de tu -
rismo. (…)

O emprego de dinheiro público em benefício próprio, por parte do denunciado ABIB MI-
GUEL, extrai-se também da relação constatada entre outras empresas beneficiárias de
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pagamentos realizados diretamente da agência bancária localizada na ALEP e o réu
ABIB.

O acusado EDIVAN BATAGLIN, funcionário  de  confiança do réu
ABIB, quando interrogando sob o crivo do contraditório, afirmou que
as empresas Cultivar Comercial Agrícola Formoza Ltda., Tche Produ-
tos Agrícolas Ltda., e Charrua Comércio Agrícola Ltda. eram fornece-
doras de produtos às fazendas de ABIB MIGUEL. Que as fazendas com-
praram plantadeiras da empresa Semeato S/A Indústria e Comércio, que o estabeleci -
mento Masut Combustíveis Ltda. vendia óleo diesel para as fazendas, que a Monsanto do
Brasil Ltda. forneciam adubo e veneno para as fazendas, que a empresa Recifra Floresta-
dora e Reflorestadora Agropecuária era a antiga proprietária de uma das fazendas que
Abib comprou, bem como que as empresas Bayer Cropsicence Ltda. e Syngenta Proteção
de Cultivos Ltda. faziam negócios com as fazendas, fornecendo produtos químicos, e que,
inclusive, o próprio acusado EDIVAN teria sido premiado pela Bayer no ano de 2009
pela alta produtividade das fazendas que gerenciava. (…)

Corroborando tais alegações, têm-se as transações realizadas no dia 30.04.2003 (mov.
10.19 – fls. 49), em que foram realizados inúmeros saques de contas de funcionários fan-
tasmas das 17h22min às 17h35min, a saber, Sergio Antonio Schabatura, Daor Afonso
Marins de Oliveira, Joel Trevisan, Wilson da Silva, Manoel Messias dos Santos, Celina
Lobas  Habitzreuter,  Clori  de  Oliveira  Gbur,  Eduardo José  Gbur,  Elzira  Hunning
Guedes e José Devanir Bordignon, no valor de R$ 90.110,55 (noventa mil, cento e dez
reais e cinquenta e cinco centavos), e, na sequência, das 17h14min às 17h34min, foram
realizados um DOC no importe de R$ 6.204 (seis mil duzentos e quatro reais) à Cerra-
do Agrícola Produção Agropecuária Ltda., um DOC no valor de R$ 7.558,20 (sete mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) à Cultivar Comércio Agrícola Formo-
za Ltda., outro DOC no valor de R$ 33.318,85 (trinta e três mil, trezentos e dezoito
reais e oitenta e cinco centavos) à Cultivar Comercial Agrícola Formoza Ltda., um DOC
no importe de R$ 9.592,00 (nove mil, quinhentos e noventa e dois reais) à Mercantil
Agrícola Ltda, um DOC no valor de R$ 17.175,00 (dezessete mil, cento e setenta e cin-
co reais) à Tche Produtos Agrícolas Ltda., e um DOC no valor de R$ 6.822,50 (seis
mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) à Charrua Comércio Agrícola
Ltda, todas empresas que possuíam ligação com o acusado ABIB MI-
GUEL.
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Tem-se, ainda, que somente para a quitação de títulos sacados pela empresa Masut Com-
bustíveis,  nos  quais  constava  como  sacado/devedor  o  réu  ABIB,  foram  gastos  R$
159.179,03 (cento e cinquenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e três centavos), pa-
gos com dinheiro público, vez que o réu não se utilizava de sua conta pessoal para paga-
mento de suas despesas, mas de dinheiro sacado das contas de “funcionários fantasmas”
(mov. 10.20 do PIC – fls. 60).

Repise-se que essas são algumas das várias empresas que possuíam vínculo comercial com
as fazendas de ABIB e sua família e que constam como beneficiárias de depósitos/paga-
mentos realizados com valores oriundos de contas de funcionários fantasmas da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (mov. 10.20 a 10.24 do PIC).” (p. 126/133)

“(…) Atrelado a tudo isso, tem-se a  declaração prestada perante o GAECO
pela pessoa de Douglas Bastos Pequeno, já falecido, o qual falou aber-
tamente a respeito do recrutamento de pessoas para figurarem como
funcionários “fantasmas”, feito por ABIB MIGUEL (mov. 10.25 do PIC):
(…).

Registre-se que os nomes mencionados por Douglas Bastos Pequeno,
em sua declaração, quais sejam, MARIA ADVAIR, JOSIANE, IVA-
NIR, NADIR, NERCI, DERCI, VIVIANE e LUCIANO, e inclusive o
dele, constam na listagem trazida no relatório mencionado (mov. 10.41
do PIC) como funcionários “fantasmas”, endossando o já exposto.

A despeito de tantas constatações, tem-se, ainda, o fato de que a cu-
nhada de ABIB MIGUEL, Josemi de Lara Chichon, também figurava
como funcionária da Assembleia Legislativa do Paraná, tendo ela pró-
pria admitido, em declaração prestada junto ao GAECO (mov. 10.180
do PIC), que nunca cumpriu expediente na Assembleia, que trabalhava
em casa ou fazendo visitas na área escolar, que seu salário variava entre mil e nove mil re -
ais, e que muitas vezes realmente sacava o salário todo.

Registre-se, também, que a denunciada MARION, em seu interrogatório ju-
dicial, num primeiro momento, admitiu que a pessoa de Izidoro Vo-
silk, o qual figura na lista de funcionários fantasmas acima colaciona-
da, trata-se de um parente que trabalhava como jardineiro em sua resi-
dência: (…).
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O acusado ABIB MIGUEL, em Juízo, confirmou o fato de Izidoro constar na lista de
funcionários da ALEP, afirmando que “Volsik era cargo em comissão”.

Na realidade, tem-se que, além de prestar serviços de jardinagem na casa dos acusados
ABIB e MARION, Izidoro Volsilk figurava como funcionário fantasma comissionado
da Assembleia Legislativa do Paraná.

Ouvido perante o GAECO, Izidoro Vosilk confirmou ter prestado ser-
viços de jardinagem, de forma eventual, na residência do réu Abib e
afirmou não saber como seu nome constava na folha de pagamento da
ALEP. Relatou, ainda, que desde 2002 não mais trabalha, ficando em
casa, o que comprova que de fato era funcionário fantasma da ALEP
(mov. 464.7 dos autos de sequestro sob nº 0025456-04.2014.8.16.0013). (...)

Perceba-se que  Izidoro, o qual consta como “funcionário fantasma” da
ALEP, confirma que realmente trabalhou na casa de ABIB, e que um
amigo de ABIB, o qual seria a pessoa de Daor Afonso Marins de Oli-
veira (também fantasma), pegou seus documentos pessoais para tirar
cópia em dada oportunidade. Também explicita que Ana Maria traba-
lhava ao mesmo tempo na casa de Abib e na ALEP, e que a pessoa de
Solange (fantasma) nunca trabalhou na Assembleia, mas sim na casa
de ABIB, bem como que a pessoa de João Maria (também fantasma)
era pedreiro e fazia campanha política para o irmão de ABIB, o acusa-
do EHDEN ABIB.

Ainda, coincidentemente, Izidoro consta formalmente como proprietário de vários lotes que
compõem um terreno único que, na realidade, pertencente a ABIB MIGUEL, conforme
declarado pelo  próprio  Izidoro  (mov.  136.3  a 136.6 da alienação  antecipada sob  nº
0013616-26.2016.8.16.0013).

Importante registrar conversa mantida por ABIB MIGUEL com o advogado Eurolino
Sechinel dos Reis, na qual ABIB fala mal de Alberto Youssef, admitindo o próprio en-
volvimento com situações ilícitas, ao dizer que foi para prisão, mas não entregou os demais
envolvidos  (mov.  84.11 dos  Autos  de  Quebra de  Sigilo  de  Dados  sob  nº  0016108-
59.2014.8.16.0013): (…).
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Logo, não há dúvidas a respeito da ocorrência dos crimes de peculato
precedentes à lavagem de dinheiro, os quais causaram expressivo pre-
juízo ao Erário paranaense, durante o período de 2000 a 2010, confor-
me  apurado  dos  extratos  bancários  que  instruíram os  relatórios  já
mencionados. (...)” (p. 133/139)

Como se observa, cuidou o il. Juízo sentenciante de examinar,
pormenorizadamente – conquanto de forma não exaustiva, como era esperado, por não se
tratar dos objetos específicos do presente feito –, a demonstração satisfatória, documental,
cautelar e testemunhal, de que (i) o numerário reiteradamente sacado das contas bancárias
dos servidores comissionados da ALEP realmente era revertido em prol de  ABIB MI-
GUEL, aliando-a à conclusão de que (ii) tais servidores, não raramente ligados ao artífice
do esquema, não oficiavam, de fato, perante o parlamento estadual, tratando-se efetiva-
mente de “funcionários fantasmas”.

Seguro concluir, à vista desse quadro, estar-se diante de desvio
propriamente dito de remuneração pública sistemática e indevidamente percebida,
mediante verdadeiro apoderamento da máquina estatal para a obtenção de tais astro-
nômicas verbas e enriquecimento pessoal dos idealizadores e beneficiários do esquema
criminoso – dentre estes ABIB, insista-se, conclusão alcançada por intermédio do rastrea-
mento das transações bancárias espúrias via relatórios de auditoria.

É o que basta, pois, à demonstração do fumus comissi delicti dos
crimes de peculatos antecedentes, autorizadora da persecução (e condenação) pelas ulteri-
ores práticas de lavagens de ativos, originados de tais desvios de verbas.

Mas não é só, de toda forma. Como bem explanado pelo órgão
ministerial oficiante em primeira instância em sede de alegações finais, a tais elementos
soma-se, ainda, a existência de um quadro persecutório amplo e inolvidável, envol-
vendo a  deflagração de diversas ações penais (desmembradas e autônomas) em face
dos presentes e de outros acusados, no âmbito das quais, invariavelmente, já foi reco-
nhecida,  ainda  que de forma incidental,  a  condição de  ABIB MIGUEL como
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mentor e maior beneficiário do esquema de desvio de verbas públicas incrustado
na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

 
Destacam-se,  nesse  vértice,  as  condenações  definitivas já

exaradas em face dos “servidores fantasmas”  IARA ROSANE DA SILVA MATOS e
JOSÉ RICARDO DA SILVA  (autos de ação penal  n.º  2010.17303-8 – movs. 737.2 e
737.9),  DAOR AFONSO MARINS DE OLVEIRA (autos  n.º  2011.11632-0 – movs.
737.5  e  737.8),  MARLON  CHRISTIAN  LUCCAS  DE  OLIVEIRA  (autos  n.º
2011.15200-8 – movs. 737.6 e 1471.12), bem assim dos ex-Diretores da Assembleia Legis-
lativa,  JOSÉ ARY NASSIF e CLÁUDIO MARQUES DA SILVA, mantidas incólumes
pela Col. 2.ª Câmara Criminal (apelação n.º 1.175.688-8 – mov. 737.7).

Não bastasse, constata-se que, para além das ações penais de-
flagradas  contra  ABIB  MIGUEL no  âmbito  das  “Operações  Ectoplasma  I  e  II”
(2010.7132-4 e 2010.8160-5, esta última desmembrada nos autos 2020.22187-3),  a este
apelante imputam-se práticas de peculato advindas de sua atuação como Diretor-
Geral da Assembleia Legislativa paranaense em diversos outros feitos criminais es-
parsos, ajuizados perante a 8.ª Vara Criminal de Curitiba77, os quais já contam com rece-
bimento das respectivas denúncias. Tudo a evidenciar, portanto, que tais persecuções
são revestidas de justa causa – edificada, precisamente, na existência de indícios bastantes
de materialidade e autoria delitivas dos desvios de verbas públicas.

Justamente nessa perspectiva, aliás, revelam-se insubsistentes
os fundamentos sentenciais absolutórios a respeito de transações imobiliárias (la-
vagens) havidas anteriormente ao ano 2000, pautados na pretensa ausência de de-
monstração de crimes de peculato anteriores com base no que dispôs o relatório
de auditoria n.º 133/14, que logrou identificar desvios de verbas ocorridos somente
em datas posteriores a tal ano.

 

77 Autos  de  ação  penal  sob  n.ºs  0016268-45.2018.8.16.0013,  0016597-57.2018.8.16.0013,  0017072-13.2018.8.16.0013,
0017076-50.2018.8.16.0013, 0018264-78.2018.8.16.0013, 0016562-97.2018.8.16.0013 e 0018718-63.2015.8.16.0013.
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Como se observa,  o vasto arcabouço persecutório existen-
te, composto por inúmeras ações penais deflagradas em face de ABIB MIGUEL e
coautores e endossado pelo próprio Juízo sentenciante como evidenciador dos de-
litos antecedentes (mov. 1867.3 da sentença, p. 116-118), reconhece a ocorrência de
peculatos que remontam ao ano de 1994, estendendo-se até 2010  78  . 

Outrossim,  como  bem  obtemperado  pelo  órgão  ministerial
apelante, vê-se que o próprio relatório de auditoria sobre o qual se embasa a senten-
ça (n.º 133/14)    não infirma a ocorrência de peculatos anteriores à data tomada  
como base pelo Magistrado, na medida em que frisa, expressamente,  restar obstada
tão apenas a apuração dos prejuízos exatos aos cofres públicos, dada a impossibi-
lidade de acesso às folhas de pagamentos anteriores ao ano 2000. 

Na realidade, ao que se vê, é a prova de auditoria enfática ao
pontuar que “os montantes apurados são parciais” e que, “considerando que parte
dos servidores identificados como ‘fantasmas’ tinham vínculo anterior àquele ano,
o total desviado é com certeza muito maior” (mov. 10.41 do PIC).

Resulta  patenteada,  portanto,  sob qualquer  ótica  –  seja  pela
prova documental carreada a estes autos, seja pelo exame global do quadro persecutório
envolvendo os crimes antecedentes –, a existência de prova indiciária bastante acerca
dos reiterados (e vultosos) desvios de verbas públicos ocorridos em benefício de
ABIB MIGUEL, não havendo dúvida minimamente razoável de que a captura dos co-
fres públicos estaduais ocorreu desde, ao menos, o ano de 1994.

De mais a mais, diferentemente do que pretendeu fazer crer a
defesa dos apelantes, desponta como absolutamente irrelevante o fato de que parte das
ações penais ajuizadas contra  ABIB MIGUEL (objetos de desmembramento) tenham
culminado anuladas pelo Eg. Tribunal de Justiça. Com efeito, para além de se tratar de

78 A  exemplo  do  que  se  verifica  nas  ações  penais  n.º  2010.7132-4,  2010.8160-5,  0018264-78.2018.8.16.0013  e
0018718-63.2015.8.16.0013 (cf. elencado no tabelamento processual que acompanha o presente parecer).
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questões ainda não decididas em definitivo, como amplamente explanado em linhas
anteriores, é de se ter em conta que o reconhecimento de tais nulidades é pontual e
restrito à fundamentação da sentença condenatória, sob o argumento de que parcial-
mente embasada em elementos probatórios de origem ilícita.

Significa dizer que, ainda que sobrevenha confirmação definiti-
va de tais nulidades,  as máculas em questão sequer se prestam a infirmar a justa
causa autorizadora daquelas persecuções penais (que, a despeito das nulidades, con-
tam com recebimentos das respectivas denúncias e trâmites integralmente incólumes), de
sorte que, sob qualquer ângulo que se conceba a questão, sobressai a existência de   fu  -  
mus comissi delicti   bastante para a atividade persecutória autônoma e indepen  -  
dente acerca dos ulteriores crimes de lavagens de ativos.

Na realidade, há de se ter em conta que, em ambos os feitos
anulados (sem definitividade) pela via de embargos infringentes (ações penais sob os n.ºs
2010.7132-4 e 2010.22187-3), culminou a Col. 2.ª Câmara Criminal, ainda assim, por
maioria, por endossar a higidez das condenações prolatadas em face de ABIB MI-
GUEL pelos diversos peculatos que lhe foram atribuídos,  reforçando, uma vez
mais, a existência de indícios acerca dos crimes antecedentes. 

A própria Lei n.º 9.613/98, aliás, é assaz clara ao asseverar, em
seu artigo 2.º, inciso II, que a demonstração dos delitos antecedentes (necessária à
persecução pela prática de lavagem de dinheiro) prescinde da existência de conde-
nações pretéritas  assentando o seu reconhecimento,  bastando que a  exordial  seja
“instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente,
sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a
punibilidade da infração penal antecedente” (artigo 2.º, § 1.º).

Discorrendo sobre o standard probatório exigido à persecução
dos crimes reciclagem de ativos, aliás, prelecionam as ils. Procuradoras da República Patrí -
cia Maria Núñez Weber e Luciana Furtado de Moraes que:
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“Para fins de condenação, serão necessários elementos probatórios mais preci-
sos, mesmo que circunstancias ou indiciários, desde que convincentes, de que o
objeto da lavagem tenha origem em infração penal antecedente. O importante,
tal como leciona Callegari, é que haja um fato minimamente circunstanciado,
e que o juiz responsável pelo julgamento do crime de lavagem saiba com preci-
são qual é o fato criminoso que originou dos bens. 

(…) Noutro giro, não é demais ressaltar que  é absolutamente dispensável
que haja sentença condenatória sobre a infração penal antecedente para que se
possa fundamentar o decreto condenatório de lavagem. Com efeito, o próprio
artigo 2º, inciso II, é claro neste sentido quando dispõe que o processo e julga-
mento sobre o crime de lavagem independe do processo e julgamento sobre a
infração penal antecedente. (…)

Enfim, dada a complexidade do crime de lavagem de dinheiro e sua frequente
transacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é simples. E
foi com base nesta premissa e com escopo de se dar maior efetividade à perse-
cução dos delitos de lavagem que o legislador brasileiro previu a autonomia
material e processual, assim como consagrou a relação de acessoriedade limi-
tada entre o delito e seu antecedente. Logo, devem ser admitidas provas indi-
retas e circunstanciais sobre o crime antecedente com vista a fundamentar um
decreto condenatório da prática de lavagem de ativos, sendo toda a atividade
jurisdicional  pautada  pelo  princípio  do  livre  convencimento  motivado  do
juiz.”79

Da mesma forma, é assente no Superior Tribunal de Justiça a
exegese de que “a apuração do crime de lavagem de dinheiro é autônoma e independe do pro-
cessamento e da condenação em crime antecedente, sendo necessário apenas se-
jam apontados os indícios suficientes da prática do delito anterior” (HC 137.628).

Daí por que, ainda que consideradas as especificidades concre-
tas do presente caso (v.g., anulação  não definitiva de  parte das sentenças), de nenhuma

79 WEBER, Patrícia Maria Núñez; DE MORAES, Luciana Furtado. Infrações penais antecedentes. In: DE CARLI,
Carla Veríssimo (org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. 2013. p. 372-373.
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forma está-se diante de imputações de lavagem de ativos desapartadas da demonstração
idônea das infrações antecedentes, tal como pretendeu inculcar a defesa.

Muito ao contrário, certo é que  (i) a  existência de um amplo
panorama persecutório acerca dos crimes precedentes, no âmbito do qual é reiteradamen-
te assentada, ainda que incidentalmente, a posição de  ABIB MIGUEL como artífice e
principal beneficiário dos astronômicos desvios de verbas operados nos cofres da ALEP,
aliada (ii) à justa causa já reconhecida nas diversas ações penais de peculatos deflagradas
contra ele próprio e (iii) à minuciosa análise dos elementos de prova (documental, teste-
munhal e cautelar) realizada em sentença, delimitando os crimes antecedentes,  já aten-
dem plenamente à exigência legal mínima para a deflagração da atividade perse-
cutória quanto às ulteriores práticas de lavagem, satisfeita com a mera demonstra-
ção do fumus comissi delicti antecedente (indícios).

Nesse diapasão, portanto, restando devidamente assentado o
inafastável  contexto  criminoso  precedente,  pressuposto  da  presente  persecução  penal,
passa-se à análise das imputações delitivas de organização criminosa e lavagem de capitais
especificamente alinhavadas na peça acusatória.

5.2. Do delito de organização criminosa:

No que se refere, inicialmente, ao delito de organização crimi-
nosa estampado no item 2 da denúncia, o comedido exame dos autos converge para a ma-
nutenção  do  decreto  condenatório  exarado  em  desfavor  dos  recorrentes  ABIB  MI-
GUEL, LUCIANA, EDUARDO e EHDEN ABIB, ISABEL e MARION MIGUEL,
bem como EDIVAN e SANDRO BATAGLIN, ao passo que evidencia, igualmente, a
responsabilidade criminal dos apelados ANTÔNIO e PEDRO ABIB, pelo que o desfe-
cho absolutório para estes coautores cabe ser reformado, na esteira do pretendido pelo ór-
gão ministerial oficiante em primeira instância.

A este respeito, como visto, invocam as defesas, em uníssono,
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a atipicidade da conduta por suposta irretroatividade do regramento advindo com a Lei n.º
12.850/2013. Aventam EDIVAN e SANDRO, ainda nesse viés, a inexistência de atos de
lavagem cometidos por mais de quatro indivíduos após a vigência legislativa inovadora,
enquanto a defesa de EDUARDO e LUCIANA ABIB sustenta, a seu turno, que a con-
duta lhes foi atribuída enquanto ainda eram adolescentes.

Já a defesa de  ABIB MIGUEL argumenta, para além disso,
tratar-se de imputação genérica e de decreto condenatório que não delimita os elementos
caracterizadores da infração penal, ao passo que os demais recorrentes almejam a absolvi-
ção, outrossim, sob o argumento de insuficiência probatória.

As teses defensivas não reúnem condições de prosperar.

No tocante à adequação típica da conduta, é essencial assen-
tar, antes de mais, tratar-se de questão devidamente enfrentada e refutada tanto pelo Mi-
nistério Público em primeiro grau, quanto pelo próprio Juízo sentenciante.

Nesse sentido, embora prevaleça o entendimento de que a tipi-
ficação do delito de organização criminosa no ordenamento jurídico pátrio somente ocor-
reu, efetivamente, com a promulgação da Lei n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013 (cuja en-
trada em vigor se deu em 17/09/2013, isto é, após decorrido o prazo de vacância), é de se
ter em máxima  conta que a infração penal em voga consubstancia  crime permanente,
visto que sua “consumação se prolonga no tempo, enquanto perdurar a união pela vontade
dos seus integrantes”.80

Daí por que, ao contrário do que almejam fazer crer as defesas,
inexiste qualquer óbice à aplicação imediata do novo regramento a fim de alcançar o fato
elencado na denúncia, cuja consumação, malgrado iniciada no ano de 1997, protraiu-
se durante todo o período em que perdurou o vínculo associativo espúrio entre os
acusados, somente cessando em 28 de novembro de 2014 (data posterior à vigência

80 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. Crime Organizado. 2015, p. 35, g.n.
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da novel legislação), quando deflagradas as medidas investigativas no âmbito da assim
intitulada “Operação Argonautas”, objeto destes autos.

Na realidade, uma vez que a permanência das atividades deliti-
vas ao longo do tempo equivale, justamente, à mantença da execução dos fatos após o
advento da novel incriminação, a incidência da lex gravior nada mais representa do que a
punição por comportamento efetivamente criminoso e ainda em curso. 

Fato é que, em casos dessa natureza, é plenamente viável aos
agentes, a qualquer tempo, cessarem as atividades criminosas levadas a efeito, op-
tando por não fazê-lo, assim, plenamente cientes da superveniência da lei mais
gravosa (antecedida, neste específico caso, inclusive, de razoável período de vacância).
Nesse sentido, aliás, discorrendo sobre a (ir)retroatividade da lei penal nas hipóteses de
permanência delitiva, bem leciona Cezar Roberto Bitencourt que:

“(…)  o crime  permanente  é  uma entidade  jurídica  única,  cuja  execução
alonga-se no tempo, e é exatamente essa característica, isto é, manter-se por
algum período mais ou menos longo, realizando-se no plano fático (e esse fato
exige a mantença do elemento subjetivo, ou seja, do dolo),  que justifica que
sobrevindo  lei  nova,  mesmo mais  grave,  tenha  aplicação
imediata  , pois o fato, em sua integralidade, ainda está sendo executado  .”81

Na mesma esteira,  tratando especificamente sobre a celeuma
envolvendo a tipificação tardia do crime de organização criminosa no ordenamento pá-
trio, explana Renato Brasileiro que, a despeito de se estar diante de novatio legis incriminado-
ra, “(…) como se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, detendo o agente o
poder de fazer cessar a prática delituosa a qualquer momento, na hipótese de tal crime ter início
antes  do dia  19  de setembro de 2013,  mas se prolongar  na vigência  da Lei  nº
12.850/13, é perfeitamente possível a responsabilização criminal pelo novo tipo pe-
nal, nos termos da súmula nº 711 do STF”.82

81 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. v.1. 15.ed. 2010, p. 195, g.n.
82 DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada. 7.ed. 2019, p. 775, g.n.
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
116



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Como bem pontuado pelo renomado jurista, cujos ensinamen-
tos são também citados na r. sentença condenatória, outra não é a compreensão do Supre-
mo Tribunal Federal a respeito da incidência da novel lei penal incriminadora sobre con-
dutas dotadas de permanência ou de nexo de continuidade. A exegese jurisprudencial, ali-
ás, culminou na edição do verbete sumular n.º 711 do Pretório Excelso, cuja intelecção ex-
punge qualquer dúvida acerca da  quaestio invocada pelas defesas:  “A lei  penal  mais grave
aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continui-
dade ou da permanência”.

Sobre a questão, pois,  não remanesce nenhuma controvérsia
jurídica de relevo. A orientação do Superior Tribunal de Justiça não destoa, a propósito,
restando sufragada pelo entendimento de outros Tribunais pátrios, a saber:

STJ: “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO  HABEAS COR-
PUS.  CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVA-
GEM  DE  DINHEIRO.  (…)  TESE  DE  APLICAÇÃO  RE-
TROATIVA DE LEI PREJUDICIAL.    LEX GRAVIOR  . LEI  
N.  12.850/13.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  CRIME  PERMA-
NENTE.  CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA  APÓS A  EN-
TRADA EM VIGOR DA LEI. SÚMULA 711/STF. (…) IV - O
e. Tribunal  de origem, com fundamento no conteúdo probatório
coligido nos autos, concluiu que as condutas subsumíveis ao tipo
de organização criminosa - art. 2º da Lei n. 12.850/13 - esten-
deram-se efetivamente até o ano de 2014 e, possivelmente, até
as  vésperas  da  prisão  de  Alberto  Youssef,  realizada  em
17/3/2014, ao passo que a Lei n. 12.850/13 entrou em vigor em
19/9/2013. V - Desse modo, não obstante a organização crimi-
nosa tenha se constituído em período anterior à entrada em vi-
gor da Lei n. 12.850/13, permaneceu ainda em atividade sob
sua égide, de forma que a referida Lei deve incidir no presente
caso, conforme o entendimento da Súmula n. 711 do col. Su-
premo Tribunal Federal: ‘A lei penal mais grave aplica-se ao crime
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continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência’. (...)”
(AgRg no HC 487.492/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quin-
ta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019, g.n.)

TJDFT: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMI-
NAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRI-
MINOSA.  SENTENÇA  CONTRÁRIA  À  EVIDÊNCIA  DOS
AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.  ORGANIZAÇÃO CRIMINO-
SA.  LEI 12.850/2013.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 711/
STF.  AÇÃO  REVISIONAL  IMPROCEDENTE.  (…)  2.  Não
obstante o delito de organização criminosa tenha iniciado an-
tes  do  início  da  vigência  do  novo  diploma  legal  (Lei  nº
12.850/2013), passa a ser regido pela nova legislação, porque
trata-se de crime permanente e sua consumação continua no
tempo, conforme os ditames da Súmula 711, do Supremo Tri-
bunal Federal. 3. Revisão Criminal improcedente.”
(Acórdão 1208088, 07144134420198070000, Relator: Jesuino Rissa-
to, Revisor: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, julgado
em 14/10/2019, publicado PJe: 17/10/2019, g.n.)

TRF-4: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ‘OPERAÇÃO LAVA-
JATO’.  DENÚNCIA.  APTIDÃO.  AUDIÊNCIA  DE  OITIVA
DE TESTEMUNHAS. DESIGNAÇÃO ANTES DA APRECIA-
ÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDA-
DE.  INDEFERIMENTO  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA.
FRACIONAMENTO DAS AÇÕES PENAIS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEI-
TADAS.  LITISPENDÊNCIA.  AFASTADA.  MÉRITO.  LAVA-
GEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. CON-
TINUIDADE  DELITIVA.  CONFIGURAÇÃO.  ORGANIZA-
ÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. DO-
SIMETRIA DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REPA-
RAÇÃO DO DANO. PERDIMENTO. CUMULAÇÃO. DESCA-
BIMENTO.  EXECUÇÃO  IMEDIATA  DAS  PENAS.  (…)  11.
Embora a maioria dos fatos específicos relativos aos delitos de cor-
rupção e lavagem de dinheiro objeto do presente processo tenha
sido praticada em data anterior à Lei nº 12.850/2013, as ativi-
dades do grupo persistiram na sua vigência e a organização
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criminosa  permaneceu  ativa,  estando  configurado  o  tipo.
(…)”.
(ACR 5083258-29.2014.4.04.7000, Oitava Turma, Relator João Pe-
dro Gebran Neto, juntado aos autos em 04/05/2017, g.n.)

Nessa perspectiva, considerando que as atividades criminosas
do grupo, conquanto iniciadas em momento anterior, perduraram sob a égide da Lei n.º
12.850/2013, somente cessando ao final de 2014, é plenamente aplicável ao caso a tipifica-
ção contida no regramento incriminador superveniente e mais severo.

Com isso em linha de consideração, diversamente do argumen-
tado pelas d. defesas, reputam-se plenamente demonstrados, na hipótese dos autos,
todos os requisitos legais inarredáveis à configuração do delito em exame. 

Dispõe o artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013 ser incriminada a
conduta de “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, orga-
nização criminosa”. Trata-se, como é cediço, de norma penal em branco imprópria ou
homogênea83, que contempla elemento normativo cuja conceituação é extraída do próprio
diploma legal, na forma do § 1.º, de seu artigo 1.º.

A configuração de grupos criminosos organizados, assim, está
condicionada, nos termos legislativos vigentes, ao implemento concomitante de certos re-
quisitos, quais sejam, (i) associação entre, ao menos, quatro indivíduos; (ii) estrutura or-
denada com divisão de tarefas; (iii) finalidade de obtenção direta ou indireta de vantagem
de qualquer natureza; e  (iv) prática de infrações penais às quais sejam cominadas penas
máximas superiores a quatro anos ou de índole transacional, estas últimas independente-
mente do apenamento previsto.

83 Nas lições do emérito Procurador de Justiça Dr. Fábio André Guaragni, “o preceito primário do tipo, nestes casos, remete
a outra fonte normativa de conhecimento. Assim, a norma penal em branco é aquela cujo preceito primário é complementado por outra
norma no todo ou em parte”  (Norma penal em branco, tipos abertos, elementos normativos do tipo e remissões e
remissões a atos administrativos concretos: o panorama político-criminal comum, as distinções e consequências
relativas ao princípio da reserva legal.  In: Norma penal em branco e outras técnicas de reenvio em direito
penal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 30).
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Tais contornos afiguram-se devidamente comprovados nos au-
tos, restando amplamente examinados pelo Ministério Público em alegações finais, assim
como pelo Magistrado em sentença – embora o escorreito raciocínio sobre a integração
do grupo criminoso não tenha sido estendido aos recorridos  ANTÔNIO e  PEDRO
ABIB (de forma equivocada, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça).

Aos ora apelantes e apelados, como visto, nesta independente
linha investigatória (“Operação Argonautas”), imputam-se as condutas de terem constitu-
ído e integrado verdadeira organização criminosa voltada à finalidade precípua de pro-
mover a reiterada lavagem dos capitais ilicitamente amealhados com os delitos de
peculato cometidos,  sistematicamente,  no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná, os quais culminaram no desfalque milionário dos cofres públi-
cos, amplamente revolvido na seção anterior deste parecer.

A liderança deste grupo, consoante se verifica, restou atribuí-
da ao condenado ABIB MIGUEL,  ex-Diretor do órgão legislativo estadual e apontado
como mentor e principal beneficiário dos vultosos numerários em espécie  desviados  de
contas dos servidores comissionados apurados como “fantasmas”. 

O desdobramento das atividades investigatórias  nestes  autos
evidenciou que o artífice do esquema, em posse da exorbitante quantia de dinheiro ilicita-
mente obtida, culminou por engendrar complexa sistemática de transações imobiliárias, le-
vada a efeito ao longo de anos, para o escamoteamento da proveniência espúria dos ativos,
associando-se, para tanto, com estabilidade e permanência, a seus familiares (es-
posa, filhos, irmão e primos) e pessoas de sua proximidade e confiança (seus “bra-
ços direitos”, EDIVAN e SANRO BATAGLIN), para o alcance comum da vantagem
indevida almejada pelo patriarca e líder do grupo.

Daí já sobressaem, de plano, todos os requisitos legais inexorá-
veis à constituição da organização criminosa. Em primeira ordem, resta patenteada nos
autos a associação concomitante de, ao menos, dez indivíduos – cabendo lembrar que a
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responsabilidade criminal do corréu EDUARDO DUARTE FERREIRA, apontado como
“braço jurídico” do grupo, está sendo apurada em feito desmembrado –, contemplando
divisão de tarefas bastante clara entre os seus integrantes, ainda que (ao que tudo in-
dica) não estabelecida formalmente, fulcrada na própria estrutura familiar e modus operandi
das lavagens de capitais levadas a efeito.

A atuação de cada um dos imputados resulta bem delineada em
sentença, sendo inferida, pelo Juízo singular, do cotejo entre os elementos de prova do-
cumental, testemunhal e cautelar (especialmente das interceptações telefônicas ju-
dicialmente autorizadas) angariados ao longo da persecução penal.

A posição de ascendência e comando de ABIB MIGUEL é
aquela de mais fácil visualização no organograma criminoso. Justamente pela condição de
beneficiário direto dos numerários desviados, tratando-se do detentor de fato e verda-
deiro gestor do patrimônio ilícito, incumbiu-lhe a orientação e determinação sobre a
forma de alocação dos recursos espúrios nas sistemáticas transações imobiliárias
concretizadas. Como bem explicitado em sentença, diversos testemunhos nos autos con-
firmam que as propriedades adquiridas pertenciam a este recorrente84, conquanto registra-
das ou arrendadas em nome dos demais integrantes do grupo ou de terceiros, ao passo
que diálogos interceptados demonstram, de forma inequívoca, sua atuação direcionadora e
resolutiva quanto às transações realizadas.85

Em posição  imediatamente  inferior  na  hierarquia  criminosa
despontam os acusados LUCIANA DE LARA ABIB e EDUARDO MIGUEL ABIB,
filhos do líder, sobressaindo dos autos demonstração de suas atuações de cunho gerenci-

84 Extrai-se da r. fundamentação condenatória,  in verbis  (mov. 1867.3,  p. 170): “Restou apurado que era Abib quem
direcionava a lavagem  do dinheiro, contando com o auxílio de seus familiares e dos demais envolvidos, atuando, principalmente, na
aquisição  de  diversas  propriedades  e  fazendo investimentos  em negócios  seus  e  de  terceiros,  sendo certo  que  ele  detinha  autoridade
hierárquica sobre os demais. A prova oral colhida, em especial o depoimento das testemunhas José Carlos Thimoteo da Silva, Joel André
Pes, Sergio Edilberto Zimmermann, Vitor Batista Vieira, Rosilene Ferreira Amorin, Marcos Bonato, Claudio Martins, Juraci Dalla
Nora, Atos Antonio Ferronato e Marcio Ferreira Alves, comprovam o fato de que Abib adquiriu várias propriedades, principalmente
fazendas na região de São João D´Aliança/GO.”
85 Autos de Interceptação Telefônica sob nº 0016108-59.2014.8.16.0013.
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al quanto ao patrimônio de procedência espúria, o que resta patenteado nas variadas con-
versações telefônicas monitoradas, além de suas adesões aos intentos delitivos ao per-
mitirem e viabilizarem a alocação de bens em seus nomes, o que se infere da simples
verificação da prova documental que instrui o feito (especialmente das matrículas e regis-
tros dos diversos bens imóveis elencados na denúncia)86.

Os seguintes diálogos interceptados revelam-se assaz ilustrati-
vos acerca da forma de atuação, crucial e proativa, de tais integrantes do grupo:

Telefonema entre EDIVAN e LUCIANA: “24/10/2014 – 19:15:54 – Edi-
van liga pra Luciana e pergunta se o pai dela está em Curitiba. Luciana diz
que está. Edivan pede pra Luciana avisar que o Sandro tá levando um
feijão (dinheiro) lá pra ele. Luciana diz tá bom, pode deixar. Edivan
diz que ele disse que ia segunda, mas acabou indo hoje pra lá e tá le-
vando um feijão preto (dinheiro) pra ele, aquele lá, vai precisar dele
pessoalmente. Luciana diz ah tá, tá bom. Edivan fala e o outro negócio
aqui, você viu a apulada ontem. Luciana diz não vi. Edivan ri e fala foi pra
54, 56, no fim da tarde. Luciana diz, não acredito. Edivan diz é, é. Luciana
pergunta e agora? Edivan diz não, não, eu fiz o negócio. Luciana diz claro.
Edivan fala eu confirmei, não, não, eu fiz o negócio, não tem nada haver.
Luciana fala, ah bom. Edivan fala no nosso tá feito, tá feito, fechado, tá 60
menos 2.3%, deu 58.62. Luciana fala, ah beleza, já falou com eles hoje? Edi-
van diz que falou, risos, eu só pensei tomara que a Luciana não me ligue pra
eles agora. Luciana diz não, não. Edivan fala se ela ligar eles vão chorar as
mágoas, ela vai amolecer. Luciana diz é, verdade. Edivan fala, não, não, tá
tudo certo, tudo certo, o dólar baixou e a bolsa de Chicago parece que deu
(trecho não compreendido) por causa da eleição, mas tá bom. Luciana diz
é, mas não baixe isso mais. Edivan diz não, fique tranquila, tudo certo
nossa parte. Luciana fala então tá bom. Edivan fala então tá bom, só
avisa ele daí tá. Luciana diz tá. Edivan diz que ele deve estar por Pal-
meira, por aí. Luciana diz tá, eu aviso e se despedem.”87

86 Prova  documental  acostada,  em  essência,  ao  PIC  n.º  0011341-41.2015.8.16.0013,  restando  devidamente
individualizada em momento oportuno, por ocasião do exame das práticas de lavagens de capitais.
87 Excerto extraído das alegações finais ministeriais (mov. 1558.4, p. 159/160).
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Telefonema entre LUCIANA e ABIB: “26/11/2014 – 14:54:32 – Abib liga
pra Luciana e diz que ele recebeu o dela e aí ele foi lá hoje pra ver e sexta-fei-
ra Abib disse que não estaria laqui (Curitiba), e tem os pagamentos pra fa-
zer e pergunta pra Luciana como eles vão fazer? Luciana diz que falou
pra Abib ter falado com o Brezek e pergunta se Abib não falou com
ele. Abib diz que não. Luciana diz então ligue. Abib diz que vai lifgar
pra ele. Luciana fala que se precisar pode pedir pro Eduardo fazer al-
guma coisa, porque ele não tem nada pra fazer. Abib diz que sabe disso,
mas que amanhã ele tem adesão ao pagamento da dele que veio de trezen-
tos  e  pouco  mil  (R$  300.000,00)  veio  pra  cento  e  oitenta
(R$1800.000,00) e diz que vai ter que pagar dez mil e pouquinho (R$
10.000,00) de adesão. Luciana fala que Abib pode passar alguma coisa
pro Eduardo e Eduardo paga. Abib diz tá bom. Luciana fala me avise o
que vai fazer porque o Banco só fica aberto até as 16h. Abib pergunta
amanhã né. Luciana fala amanhã e pergunta se Abib vai pra lá (São Paulo)
nesse final de semana. Abib diz que vai primeiro fazer aquela viagem sexta-
feira e aí sábado vai115. Luciana pergunta se Abib consegue ficar sábado e
domingo em São Paulo. Abib diz que fica, e pergunta se Luciana precisa vir
pra Curitiba. Luciana diz que precisa voltar um pouquinho. Abib diz que ela
pode voltar que ele fica em São Paulo.”88

Telefonema entre  LUCIANA e  EDUARDO:  “05/11/2014 – 14:12:21 –
Luciana liga pra Eduardo e diz que quando ele voltar pra casa é pra deixar o
cartão lá que ela vai pagar. Eduardo pergunta o que? Luciana responde quan-
do você voltar para casa, levar guia liberada, deixe teu cartão lá que eu vou
pagar. Eduardo diz beleza, brigado Lu.”89

Como se vê, das conversações telefônicas exemplificativamen-
te colacionadas (poucas, dentre diversas de mesmo jaez, monitoradas com autorização ju-
dicial) é possível depreender, com bastante tranquilidade, o amplo conhecimento e en-
volvimento destes acusados nas reiteradas transações levadas a cabo. 

88 Excerto extraído das alegações finais ministeriais (mov. 1558.4, p. 160/161).
89 Excerto extraído da sentença (mov. 1867.3, p. 173/174).
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Sobreleva, a propósito, verdadeira  atuação administrativa e,
até mesmo, coordenadora de parte de LUCIANA DE LARA ABIB nas atividades do
grupo, na medida em que (i) demonstra plena ciência sobre a entrega velada de numerário
em espécie a seu genitor, (ii) emana ordens de cunho dirigente quanto às transações reali-
zadas por EDIVAN BATAGLIN e (iii) influi diretamente na divisão de tarefas entre os
integrantes do grupo, especialmente no que se refere a seu irmão.

Mais do que isso, do minucioso exame dos autos é possível ve-
rificar que a corré LUCIANA passou a figurar, em verdade, como espécie de “braço di-
reito” de seu genitor, na medida em que, cada vez mais, embrenhou-se no esquema deliti-
vo, participando ativamente das transações de fundo ilícito e da gestão patrimonial famili-
ar (v.g., emanando ordens e realizando pagamentos em favor do grupo).

Os variados elementos indicativos de tal forma de atuação fo-
ram bem compilados pelo Ministério Público em sede de alegações finais, perceptíveis não
apenas pela excessiva quantidade de atos de lavagem que lhe são imputados (trinta e seis),
como por diversas outras circunstâncias, com especial destaque aos fatos de que a corré
operava grandes quantias de dinheiro em espécie90, realizava pagamentos por meio de suas
contas próprias em favor de seu genitor91, figurou com relevância na estruturação de uma

90 “À partir  das  fls.  431  da  documentação  que  acompanhou  o  relatório  nº  202/17  constam  extratos  de  contas-correntes  de
LUCIANA DE LARA ABIB. Nestes constam, durante vários anos, inúmeros depósitos de dinheiro em espécie. Como já dito e
repisado no decorrer deste feito, o manuseio de dinheiro em espécie é atividade que levanta suspeição, não se vislumbrando, salvo uma ou
outra situação específica, razão lógica para não se socorrer dos seguros instrumentos bancários. A preferência por utilizar dinheiro em
espécie, entretanto, fica lógica quando os envolvidos não querem deixar rastro acerca da origem e destino dos valores. Certamente, que
LUCIANA DE LARA ABIB tinha conhecimento desta utilização pouco usual de suas contas correntes, até porque ficou claro que
era ela que realizava diversos pagamentos, de diferentes natureza, para o grupo. Vale lembrar que a própria ré confirmou não ser usual
a utilização de dinheiro vivo para a aquisição de imóveis: (…). Ora, a acusada acha irônico a utilização de dinheiro em espécie para
grandes  aquisições.  Porém, durante  vários  anos  suas  contascorrentes  foram recheadas  com dinheiro em espécie.  Deixou claro  a ré,
portanto, seu conhecimento acerca da estranheza desta forma de movimentação de valores (…).” (mov. 1558.4, p. 139/141).
91 “Nos e-mails que instruem os presentes autos existem vários arquivos em que há indicação de que devem ser realizados pagamentos de
obrigações nominais de ABIB através de contas da acusada LUCIANA. Uma vez que era fato notório que ABIB MIGUEL estava
com restrições para o livre manuseio de suas contas já a partir de abril de 2.010, não há como LUCIANA alegar que não tinha
conhecimento de que a origem dos valores provenientes de seu pai eram viciados. Não por outro motivo competia a ela o pagamento de
diversas despesas, conforme já foi indicado no item 2.4.7 destas alegações. Nesta mesma linha, deve ser considerado que vários dos
pagamentos efetuados para aquisição dos imóveis ou para a exploração das áreas eram feitos através de contas suas, com a sistemática de
sacar os valores em espécie de contas dos servidores fantasmas, depositar na conta da acusada e, na sequência, fazer os pagamentos
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holding que objetiva viabilizar (como de fato viabilizou) a ocultação patrimonial92, bem as-
sim lavrou documentos que demonstravam sua ciência quanto à ilicitude dos atos cometi-
dos, a exemplo de procurações93 e confissões de dívidas94 de teor falso, formalizadas com
a finalidade de justificar a administração do patrimônio por seu real proprietário (ABIB
MIGUEL) e o livre repasse de valores a este, além de outras transações maculadas.

Reforçando a atuação gerencial destes apelantes, filhos do líder
da organização criminosa, destaca-se o conteúdo das diligências de campo contempla-
das no Relatório de missão n.º 043/2014 do GAECO (mov. 10.48 do PIC), do qual se
extrai que a LUCIANA e EDUARDO incumbia, também, o comparecimento presen-
cial aos escritórios de fazendas (que compunham o vasto patrimônio espúrio do lí-
der) situadas em outros entes federativos. Consoante referido em sentença, “no período
de 22.10.2014 a 25.10.2014, a equipe monitorou a pessoa de Eduardo Miguel Abib, desde o momento
em que ele embarcou para Brasília/DF no Aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais/PR. Se-
gundo consta, ele teria se encontrado com sua irmã Luciana em Brasília, tendo ambos se dirigido à cidade
de São João D´Aliança/GO, quando se encontraram com Edivan e, naquela cidade, deslocaram-se tanto
ao escritório das fazendas quanto ao banco SICCOB, que há na região.” (mov. 1867.3, p. 174).

devidos.” (mov. 1558.4, p. 141).
92 Item 6.1 da denúncia.
93 “Forte indicativo da existência do dolo para as lavagensde dinheiro foi a estruturação da CERRADO PARTICIPAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. (devidamente descrita no item 6.1 da denúncia-crime), para a qual a acusada concorreu ativamente,
sendo administradora de tal empresa. (…) Não é raro, também, em situações como esta que os testa-de-ferro e/ou laranjas outorguem
procurações para que os verdadeiros donos da pessoa jurídica possam administrá-la. (…) Foi exatamente o que fez LUCIANA DE
LARA ABIB em 20 de agosto de 2.008, quando outorgou procuração ao seu pai pelo prazo de 03 (três) anos. (…) Ou seja, a
outorga desta procuração é mais um indicativo de que se estava diante de uma empresa destinada a blindagem patrimonial, com o total
conhecimento da ré LUCIANA DE LARA ABIB.” (mov. 1558.4, p. 141/146).
94 “No mesmo item 6.1 da denúncia-crime descreveu-se que em 21 de dezembro de 2007 LUCIANA DE LARA ABIB firmou
escritura pública de confissão de dívida na qual afirmava que devia para seu genitor a quantia de R$ 3.351.350,34 (três milhões,
trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) (…). Chamou a atenção a simples existência da
escritura pública de confissão de dívida firmada de filha para pai, bem como o fato de ter a sócia e administradora da pessoa jurídica
arrendado terras de sua própria empresa. (…) Ao serem ouvidos acerca desta confissão de dívida tanto LUCIANA DE LARA
ABIB, quanto ABIB MIGUEL tentaram explicar a origem do débito, mas simplesmente não conseguiram, confirmando a suspeita
inicial de que se tratou de um mero artifício para justificar eventual repasse de verbas para o ‘credor’ (…).” (mov. 1558.4, p. 146).
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Nesse contexto probatório, não subsistem dúvidas sobre o ma-
nifesto liame associativo destes acusados para o alcance das vantagens espúrias almejadas
pelo grupo, consubstanciadas, justamente, no escamoteamento da procedência ilícita dos
valores empregados por seu genitor na construção do amplo patrimônio que passaram
LUCIANA e EDUARDO a, ativamente, auxiliarem a gerenciar.

Ainda a este respeito, é importante ter em conta, diferentemen-
te do argumentando pelas defesas, que muito embora a constituição e estruturação da
organização criminosa, bem assim algumas das práticas de lavagens de ativos, te-
nham se dado quando estes acusados ainda eram, de fato,  adolescentes, tal cir-
cunstância não autoriza o almejado desfecho processual absolutório. 

Neste ponto, olvidam-se as defesas, em verdade, justamente da
nota de  permanência (alhures examinada) que é ínsita a tais infrações penais, de sorte
que, ao atingirem a imputabilidade (maioridade), se não fizeram cessar as atividades ilícitas
– optando, muito ao contrário, por enveredar cada vez mais nas práticas delituosas –, ca-
bem ser responsabilizados pelo cometimento dos crimes.

São assaz elucidativas,  nesse viés,  as lições de Júlio Fabbrini
Mirabete colacionadas pelo Ministério Público em seu arrazoado recursal: “Nos crimes
habituais e permanentes,  o  agente será  considerado imputável  se  continuar  na
prática da ação após ao aniversário, ainda que a tenha iniciado antes”.95

Dessa orientação não destoa o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL.  HABEAS CORPUS.  EXTORSÃO MEDI-
ANTE SEQUESTRO.  QUADRILHA OU BANDO. CRIMES
PERMANENTES.  PACIENTE  QUE  COMPLETOU  18
(DEZOITO)  DURANTE  A  CONSUMAÇÃO  DOS  DELI-
TOS.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILE-
GAL. ORDEM DENEGADA. 1.  Os crimes descritos no art.

95 Mov. 1951.1, p. 27.
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
126



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

159, §1º, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, são per-
manentes. Em consequência, se o menor atingir a idade de 18
(dezoito) anos enquanto os delitos se encontrarem em plena
consumação,  será por eles responsabilizado.  2.  No caso, não
obstante os atos executórios tenham se iniciado em 22 de setembro
de 2004, findaram-se apenas em 9 de novembro de 2004, quando o
paciente já havia atingido a maioridade (3/10/2004), não havendo
que se cogitar de inimputabilidade. 3. Habeas corpus denegado.” 
(HC  169510  SP  2010/0069908-7,  Min.  Marco  Aurélio  Belizze,
Quinta Turma, Julgado 07/02/2012, DJe 23/04/2012, g.n.)

Ou seja, inexiste óbice legal à responsabilização criminal destes
recorrentes pela participação no grupo criminoso em questão, eis que, em se tratando de
delito permanente, certamente aderiram aos intentos delituosos ao atingirem a mai-
oridade penal, agindo, pois, dotados de imputabilidade plena.

No  que  concerne,  por  seu  turno,  aos  demais  familiares  de
ABIB MIGUEL denunciados, resultam igualmente aquilatadas nos autos seus concursos
no grupamento criminoso em questão. Nesse sentido, é a prova documental inequívoca
em demonstrar que à sua esposa e filha, MARION e ISABEL MIGUEL, bem assim a
seu irmão e primos,  EHDEN, ANTÔNIO e PEDRO ABIB, incumbia figurarem na
qualidade de “testas de ferro” nas reiteradas transações imobiliárias havidas, prestando-se
à alocação de recursos espúrios em seus próprios nomes.

É evidente,  como bem ponderado pelo órgão ministerial  ao
longo da persecução, que atividades dessa natureza não ocorriam ao arrepio da vontade
dos agentes, sobretudo porque exigiam  postura ativa de parte destes acusados para
que a expressiva quantidade de bens, de sobejos valores e espraiados por diversos
entes federativos, fosse sistematicamente registrada em seus nomes, v.g., dirigindo-
se aos cartórios para formalização dos registros e, até mesmo, aos Municípios nos quais si-
tuados os imóveis – e sobreleva, nesse viés, vale adiantar, a forma de atuação de EHDEN
ABIB, a ser examinada em momento oportuno –, bem como recebendo, de ABIB MI-
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GUEL, valores em suas respectivas contas bancárias para a triangulação das transações,
escamoteando o real adquirente, entre outras atividades.

A respeito dos apelados ANTÔNIO e PEDRO ABIB, aliás,
vê-se que suas absolvições quanto ao delito de organização criminosa não são fundadas na
extensão de seu envolvimento no grupo, mas na ausência de provas de sua concorrência
nos atos de lavagem que lhe são atribuídos na denúncia – o que se entende digno de refor-
ma, como se verá adiante. Em verdade, o simples fato de figurarem estes (e os demais cor-
réus, aliás) como “testas de ferro” não expunge a relevância de suas concorrências no
fato delitivo, mormente porque, sem a atuação (positiva) destes, aderindo aos inten-
tos espúrios, restaria absolutamente inviabilizada a alocação dos numerários ilíci-
tos e o alcance dos fins colimados pelo grupo.

Já os recorrentes  EDIVAN e  SANDRO  BATAGLIN inse-
rem-se em posição semelhante aos demais membros com relação de parentesco (conquan-
to com atuação diversa), porquanto tidos como verdadeiros “agregados” do grupo famili-
ar – tratando-se de pessoas confessadamente próximas e de confiança do mentor do es-
quema, tal como admitido pelo próprio apelante ABIB MIGUEL.

Restou patenteada no feito a atuação desses acusados como
“braços operacionais” do grupamento em outros Municípios (com especial  destaque a
Brasília/DF,  Rebouças/PR e São João D’Aliança/GO).  Incumbia-lhes,  como se vê,  a
gestão e exploração eficaz dos imóveis empregados nas sistemáticas de lavagens que ob-
jetivavam a reintegração do patrimônio ilícito na economia, além do fornecimento de
auxílio na própria concretização das aquisições imobiliárias de fundo espúrio, o
que é fartamente demonstrado pelo arcabouço documental constante dos autos, além de
testemunhos e inúmeros diálogos telefônicos interceptados.96

Comportam  especial  destaque,  por  sua  relevância,  a  título
exemplificativo,  os  conteúdos  das  conversações  telefônicas  mantidas  por  EDIVAN e

96 Vide, nesse sentido, os itens 2.6.7 e 2.6.8 das alegações finais acusatórias (mov. 1558.5, p. 178/222).
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SANDRO com outros membros da organização criminosa, das quais se extraem referên-
cias veladas à entrega de numerário em espécie97 ao líder do grupo: 

Telefonema entre EDIVAN e LUCIANA: “24/10/2014 – 19:15:54 – Edi-
van liga pra Luciana e pergunta se o pai dela está em Curitiba. Luciana diz
que está. Edivan pede pra Luciana avisar que o Sandro tá levando um
feijão (dinheiro) lá pra ele. Luciana diz tá bom, pode deixar. Edivan
diz que ele disse que ia segunda, mas acabou indo hoje pra lá e tá le-
vando um feijão preto (dinheiro) pra ele, aquele lá, vai precisar dele
pessoalmente. Luciana diz ah tá, tá bom. (...).”98

Telefonema entre SANDRO e ABIB: “24.10.2014 – 19:20:49 – (01:06 )(…)
Sandro diz: to indo levar um feijão pro senhor ai, Abib diz: ei, tá bom,
mais e cê tá aonde agora?, Sandro diz: a eu tô quase entrando pra Polícia Ro-
doviária aqui em São Luiz, Abib diz: é, a tá, então vai dar mais ou menos isso
que eu levo uma meia hora pra chegar em casa, tá, Sandro diz: ahã (...) Abib
diz:  ai  encontramo lá,  tá  bom? Sandro diz:  então tá  bom,  feito,  té  mais,
tchau.””99

Tudo a demonstrar (ainda que exemplificativamente) que a for-
ma de atuação destes corréus não era esporádica ou meramente empregatícia, mas reitera-
da e impregnada de conhecimento das ilicitudes que envolviam as transações.

Acerca da responsabilidade criminal dos coautores (familiares e
pessoas de confiança do líder ABIB), aliás, cabe considerar que o exame da adesão ao
vínculo associativo   ilícito   perpassa, necessariamente, pela análise dos atos de lava  -  
gens que lhe são imputados – e, por conseguinte, dos elementos probatórios que os
identificam, melhor esmiuçados adiante –, porquanto é destes fatos que se extraem a po-

97 Incluindo-se, dentre estas, vale destacar, a entrega de dinheiro vivo a ABIB MIGUEL, no montante de R$
70.000,00 (setenta mil reais), havida nas dependências do aeroporto de Brasília/DF, que culminou em sua
prisão no âmbito da deflagração da “Operação Argonautas” (cf. movs. 59.15 a 59.18 dos autos de Quebra de Sigilo
de  Dados  n.º  0016108-59.2014.8.16.0013),  amplamente  noticiada  nos  meios  jornalísticos  (nesse  sentido:
<http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/curitiba/v/policia-prende-abib-miguel-no-
aeroporto-de-brasilia/3797439/>).
98 Excerto extraído das alegações finais do Ministério Público (mov. 1558.4, p. 159/160).
99 Excerto extraído da sentença (mov. 1867.3, p. 177).
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sição exata e  forma de atuação, dentro da divisão de tarefas engendrada, de cada um
dos membros no grupo criminoso. É dizer: o agir que empregavam nas práticas de recicla-
gem de ativos é reflexo direto da posição que ocupavam no grupo, de forma que todos
os elementos probatórios reveladores das lavagens são plenamente extensíveis à
demonstração da organização criminosa em si.

Na realidade, é justamente da sistemática e reiterada atuação
dos acusados no escamoteamento dos capitais que se infere, com a satisfatoriedade e se-
gurança necessárias ao decreto condenatório, que não se tratou de mero envolvimento
esporádico ou pontual nas práticas delitivas. Trata-se de verdadeira vontade (dolo) de
integrarem, de forma estável e permanente, a organização criminosa capitaneada pelo pa-
triarca, pois  a reiteração revela a affectio entre os integrantes e a união voltada ao
alcance dos interesses espúrios comuns, consistentes no escamoteamento patrimonial
e conseguinte enriquecimento ilícito de toda a família.

Como bem ponderado pelos ilustres promotores de Justiça ofi-
ciantes junto ao GAECO, a associação de membros que contem com vínculos familia-
res e/ou de confiança entre si – e o próprio ABIB MIGUEL afirmou, em seu interro-
gatório, que considerava EDIVAN BATAGLIN como um filho –, conquanto não essen-
cial à identificação de grupos criminosos organizados, é característica assaz conveniente
(senão cômoda) em grupamentos tradicionais.  Dos ensinamentos de Marcelo Batlouni
Mendroni100 citados nas derradeiras alegações ministeriais extraem-se elucidativas conclu-
sões sobre a motivação norteadora de tal formação criminosa:

“(…) A restrição dos membros que venham a integrar o grupo crimi-
noso é praticamente condição de sua sobrevivência e manutenção . As
suas qualificações são normalmente obtidas através de experiências a que são submetidos –
como testes de habilidades, parentesco, indicações por outros membros, raça, fichas (atua-
ções) criminais e considerações familiares. (…)

100 In: Crime Organizado: Aspectos Gerais e Mecanismos Legais.
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Na Cosa Nostra, os membros da ‘famiglia’ indicavam amigos conhecidos para suplemen-
tar o clã, vindo a ser chamados de ‘comparaggio’, e forneciam importante contribuição para
os objetivos. A organização (cosca) raramente continha mais de 25 ou 20 membros, sen-
do, no seu núcleo, parentes de sangue, dividida em rígida organiza-
ção, com os ‘amigos dos amigos’ (‘amici degli amici’) e demais mem-
bros, os ‘homens qualificados’ (‘gli uomini qualificati’). (…)”

“As organizações criminosas tradicionais revelam estrutura hieráquico-piramidal (chefes,
subchefes,  gerentes  e  ‘aviões),  com no mínimo três  níveis:  -  ‘chefes’:  pessoas que
ocupam cargos públicos importantes,  que possuem muito dinheiro,
posição social privilegiada por qualquer razão etc.: o chefe situa-se na
posição suprema da organização e subchefes logo abaixo e no mesmo
nível; mas adotando um ‘sistema presidencialista’, apenas um coman-
dará. Os subchefes existem, basicamente, para transmitir as ordens da
chefia para os gerentes e tomar decisões na sua eventual ausência. Os
chefes e  subchefes quase nunca aparecem, pois comandam através
dos ‘testas de ferro’ ou ‘laranjas’ que, na maioria das vezes, coincidem
com as pessoas dos gerentes, dificultando sobremaneira a produção
de prova criminal contra eles (…).

Esta forma estrutural tem sua origem nas famílias mafiosas italianas, onde
o ‘patriarca’, ‘capo di famiglia’, decidia todas as situações conflitantes.
As famílias eram organizadas hierarquicamente, e cada uma tinha ab-
solutas  responsabilidades  com  os  ‘familiares  superiores’  e  direitos
também absolutos em relação aos seus subordinados, em escala de hi-
erarquia’.”101

Em se tratando de organização criminosa voltada à prática de
lavagem de capitias, em verdade, é assaz corriqueiro e esperado o emprego de familiares e
pessoas de confiança no escamoteamento dos capitais, e a razão é bem explicada pelo in-
signe procurador da República Deltan Dallagnol em estudo específico:

“(…) O uso de familiares para movimentação e a fim de figurarem como proprietários no-
minais de bens, valores e empresas, merece destaque em separado em razão da sua frequên-
cia, ainda que os familiares possam ser enquadrados em outras categorias, como a dos la -

101 Excertos extraídos das alegações finais do Ministério Público (mov. 1558.2, p. 29/31, g.n.).
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ranjas e testas de ferro. Sob o ponto de vista do criminoso, o uso de pessoa
com vínculo familiar,  de um lado, apresenta certa desvantagem por
haver maior probabilidade de ser foco da atenção, do que outro tercei-
ro (laranja, testa de ferro, fantasma, ou ficto), em uma investigação
mais ampla ou profunda. De outro lado, é altamente tentador, pois
não demanda maior esforço – quase toda pessoa possui relação com
pais,  ou filhos,  ou irmãos,  ou possui um companheiro(a) –, chama
menos atenção no momento do uso, e apresenta segurança, decorren-
te do vínculo de confiança, tanto sob o prisma econômico como de
manutenção do segredo (...).”102

Daí por que a  affectio familiar assume, não raramente, contor-
nos de affectio criminosa quando evidenciada a necessidade de escamoteamento de capitais
de origem espúria, exatamente como identificado no caso dos autos.

Certo é que a aferição dos reais contornos do grupo criminoso
formado e integrado pelos acusados não perfaz tarefa singela, como frequentemente veri-
ficado em delitos deste jaez, sobretudo em se tratando de vínculo delitivo espúrio forma-
do, justamente,  como visto, por membros familiares e de confiança.  Nada obstante, os
elementos de provas diretos e indiretos coligidos são fartos e demonstram, de forma in-
dene de dúvidas,  a existência do liame associativo entre os apelantes e apelados para
ocultarem, ao longo de anos, os milionários valores obtidos por ABIB MIGUEL medi-
ante desfalques sistemáticos aos cofres públicos estaduais.

O delito de organização criminosa – à semelhança do que su-
cede na lavagem de ativos, como se verá adiante – revela dificuldades probatórias ineren-
tes à sua própria tipificação, vez que a conexão delitiva existente entre os agentes, por
seu caráter velado, espúrio e abstrato, de difícil identificação, é frequentemente
acobertada pela “lei da omertá” (do silêncio). Assim, se nenhum dos coautores do cri-
me se predispõe a confessá-lo, delatando seus comparsas, o deslinde processual não rara-
mente é absolutório, conduzindo à impunidade.

102 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. Tipologias de lavagem. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (org.). Lavagem de
dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 436. g.n.
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Como bem observado  pelo  Ministério  Público  em primeiro
grau de jurisdição, aliás,  o respeito ao silêncio era característica bastante valorizada
por ABIB MIGUEL, inclusive havendo manifestado desprezo por outros imputa-
dos que, em situações análogas, optaram por colaborar com a Justiça (e, ao fazê-
lo,  concomitantemente  admite  seu  envolvimento  em atividades  delitivas,  orgu-
lhando-se do fato de que “foi para a prisão e não entregou ninguém”).103

De outro lado,  dificultando ainda mais a   atividade estatal  
persecutória, verificou-se que no grupo criminoso em questão existia grande senti-
mento de gratidão vigorando entre os seus integrantes para com o líder, mormente
porque, detendo ele astronômico patrimônio (conquistado às custas da sociedade parana-
ense, ao que tudo indica), prestava-se sempre a lhes fornecer auxílio econômico. Tais
fatos são amplamente inferidos dos interrogatórios dos acusados.

Não fosse suficiente, identificou o Ministério Público em pri-
meira instância outra (preocupante) forma de atuação do grupo criminoso obstaculizadora
da colheita de provas diretas sobre o vínculo associativo existente, consistente no uso da
força para o alcance dos interesses espúrios, quando necessário. Nesse sentido, lograram
os agentes do GAECO traçar ligação direta, por meio da análise de e-mails obtidos com
autorização, entre a pessoa de NILSON TEDORO CÂNDIDO (“Nilsinho”), identifica-
do como “capanga” do grupo, e os integrantes deste.104

103 Das alegações finais, in verbis: “(…) Quanto a necessidade de manutenção do silêncio no âmbito da organização
criminosa, ABIB MIGUEL deixou bem claro qual o seu entendimento no seguinte diálogo interceptado no bojo
dos autos nº 0016108-59.2014.8.16.0013: ‘26/10/2014 – 13:24:59 – Abib efetua ligação para o terminal (43) 9151-
0083 de Eurolino e no começo da ligação conversam sobre Alberto Youssef e Abib fala que se encontrou com
amigos na votação e a esposa de Alberto Youssef estava próxima a este grupo e Abib falou que esse cara é um
canalha,  porque quando ele  estava ganhando 10 Bilhões de Dólares,  ganhando comissão,  comprando
avião, esparramando por ai junto com esses caras ele nunca falou nada, agora pra se livrar ele é um mal
caráter, sem vergonha e eu fui pra prisão e não entreguei ninguém.” (mov. 1558.2, p. 31/32).
104 A questão foi bem examinada em sede de alegações finais (mov. 1558.2,  p. 37/39), argumentação à qual se
remete, agora, pois, em respeito à brevidade.
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Daí por que a extração do liame subjetivo entre os agentes para
o cometimento de crimes deve se dar mediante cotejo comedido de todas as circuns-
tâncias averiguadas nos autos, despido de ingenuidade e ciente de que, por vezes, a
responsabilização dos membros de um grupamento criminoso reclamará a valoração de
elementos de provas indiretos, plenamente aptos à formação de um juízo condenatório
(porque elementos de provas são, não se podendo ignorá-los, pois).

Com isso em conta, outro não pode ser o desfecho processual,
senão o condenatório. Há, nestes autos, elementos mais do que suficientes a indicar que
os crimes de lavagens de ativos cometidos ao longo de anos pelos réus, sob a regência de
ABIB MIGUEL,  não se tratou de atividades esporádicas ou de concurso eventual de
agentes, inserindo-se em contexto criminoso mais amplo, elaborado e sofisticado, so-
mente concretizados pelo grupo mediante reunião de esforços, com estabilidade, perma-
nência e afinco. O órgão ministerial oficiante em primeira instância é preciso em suas con-
clusões sobre a questão (mov. 1558.2, p. 28/29): 

“Os acusados se esforçaram para passar a este r. Juízo a imagem de que se
tratavam de pessoas “de bem”, “empreendedoras”, algumas das quais “de
idade avançada”, “acometidos de moléstias diversas” e com graves problemas
familiares, numa tentativa até mesmo de sensibilização. Neste tópico é essen-
cial não se deixar enganar. Estamos diante de uma real organização crimi-
nosa, com traços de refinamento e tradicionalismo, dotada de diversos elemen-
tos que a assemelham, inclusive, a atividades típicas de grupos mafiosos.”

“As provas obtidas ao término da instrução processual e que serão elencadas
no decorrer deste arrazoado deixaram claro a affectio societatis existente. Fi-
cou evidente a cadeia de comando e o esforço de cada um dos réus para man-
ter intocado um patrimônio construído ilicitamente em prejuízo da população
paranaense. Ficou claro o papel de cada um dos réus, nos exatos moldes do
que foi apontado na denúncia-crime, e patente a longa estabilidade do gru-
po.”
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Nesse contexto, bem esquadrinhados os autos, resulta devida-
mente comprovado o ajuste prévio existente e estável entre todos os imputados (apelantes
e apelados) para a prática sistemática de delitos contra a ordem econômica.

Eventual dificuldade na visualização do liame subjetivo espúrio
concomitante entre os acusados, insista-se, decorre da própria complexidade da trama
arquitetada. Delitos dessa natureza, gravidade e complexidade, elaborados de forma tão
articulada e exigindo elevado grau de simulação de seus agentes, todos com vínculo
de proximidade, familiaridade e confiança entre si, demandam tempo e engajamento dos
membros da organização criminosa,  mediante definição do papel  de cada um de seus
membros na execução dos crimes, levados a efeito, de forma reiterada, ao longo de mais
de uma década, como se vê.

Ignorar tais premissas (e o contexto antijurídico amplamente
averiguado) e, porventura, conceber os fatos como uma reunião ocasional de autores de
crimes isolados constitui,  permissa  maxima venia, raciocínio ingênuo, sobretudo quando se
leva em consideração o profuso conjunto probatório dos autos, que logrou provar a finali-
dade ilícita do grupamento em questão. 

A conjugação dos diálogos travados entre os membros do gru-
po criminoso, aliada ao teor da prova documental e testemunhal angariada em ambas as
fases da persecução, amplamente cotejada nas peças processuais referidas, presta-se a evi-
denciar, com suficiência e clareza bastante, a existência de vínculo associativo espúrio, de
natureza estável e permanente, existente entre todos os apelantes e apelados – aí inclu-
indo-se também, como visto, ANTÔNIO e PEDRO ABIB.

Segundo leciona Luiz  Regis  Prado,  a  configuração do crime
“vai além de uma colaboração isolada no delito que a organização criminosa porventura venha a cometer.
Em outros termos, participar é aderir não só ao propósito de realizar um ou mais deli-
tos isolados,  mas vivenciar a realidade daquela estrutura organizada que atua à
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margem da lei”.105 E, nesse sentido, não há dúvida sobre a responsabilidade criminal dos
apelantes e apelados, pois  certo é que cada um deles contribuiu, durante anos,  na
medida de suas atribuições junto ao grupo, para ocultar o vultoso patrimônio des-
viado dos cofres da Assembleia Legislativa Paranaense, levando a efeito intrincado
mecanismo de lavagem de dinheiro mediante escusas negociações no mercado
imobiliário e utilização de interpostas pessoas. 

É o que basta, pois, para a manutenção do decreto condenató-
rio exarado em desfavor de  ABIB MIGUEL, LUCIANA ABIB,  EDUARDO ABIB,
EHDEN ABIB, ISABEL MIGUEL, MARION MIGUEL, EDIVAN BATAGLIN e
SANDRO BATAGLIN, bem assim para a reforma da sentença absolutória, neste ponto,
com relação a ANTÔNIO e PEDRO ABIB, tal como intentado pelo órgão ministerial
oficiante em primeira instância.

5.3. Dos crimes de lavagem de ativos:

De outro lado, reputa-se devidamente demonstrada nos autos
a existência da complexa sistemática de lavagem de capitais levada a cabo pelo grupo
criminoso ao longo de anos, pelo que o desfecho processual tampouco cabe ser outro
neste ponto, senão o condenatório – com exceção, reitere-se, do pontual ato de recicla-
gem descrito no item 5 da denúncia, à vista de suas especificidades.

Nesse particular, necessário rememorar que a peça acusatória
descreve – e isto restou satisfatoriamente demonstrado nestes autos, como visto –, logo
no item 1, que ABIB MIGUEL é tido como líder e principal beneficiário de um esquema
de dilapidação do erário mediante incontáveis peculatos em detrimento dos cofres públi-
cos da Assembleia Legislativa do Paraná, que provocaram prejuízos na ordem de, pelo
menos, R$ 216.842.327,53 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos quarenta e dois mil,
trezentos vinte e sete reais, cinquenta e três centavos).

105 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 8.ed. 2019. p. 491. g.n.
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No item 2, a denúncia prossegue narrando que a organização
criminosa comandada por ABIB MIGUEL, a fim de usufruir dessa milionária quantia
de dinheiro desviado dos cofres públicos, passou a praticar diversas modalidades de la-
vagem, principalmente mediante aquisição de imóveis e de sua posterior exploração,
especialmente usando nomes de terceiras pessoas, também integrantes do grupo deliti-
vo, todos familiares e/ou pessoas de sua mais alta confiança.

Por meio de tais atos, descritos nos itens 3 a 9 da exordial, lo-
graram os acusados escamotear a real procedência dos numerários empregados nas transa-
ções imobiliárias, oriundos inequivocamente dos reiterados peculatos que levaram a efeito,
viabilizando a conversão inicial de tais ativos em bens imóveis (de aparência lícita) e, pos-
teriormente, sua reconversão em numerário reciclado e de livre fruição pelo grupo – ativi-
dade esta que, aliás, revelou-se absolutamente rentável, gerando lucros exponenciais cada
vez mais distantes de sua origem maculada.

Mediante tais transações, logrou o grupamento criminoso, por
anos a fio, conferir ares de licitude ao montante milionário surrupiado dos cofres públicos
– incorporado ao patrimônio de ABIB MIGUEL –, porquanto as negociações se davam,
em sua maioria, ao menos em aparência, em nome de pessoas (que a tudo aderiram) des-
vinculadas dos crimes antecedentes de desvios de verbas públicas.

Tal panorama ilícito não passou despercebido pelo emérito Juí-
zo sentenciante que, em  exemplar e  elogiável análise e sistematização dos elementos
probatórios angariados, exarou minuciosa decisão (que se aproxima das mil laudas) cujo
teor não olvida da evidente gravidade e repercussão social do esquema delitivo sob
persecução. Assim é que o deslinde processual culminou condenatório em face da qua-
se integralidade dos imputados e dos fatos criminosos elencados na peça vestibular, so-
bre o que repousa, agora, a insurgência defensiva dos sentenciados.

Em certos pontos, contudo, optou o ilustre Magistrado singu-
lar por absolver os acusados, abalizando-se, para tanto, essencialmente, em três linhas ar-
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gumentativas distintas, a saber: a um, entendeu o Juízo monocrático, ao arrepio das provas
e demais circunstâncias já examinadas anteriormente, todavia, que somente há demonstra-
ção de crimes de peculato cometidos após o ano 2000, com supedâneo exclusivo no Rela-
tório de Auditoria n.º 133/14, de forma a inexistir, em tais transações, demonstração da
própria origem ilícita dos valores escamoteados, inarredável à tipificação da lavagem; a
dois, concebeu como verossimilhante a alegação de que os imputados não detinham ciên-
cia dos delitos precedentes levados a cabo pelo líder do esquema até o ano de 2010, data
em que publicamente deflagrado o escândalo que se intitulou “Diários Secretos”; e, a três,
ponderou que alguns atos de lavagem foram atribuídos a LUCIANA DE LARA ABIB
enquanto inimputável.

Contra tais fundamentos insurge-se o órgão ministerial ofician-
te em primeira instância com absoluto acerto. Não se descura, por evidente, que a com-
preensão dos fatos sob análise escapa totalmente da singeleza, sobretudo porque a com-
provação de crimes econômicos, mormente quando cometidos em contexto de criminali-
dade organizada, tal como as presentes imputações de lavagem de capitais, reveste-se das
mais variadas dificuldades probatórias e processuais, a exemplo da nota de clandestinidade
e do alto grau de simulação inerentes aos fatos, bem assim da affectio, confiança e pacto de
silêncio existente entre os integrantes do grupo.

Sob o aspecto subjetivo de tais  crimes,  ademais,  sobrelevam
outros entraves de compreensão igualmente árdua e complexa, que não raramente condu-
zem à impunidade. Nesse sentido, uma vez que é impossível explorar o íntimo dos im-
putados para aferir, de forma absoluta, o que se passava em seus âmagos quando
das práticas delitivas, é inarredável que, na obtenção da verdade processual, apta a abali-
zar uma condenação de natureza criminal, sejam recolhidos, a partir do comporta-
mento dos acusados e demais elementos probatórios circundantes (nem sempre
diretos, e isto é fato), indicativos acerca dos elementos cognitivos e volitivos que
nortearam seus comportamentos.
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A solução processual não é singela, insista-se, mas obrigatoria-
mente deve ser justa. Daí por que não há como ignorar a completa conjuntura proba-
tória averiguada nos autos, deixando de levar em consideração os reais contornos e moti-
vação do intrincado esquema delitivo desvelado no curso da persecução penal, orquestra-
do e efetivado pelo grupo criminoso visando ao seu próprio enriquecimento ilícito às cus-
tas dos cofres públicos, o que lograram alcançar, a propósito.

Consoante bem elucidado na peça incoativa, as diversas opera-
ções imobiliárias realizadas (ao longo de diversos anos) não se tratam de atos ou transa-
ções isoladas e destituídas de ilicitude, mas integram um conjunto de manobras simi-
lares e reiteradamente efetivadas pelo grupo criminoso, evidenciadoras do modo de
atuação que visou à sistemática ocultação da origem e real propriedade dos ativos espúrios
nelas empregados, além do distanciamento pessoal do mentor.

Mais do que um simples objetivo de usufruir dos proventos ili-
citamente obtidos, tal como sugerido pelas defesas, aclara-se dos autos verdadeira neces-
sidade dos acusados de procederam à ocultação e reciclagem da procedência ilíci-
ta dos capitais espúrios – o que fizeram mediante simulação, isto é, atuação ardilosa
e sub-reptícia, e não por simples registro de bens em nome de terceiros. 

Diante dos reiterados peculatos cometidos por extenso perío-
do temporal, envolvendo parte sobeja das verbas salariais pagas pelo parlamento estadual
aos servidores fraudulentamente nomeados,  lograram os réus obter e agregar ao seu
próprio patrimônio astronômicos valores espúrios em espécie,  cuja procedência e
propriedade, por óbvio, reclamavam ser escamoteadas a todo custo.

A bem da verdade, destoa totalmente da razoabilidade e, conces-
sa  venia,  beira à ingenuidade conceber, após o exaustivo cotejo probatório realizado nos
autos, que a comprovada existência de estrutura criminosa arquitetada para fins de pro-
moção, reiterada e sistematizada, de desvio de verbas públicas em face dos cofres públi-
cos,  da qual resultou desfalque de valor milionário, em espécie, em proveito dos
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imputados – especialmente ABIB MIGUEL e seu núcleo familiar –, esteja dissocia-
da das ulteriores operações imobiliárias realizadas em nome de pessoas interpos-
tas, com o evidente objetivo de ocultação patrimonial.

Dito de outra forma,  é absolutamente insensato e irrazoável
concluir que há dúvida nos autos sobre a proveniência ilícita dos valores utilizados nas
transações que resultaram em ocultação patrimonial (compra e venda de imóveis e ulterior
exploração destes)  quando   ABIB,     pouco antes e também ao tempo de tais transa  -  
ções,   comprovadamente logra  r  a obter renda ilícita astronômica   em espécie,   medi  -  
ante desvio de verbas públicas em face do parlamento estadual.

Por certo, a obtenção da “verdade real” é impregnada do risco
de falibilidade, porquanto realizada por meio da reconstrução histórica de um determina-
do episódio tido como criminoso. Notadamente quando tal reconstrução procura reco-
lher, tal como no caso dos autos, indicativos acerca da prática de delitos econômicos,
cometidos em contexto de criminalidade organizada – de dificuldades probatórias
evidentes, como já mencionado em linhas anteriores.

A  verdade  processual  a  ser  obtida,  portanto,  é  necessaria-
mente “aproximativa”, isto é, a  verdade possível. De excelente artigo do professor  e
advogado criminalista londrinense Gabriel Bertin de Almeida, a propósito, extraem-se al-
gumas características da verdade perseguida no processo penal:

“É por isso que Ferrajoli afirma que “A impossibilidade de formular um
critério seguro de verdade das teses judiciais depende do fato de que a verdade
‘certa’, ‘objetiva’ ou ‘absoluta’ representa sempre a ‘expressão de um ideal’
inalcançável. A idéia contrária de que se pode conseguir e asseverar uma ver-
dade objetiva ou absolutamente certa é, na realidade, uma ingenuidade episte-
mológica, que as doutrinas jurídicas iluministas do juízo, como aplicação me-
cânica da lei, compartilham com realismo gnosiológico vulgar”. Assim como
as teorias científicas só são verdadeiras pelo que sabemos sobre elas, a verdade
processual, “com maior razão”, “também pode ser concebida como uma ver-
dade aproximada”.
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Se não se admitisse a verdade processual como aproximativa, lembra Maria
Elizabeth Queijo, toda a persecução criminal seria inviabilizada: “Depois,
dentro e fora do processo, a verdade é sempre relativa, limitada, pela natureza
das coisas. A não-aceitação da verdade processual como verdade limitada con-
duziria, realmente, como salientado por Ferrajoli, à paralisação da justiça.
E, inexoravelmente, à inviabilização de toda persecução penal”.106

Partindo dessa perspectiva, é essencial que se aceite a verdade
processual – aproximativa – para formular um juízo seguro acerca dos episódios crimino-
sos sob julgamento. Isso não implica, por outro lado, em presunções simplistas, escolhas
arbitrárias, puramente subjetivas, que devam ser feitas pelo juiz, reclamando-se a obtenção
da  certeza processual, consubstanciada naquela que  ultrapassa a dúvida razoável de
que os fatos não possam ter acontecido.

Novamente recorrendo ao judicioso artigo observa-se que:

“A ideia de dúvida razoável é contrária à ideia de certeza. Onde há a pri-
meira não há a segunda. Consequentemente, pode haver certeza onde
há dúvida, desde que esta não mereça credibilidade, isto é,
não seja razoável. A certeza é, portanto, o juízo que ultra-
passa a dúvida razoável. Nesse caso, ‘é praticamente impos-
sível que algo não tenha ocorrido’.

É essa altíssima probabilidade, portanto, o que permite um juízo de certeza,
que não se confunde com um estado de espírito puramente subjetivo. Nesse
sentido, é razoável presumir o dolo de matar de quem conscientemente deu ti -
ros na cabeça de alguém, ou o crime de furto daquele que é pego correndo de
madrugada, próximo da casa da vítima, justamente com a coisa furtada.

Nesse contexto, o juízo de certeza que decorre de um conjunto
probatório que ultrapassa a dúvida razoável permite que fa-
çamos pequenas presunções.  Na situação por último men-

106 In: Os  limites  da  presunção  no  processo  penal. Revista  Liberdades.  2010.  p.  121.  Disponível  em
<http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=29>.
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cionada, daquele que é encontrado correndo pela madruga-
da, nas proximidades da casa da vítima, com a coisa furta-
da, é possível presumir ser ele o autor do crime. Ainda que um
espírito mais liberal conceda que o sujeito possa ter como hobby a corrida no-
turna, com objetos à mão, a situação demonstra que essa dúvida está além do
razoável. A utilização desse modelo de constatação garante que a decisão não
seja arbitrária.

Assim,  o juiz criminal deve  utilizar  esse  rigoroso  critério de  decisão,  que
supõe a enorme probabilidade, que ultrapasse a dúvida razoável, para conde-
nar alguém com base em uma verdade necessariamente aproximativa”.107

Utilizando tais premissas, observa-se que o conjunto probató-
rio, no caso sob exame, ultrapassa a dúvida razoável quanto à  proveniência espúria dos
numerários, revelando-se apto a estabelecer a responsabilidade penal dos autores.

Nesse sentido, uma vez que é impossível aferir com segurança,
por se tratar de bens fungíveis (dinheiro), se as exatas cédulas obtidas mediante saques
das contas bancárias dos servidores comissionados da ALEP foram empregadas nas tran-
sações imobiliárias, resta, por evidente, a partir do quadro fático-probatório reproduzido
nos autos, extrair uma presunção segura, que ultrapasse qualquer dúvida razoável,
sobre a procedência ilícita ou não de tais valores, oriundos dos antecedentes crimes de pe-
culato-desvio.

Exatamente nessa perspectiva é que se conclui pela inexistência
de dúvida razoável quanto às condutas dos apelantes e apelados.

Aproveitando o exemplo do artigo supratranscrito em parte, se
é perfeitamente possível presumir que um indivíduo que se encontra correndo, pela ma-
drugada, carregando objetos furtados da vítima, nas imediações da casa desta, seja o autor
do crime, por igual é inevitável concluir que o acusado ABIB MIGUEL, notoriamente
envolvido em esquema de desvio de verbas públicas e necessitando escamotear a prove-

107 Ob. cit., p. 125, g.n.
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niência ilícita do astronômico dinheiro que tinham em mãos, valeu-se das transações com-
pletamente anormais, sub-repetícias e injustificadas (como se verá adiante), averiguadas
nos autos, como prática de lavagem de ativos, associando-se, para tanto, com seus familia-
res e pessoas de confiança, que a tudo aderiram.

Se o raciocínio é válido e aceito para espécies mais simples de
crimes (furto, v.g.), tanto mais cabível (e necessário) para a apuração de delitos econômi-
cos, revestidos de dificuldades probatórias que lhe são inerentes, tal como a lavagem de
ativos. Insista-se que não se trata de presunção infundada de responsabilidade, mas de
mera conclusão de que  não há dúvida razoável a respaldar o desfecho absolutório,
porquanto o escorreito resumo do conjunto probatório permite formar juízo de certeza
que a ultrapassa, no sentido de que “é praticamente impossível” que não se tenha tra-
tado de lavagem dos capitais obtidos com as práticas criminosas reiteradas.

É o quanto basta para o desfecho condenatório.

Nesse contexto, é seguro concluir que as diversas transações
imobiliárias elencadas na denúncia, levadas a efeito ao longo de anos pelo grupo,  com-
preenderam o emprego dos numerários espúrios incorporados ao patrimônio de
ABIB MIGUEL, consubstanciando atos de lavagem do capital ilegítimo. A conclu-
são, para além de inexoravelmente lógica – inferida do fato de que a fortuna milionária
do artífice não pode deter outra origem, senão ilícita –, é reforçada por diversos ou-
tros indicativos pormenorizadamente esmiuçados pelo Ministério Público em sede de ale-
gações finais, assim passíveis de serem sumarizados: 

(i) Considerável parte das aquisições era, de forma assaz anô-
mala e sintomática, realizada pelo grupo mediante emprego de
dinheiro em espécie (precisamente da forma em que se opera-
vam os desvios dos cofres da ALEP), sendo as transações re-
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gistradas em valores subavaliados108, técnicas esta bastante co-
muns para viabilizar a lavagem de capitais109;

(ii) Os familiares de  ABIB MIGUEL não detinham outras
fontes de renda lícita que pudessem justificar as vultosas tran-
sações realizadas em seu nome110;

(iii)  A justificativa defensiva de que o patrimônio de  ABIB
MIGUEL decorre de herança familiar de duas empreiteiras é

108 Nesse  sentido,  destacam-se  as  ponderosas  considerações  ministeriais:  “Outro  dado  que  traz  tranquilidade  para
afirmarmos que os bens imóveis foram adquiridos com valores desviados é o simples fato de que a imensa maioria do dinheiro sacado em
espécie tomou rumo incerto e não sabido. Ou seja, ABIB MIGUEL teve em seu poder grande quantidade de dinheiro em espécie e, até
hoje, preferiu não indicar o destino que lhe foi dado. Concomitante, adquire diversos imóveis, muitos dos quais com dinheiro em espécie.
Além dos já apontados acima, os seguintes imóveis foram adquiridos com dinheiro em espécie: - Imóvel com matrícula nº 6.390 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande do Sul – item 4.18 da denúncia-crime. Consta na escritura pública
de compra e venda que ‘a outorgada compradora, como de fato e na verdade ora vendido, tem, pelo preço certo justo e total de R$
42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) que do mesmo outorgada, perante mim, confessa ter recebido em moeda corrente e
legal do País, do que dou fé’ (movimento 10.210 dos autos nº 0011341-41.2015.8.16.0013); - Imóvel com matrícula nº 26.344, do
2º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba – item 4.19 da denúncia-crime. Consta na matrícula que o imóvel foi pago ‘em boa e
corrente moeda nacional’ (movimento 10.213 os autos nº 0011341-41.2015.8.16.0013); - Imóvel situado na localidade de Imbucuí,
distrito  de  Alexandra,  município  de  Paranaguá/PR –  item  4.22  da  denúncia-crime.  Consta  na  escritura  pública  de  cessão  e
transferência de direitos possessórios que a ‘importância ela outorgante cedente, confessou já haver recebido em boa e corrente moeda
nacional’ (movimento 10.216 nº 0011341-41.2015.8.16.0013); - Imóvel com matrícula nº 72 do Registro Geral do Cartório Único
Judiciário de Pedra Grande/RN, denominado SANTA LÍDIA – item 4.38 da denúncia-crime. Consta da escritura pública de
compra e venda que a importância paga foi ‘integralmente recebida das mãos dos outorgados compradores, nesse ato, em moeda corrente e
legal do País, contada e achada certa’ (movimento 10.234 nº 0011341-41.2015.8.16.0013). Destaque-se, mais uma vez, que os
acusados sistematicamente registravam as transações com valores subavaliados dos imóveis, de modo a ocultar, também dessa forma, o
real montante de recursos empregados nas aquisições imobiliárias.” (mov. 1558.2, p. 62/63).
109 Sobre a questão, preleciona Deltan Dallagnol o seguinte (Tipologias de lavagem. In: DE CARLI, Carla Veríssimo
(org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2013. p. 386-387 e 415, g.n.).: 
“O dinheiro em efetivo é a principal forma em que os ativos ilícitos são gerados. A grande vantagem do dinheiro vivo é o anonimato
proporcionado. Por outro lado, a crescente transformação do dinheiro físico em eletrônico, somada à geração de recursos ilícitos em espécie,
conduz à suspeita sobre movimentações em efeito. O simples depósito do dinheiro em um banco, contudo, é manobra arriscada diante da
intensa regulamentação contra a lavagem presente no setor bancário.(…) O investimento direto em algumas dessas modalidades de ativos,
como bens de luxo não sujeitos a registro, ou imóveis e veículos de alto valor, estes últimos de modo associado à utilização
de uma técnica de uso de terceiro, colocando por exemplo o bem em nome de parente, é um tipo de
lavagem menos sofisticado mas bastante utilizado.”
“Essa técnica é muito empregada e, muito embora seja vinculada por vários autores a imóveis, pode ser aplicada aos diferentes tipos de
bens (…). O lavador adquire o bem pelo seu valor de mercado (valor real), contudo registra no instrumento
do  negócio  jurídico  (contrato  ou  escritura)  um  valor  (nominal)  bastante  inferior  ao  da  aquisição…,
pagando a diferença informalmente (‘por fora’, ‘por debaixo do pano/da mesa’).”
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falha,  inusitada  e  inverossímil,  visto  restar  demonstrado nos
autos, pela própria versão do acusado, que se trata de empresas
que somente ocasionaram prejuízos ao réu (a primeira falida e
a segunda liquidada para cumprimento das obrigações da pri-
meira)111.  Na  mesma  linha,  a  propalada  exploração  de  em-
preendimentos justificada como fonte de renda pelo acusado
demonstrou-se igualmente inverídica112;

(iv) É igualmente inverossimilhante a justificativa de que os re-
gistros em nome de seus familiares tratou-se de mero planeja-
mento sucessório, mormente porque envolveram triangulação
de operações bancárias e transações simuladas113;

110 Das alegações finais do Ministério Público “Há que considerar, outrossim, não ter os acusados se preocupado em demonstrar
eventual  origem lícita  que  teria  proporcionado seu exponencial  crescimento patrimonial  que  não fosse  a fonte  inesgotável  do erário
paranaense. EDUARDO MIGUEL ABIB jamais exerceu qualquer atividade remunerada. ISABEL MIGUEL STEIN teria
apenas trabalhado como escrivã em Paranaguá durante curto período de tempo. Mesmo que os proventos dessa atividade pudessem ser
interessantes, definitivamente não são suficientes para a aquisição das dezenas de imóveis registrados em seu nome. LUCIANA DE
LARA ABIB apenas atuou como braço direito de seu pai, jamais possuindo outra fonte de renda que não aquela vinculada ao
patrimônio familiar. MARION VARASSIM DE LARA MIGUEL é odontóloga e aposentada pela Assembleia Legislativa,
recebendo a quantia aproximada de R$ 12.000 (doze mil reais). Certamente seus vencimentos não lhe
permitiram adquirir o vasto conjunto de imóveis titularizados em seu nome.” (mov. 1558.2, p. 64/65).
111 A este respeito, por brevidade, remete-se à argumentação ministerial expendida ao mov. 1558.2, p. 65 a 74.

112 Cf. argumentação ministerial expendida ao mov. 1558.2, p. 75 a 81.

113 Da fundamentação ministerial em primeira instância, extrai-se o seguinte: “Como forma de afastar o reconhecimento da
prática do crime de lavagem de dinheiro, aventaram os acusados que não se esteve em nenhum momento diante de uma sistemática de
lavagem de dinheiro, mas sim de um cândido planejamento sucessório.
A primeira questão a ser aqui apontada é como é fácil utilizar-se de jargões pomposos de forma eufemística para ocultar uma prática
criminosa e desvirtuar a realidade. Ora, sob qual ótica lavagem de dinheiro e planejamento sucessório são conceitos excludentes entre si?
Sob qual ótica a realização de um afasta a prática de outro? Não há qualquer incompatibilidade em que o mesmo ato destinado a
ocultar um bem ilícito, também configure ato de planejamento sucessório. Aliás, talvez criminosos do colarinho branco, mais do que
quaisquer outras pessoas, realmente devam se preocupar em realizar um cuidadoso planejamento sucessório, já que se nada fizerem para
ocultar o patrimônio ilícito amealhado, nada deixarão para seus herdeiros.
Ao transferirem seus bens ilícitos para seus filhos, que formalmente estão distantes da prática ilícita, os patriarcas blindam o patrimônio
ao mesmo tempo que já definem o que vai ficar com cada um dos seus sucessores.
Ou seja, em casos como o presente o planejamento sucessório não é feito apenas para fins tributários ou para se evitar disputas familiares
futuras. O planejamento sucessório é feito para se garantir que algo seja herdado e para que as autoridades não atinjam os bens. No caso
em  tela  o  preciso  planejamento  elaborado  pelos  acusados,  no  qual  a  joia  da  coroa  foi  a  constituição  da  CERRADO
PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., mediante a constituição de capital social com imóveis e sequente doação das
cotas da empresa, de forma a afastar formalmente o autor dos crimes antecedentes por completo do patrimônio, estava atingindo seu
objetivo com sucesso até a intervenção deste d. Juízo, já que os bens permaneciam inatingíveis pelas autoridades constituídas, apesar de
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(v) Há demonstração documental de que verbas sacadas direta-
mente  das  contas  dos  servidores  “fantasmas”  foram direta-
mente empregadas em transações, benfeitorias e insumos en-
volvendo os  imóveis  descritos  na  denúncia114,  pelo  que não
prosperam arguições defensivas de que tais condutas são ge-
néricas e incomprovadas nos autos; e

(vi) Restou amplamente demonstrado, pela prova documental,
testemunhal e cautelar, que  ABIB  era o real proprietário do
conglomerado imobiliário115, tanto que os proprietários formais
sequer detinham livre disponibilidade e fruição dos bens que
pretensamente lhes pertenciam116.

ainda serem administrados pelo mentor dos crimes e real proprietário.
Acrescente-se que se realmente estávamos diante de um legítimo e regular planejamento sucessório que
estaria  sendo  estrategicamente  orquestrado  pela  família,  qual  a  razão  para  que  os  valores  desviados
fossem depositados na conta dos filhos de ABIB MIGUEL para queentão esses efetuassem as aquisições?
Não seria suficiente que o senhor ABIB MIGUEL pagasse os vendedores, evitando-se uma transação
bancária a mais e poupando-se tempo? Esta forma de agir assemelha-se a mais uma forma de buscar
evitar qualquer vínculo do autor dos crimes antecedentes com as aquisições havidas. Mais. Se realmente
estávamos diante de regular planejamento sucessório qual a razão de se manter vários bens em nome do
próprio acusado ABIB MIGUEL? Qual o motivo razoável para ABIB alocar alguns bens em nome de sua
esposa MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL, pessoa de  idade  avançada e  acometida  de grave
moléstia há vários anos? Em caso de passamento de um ou de outro, não remanesceria a necessidade de
realização de inventário em relação a esses bens? 
O que fica evidente é que o tal planejamento sucessório invocado, antes de afastar a lavagem de dinheiro, está por ela englobada, sendo
tão  somente,  um dos  multifacetados  aspectos  desta  criminalidade  identificados  nos  decorrer  das  investigações.” (mov.  1558.4,  p.
123/125).

114 Da fundamentação ministerial em primeira instância, destaca-se: “O relatório nº 20/2011 demonstrou o destino conferido
a várias verbas que foram sacadas das contas correntes de servidores fantasmas, muitas das quais utilizadas em transferências bancárias
ou pagamentos de boletos referentes a várias empresas situadas no estado de Goiás e seus arredores. Quando os réus ABIB MIGUEL e
EDIVAN BATAGLIN foram indagados  em  juízo  acerca  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  receberam estas  verbas,  ambos
confirmaram que referidas pessoas tinham negócios/vínculos com o acusado ABIB MIGUEL e suas fazendas. Considerando a razão
dos depósitos bancários, não resta dúvida de que valores oriundos da Assembleia Legislativa foram usados para a produção, no ciclo de
lavagem descrito” (mov. 1558.2, p. 84). Nesse sentido ver, também, a argumentação de p. 85 a 88.

115 Nesse sentido, destaca-se a argumentação de mov. 1558.3, p. 92/123.

116 Frisa-se, nesse vértice, a fundamentação tópica carreada ao mov. 1558.3, p. 112/114.
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Como se vê, há que se conjugar o inequívoco propósito de es-
camoteamento patrimonial (mediante transações simuladas, sub-reptícias e trianguladas) e
as diversas discrepâncias negociais alhures averiguadas com a absoluta ausência de justifi-
cativas minimamente críveis e idôneas para que as transações não tenham se dado em
nome do real beneficiário (proprietário) ou mesmo mediante emprego de valores direta-
mente das contas bancárias de ABIB MIGUEL. É como concluíram os agentes ministe-
riais oficiantes perante o GAECO (mov. 1558.3, p. 81/82):

“As mentiras apresentadas em Juízo e a incapacidade de ABIB MIGUEL
apontar qual, afinal, a fonte de recursos que lhe permitiu prosperar de forma
tão espetacular leva a conclusão evidente que simplesmente não há origem líci -
ta e que quanto mais ele cria versões fantasiosas mais ele confirma o que está
relatado na exordial acusatória. Pelo que se constata, ele teve diversos reveses
empresariais e o “gênio empresarial” somente surgiu a partir do momento em
que passou a contar com uma fonte “inesgotável” de recursos, qual seja, os
vencimentos indevidamente creditados nas contas de dezenas de funcionários
fantasmas da ALEP, que por ele foram desviados.

Face todos estes dados e a ausência de prova em sentido contrário, não restam
dúvidas de que os bens imóveis apontados na denúncia foram adquiridos com
valores obtidos, direta e indiretamente, da Assembleia Legislativa do Para-
ná.”

Nesse contexto, também neste ponto não há  nenhuma de-
monstração satisfatória  sobre  a  propalada licitude dos valores  empregados  nas
transações,  não podendo abalizar o desfecho absolutório o simples fato de que parte
(não todos) dos réus possuíam outras fontes de renda, mormente porque se está diante de
evolução patrimonial exponencial e totalmente incompatível com tais rendas.

Nada há no feito capaz de demonstrar a alardada origem lícita
do patrimônio – e a conclusão, em verdade, converge para o sentido oposto, por tudo
quanto examinado alhures –,  inexistindo  ,  pois,  satisfação do ônus probatório que  
inequivocamente repousava sobre a defesa, por se tratar, aqui, de escusa fornecida pe-
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las partes para arrimarem a isenção de suas responsabilidades, pois, na forma do artigo
156 do Código de Processo Penal, incumbe ao interessado comprovar tudo quanto alega-
do (in verbis: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”).

Na realidade, justamente por se tratar da apuração de delitos de
lavagem de dinheiro, competia inarredavelmente à defesa a comprovação da propa-
lada origem lícita das verbas empregadas nas transações realizadas, especialmente
porque tal demonstração somente a ela, defesa, era viável. Nesse exato sentido, in-
clusive, convém destacar a recente orientação sedimentada pelo Eg. Tribunal Regional Fe-
deral da 4.ª Região, em aresto prolatado no âmbito da notória “Operação Lavajato”,
porquanto assentada em premissas jurídicas revestidas de excelência e sensatez plenas,
tangentes à comprovação de crimes deste jaez, as quais se mostram plenamente aplicá-
veis ao caso dos autos.

Ao proceder-se ao julgamento dos Embargos Infringentes n.º
5025692-25.2014.4.04.7000, compreendeu a Egrégia Corte Federal, com absoluto acerto,
não incumbir ao Ministério Público a comprovação de que os bens adquiridos em
nome de pessoas interpostas tenham sido adquiridos exatamente com os proventos obti-
dos com a prática dos crimes antecedentes. Notadamente por se tratar de dinheiro (bem
fungível),  como anotado alhures, é evidente que tais valores ilícitos, uma vez obtidos,
passam a integrar o patrimônio do autor do crime,  mesclando-se, por evidente,
com outros proventos lícitos porventura ostentados pelo agente, obstando, por con-
seguinte, o seu cabal rastreio – e, por consequência, a própria demonstração da específica
origem (lícita ou ilícita) da verba empregada.

Daí por que se exigir do órgão acusador a  individualização
dos numerários especificamente utilizados nas transações, tal como sugerido pela defesa,
é premissa que, para além de impossível (em termos probatórios), prestar-se-ia, exclusi-
vamente, a inviabilizar a responsabilização criminal de tais crimes    e fomentar a  
impunidade, cabendo ao Ministério Público, pois, nesse viés, demonstrar a efetiva obten-
ção de tais ativos espúrios pelo agente, bem assim a realização de atos de ocultação e dissi-
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mulação patrimonial causalisticamente vinculados ao ganho primevo de tais bens – do que
se desincumbiu plenamente nos autos, insta ressaltar.

Da percuciente ementa do referido julgado, destaca-se:

“PROCESSO  PENAL.  EMBARGOS  INFRINGENTES  E  DE
NULIDADE. OPERAÇÃO LAVA-JATO. LAVAGEM DE ATI-
VOS.  DELITO  ANTECEDENTE.  CARACTERIZAÇÃO.  1.
Condenação de doleiro por lavagem de dinheiro pela aquisição de
automóvel importado em nome de interposta pessoa. 2. A denúncia
relatou longo histórico de atividades delituosas, objeto de processos
penais instaurados por fatos anteriores à data da aquisição do veícu-
lo. Tal narrativa permitiu a delimitação do fato delituoso e a defesa
do embargante. 3. 'O processo e julgamento dos crimes de lavagem
de dinheiro independem do processo e julgamento dos crimes ante-
cedentes, bastando que a denúncia seja ‘instruída com indícios sufi-
cientes da existência do crime antecedente’, mesmo que o autor des-
te seja ‘desconhecido ou isento de pena’ (HC 89.739, rel. Min. Cezar
Peluso, DJe-152 de 15.08.2008). 4. Na opção do legislador pátrio, o
delito de lavagem de dinheiro tem relação de acessoriedade limitada
com o delito antecedente, bastando que o fato seja típico e antiju-
rídico para que seja possível a imputação penal pelo delito de bran-
queamento. 5. Não há a acusação que comprovar que o veículo
foi adquirido     exatamente     com o produto dos ilícitos, o que se  -  
ria incompatível com a natureza fungível do dinheiro. Incor-
porado ao patrimônio informal do beneficiário, nem sempre é
possível distinguir a fonte ilícita do fruto de     eventuais ativida  -  
des lícitas, a fim de discernir qual bem foi adquirido com qual
recurso. 6. No caso de aquisição de bem em nome de terceiro,
importa considerar a formação do patrimônio do favorecido
como um todo e as circunstâncias em que ocorreu a simula-
ção da propriedade de bem. 7. Exigir a identificação dos recur-
s  os utilizados na compra do automóvel inviabilizaria de todo a  
responsabilização penal -     o próprio Código Civil reconhece a  
impossibilidade de rastrear o destino que se dá ao dinheiro
quando equipara o contrato de depósito de coisa fungível ao
mútuo (art. 645, do CC). 8. Tal modo de compreensão não im-
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pediria que o agente comprovasse a presença de subrogação
patrimonial licita, em sua defesa. O embargante abriu mão dessa
prerrogativa ao deixar de registrar o automóvel em seu nome, abdi-
cando de historiar a origem do dinheiro; e ao deixar de demonstrar
nos autos a fonte da aquisição, se limitando a imputar ao Ministério
Público tal ônus. 9. Diante do fato conjunto probatório a demons-
trar o delito  antecedente,  impõe-se a manutenção da condenação
pelo delito do art. 1º, da Lei n. 9.613/98.”
(TRF4, ENUL 5025692-25.2014.4.04.7000, QUARTA SEÇÃO, Re-
latora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em
16/03/2018, g.n.)

Assim, para se concluir (com suficiência bastante ao juízo con-
denatório) sobre a ilícita origem dos ativos empregados na aquisição dos bens, basta que
se proceda ao exame do contexto probatório geral averiguado nos autos. Em sendo possí-
vel identificar a obtenção de renda ilícita e a prática de ulteriores atos de ocultação patri-
monial, tal como ocorrido no caso dos autos, incumbe à defesa a comprovação de que
tais específicos valores utilizados nas transações ostentavam procedência lícita e determi-
nada – como afirmado, sem substrato idôneo, pelos réus.

A este respeito, uma vez mais, invocam-se os pertinentes fun-
damentos utilizados pela Eg. Corte Federal da 4.ª Região no emblemático caso jurispru-
dencial paradigma, alicerçando tais conclusões:

“Incorporados ou não ao patrimônio do beneficiário,  nem sempre é possível distinguir a
fonte ilícita do produto de algumas eventuais atividades lícitas, a fim de discernir qual bem
foi adquirido com qual recurso. Importa considerar a formação do patrimônio do favorecido
como um todo - no caso, foi apontada na denúncia a sua composição majoritariamente
ilícita - e as circunstâncias gerais do fato - dissimulação da propriedade de bem - para sa -
ber se, ainda que 'batizado' com produto de atividade lícita - que jamais poderia, por si só,
elidir o crime - dinheiro de origem criminosa foi ocultado.
 
Fungível que é, não se exige a identificação das cédulas do dinheiro 'sujo', ou da movimen-
tação exata dos valores, para saber qual o seu destino específico - o que inviabilizaria de
todo a responsabilização penal. Por natureza, a fungibilidade do dinheiro seria de todo in-
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compatível com tal exigência - e o próprio Código Civil reconhece a impossibilidade de
identificação do destino que se dá ao dinheiro quando equipara o contrato de depósito de
coisa fungível ao mútuo (art. 645, do CC).
 
Naturalmente, essa realidade não impede que agentes jurídicos pos-
sam  comprovar  a  subrogação  patrimonial  -  qualquer  pessoa  pode
comprovar que a aquisição de bem de seu patrimônio resultou da ven-
da de outro, ou do recebimento de herança, ou é fruto de rendimento
lícito. Porém, no caso concreto, o embargante abriu mão dessa prerro-
gativa de duas formas, igualmente relevantes: a) deixou de registrar o
automóvel em seu nome, abdicando de qualquer possibilidade de his-
toriar a origem do dinheiro; b) abriu mão de comprová-la, imputando
ao Ministério Público tal ônus, que na verdade seria seu.
 
O ônus de demonstrar  a  orígem lícita  de automóvel  comprado em
nome de outr  e  m é evidentemente defensivo.   Decorre não somente do histórico
de ingressos ilícitos como da triangulação operada. A formulação ora proposta não impedi -
ria, em adição, que o embargante viesse aos autos demonstrar a subrogação patrimonial - o
que somente ele, e não o MPF, poderia fazer. (…)”

A despeito das variadas tentativas defensivas  de justificar  as
fraudulentas e anômalas transações imobiliárias realizadas ao tempo da obtenção dos pro-
ventos espúrios que necessitavam ser dissimulados, inexiste justificação ou explicação
plausível (apta a criar dúvida razoável nos autos, portanto) para o modo de atua-
ção furtivo, artificioso e reiterado do grupo criminoso, inequivocamente direciona-
do à ocultação patrimonial, senão o próprio intento de escamotear a proveniência
espúria dos ativos, deles se distanciando ABIB MIGUEL.

Não por outra razão o desfecho processual já foi amplamente
condenatório na origem, insista-se – admitindo como demonstrados os contornos do es-
quema criminoso tendente ao branqueamento dos ativos –, ao passo que os pontuais fun-
damentos  absolutórios  empregados  em sentença,  versando sobre  específicos  aspectos,
não resistem a uma análise mais apurada e comedida dos autos.
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Nesse sentido, consoante anotado em linhas anteriores, há de
se ter em conta que a ocorrência dos crimes de peculato antecedentes não cabe ser inferi-
da tão somente do relatório de auditoria n.º 133/14 (que realiza mera averiguação de pre-
juízo ao erário a partir do ano 2000), na medida em que o arcabouço persecutório é farto
ao demonstrar que os desvios de verbas remontam ao ano de 1994.

Da mesma forma, a absolvição fulcrada na propalada inimpu-
tabilidade de LUCIANA DE LARA ABIB  em certos fatos (adiante esmiuçados, cabe
ressaltar) desconsidera tratar-se a lavagem de capitais, na modalidade de ocultação, de cri-
me permanente, cuja consumação somente cessou em 2014, quando deflagrada a assim in-
titulada “Operação Argonautas”, desvelando as práticas. Curiosamente tal ordem de argu-
mentação foi refutada pelo próprio Juízo com relação a fato delitivo análogo (organização
criminosa), pelo que deve ser também estendida às demais infrações penais cujos cometi-
mentos igualmente se protraíram no tempo.

De mais a mais, reputa-se equivocado considerar que os impu-
tados não detinham ciência (dolo) da origem espúria das verbas anteriormente ao ano de
2010, isto é, quando deflagrada publicamente a operação que desvelou os crimes antece-
dentes. O conhecimento acerca da irregularidade dos fatos, em verdade, não pode ser to-
mado de forma isolada, porquanto do contexto probatório dos autos é possível extrair que
se tratou de atuação escusa reiterada e sistemática, sendo inviável conceber que igno-
ravam os réus que tais anômalas transações visassem alcançar qualquer outra finalidade,
senão desiderato igualmente escuso.

Na realidade,  como bem ponderado pelo Ministério Público
em sede de alegações finais, a partir de elucidativas lições doutrinárias:

“É certo que não se exige que tenha o agente conhecimento específi-
co do crime antecedente, bastando a percepção de que estava a escon-
der bens e/ou valores de origem ilegal. Neste sentido, é o que ensina Rodrigo
Leite Prado no artigo já mencionado:
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‘O aspecto cognoscitivo do dolo da lavagem de ativos abarca tanto elementos descritivos,
cuja compreensão dispensa maior esforço reflexivo, quanto normativos, entre os quais figura
a ciência de que o objeto material do crime é oriundo da prática de um ilícito penal. (…)
Isso não significa, por óbvio, que o agente deva deter conhecimento
técnico-jurídico sobre a subsunção do ilícito antecedente neste  ou na-
quele tipo penal. Longe disso, basta que promova uma 'representação
paralela na esfera do profano' sobre a natureza dos ativos, isto é, que
admita a possibilidade de que eles 'tenham ligação' com um evento
passível de ser identificado pelo leigo como um ilícito penal. Assim,
afirma-se que o dolo do lavador prescinde da ciência de dados concre-
tos sobre o fato subjacente, tais como circunstâncias de tempo, local e
modo de execução, seus autores, coautores e partícipes, os instrumen-
tos utilizados ou seu nomen juris. Também pouco é importante o co-
nhecimento sobre a culpabilidade dos sujeitos ativos ou a sua punibi-
lidade. (…)
O fundamento em que se baseia tal convicção é simples. Salvo em casos isolados, só os pró-
prios autores do ilícito precedente disporão de dados pormenorizados sobre os fatos concretos
cujo proveito é entregue à reciclagem. Na maioria das vezes, as pessoas que se incumbem
profissionalmente do branqueamento – incorporadores, gestores de negócios e de patrimônio,
consultores, contadores, auditores, advogados, corretores de imóveis, valores mobiliários e se-
guros, joalheiros, marchands, donos de casos de remittance, doleiros e tantos outros – não
serão abonados com informações copiosas por seus clientes, nem lhes interessará conhecer
detalhes sobre a origem dos recursos confiados ao seu cuidado’.

(…) Se estivermos diante de transações comuns, corriqueiras, compa-
tíveis com as atividades desenvolvidas pelos imputados, difícil será a
comprovação do dolo. Por outro lado, se as transações não seguirem o
ordinário, se for necessário o uso de pessoas interpostas, porque o ver-
dadeiro autor do ato não pode ter seu nome figurando dos respectivos
documentos,  se  for  utilizado  com frequência  dinheiro  em espécie,
fácil será demonstrar o intento do branqueamento de capitais. 

Há que se considerar também o grau de instrução e os conhecimentos
negociais dos envolvidos. No caso em tela, grande parte dos acusados, apesar da
proximidade com o autor dos crimes antecedentes e da repercussão dos fatos, afirmou que
nada sabia o que estava acontecendo e que jamais puderam sequer desconfiar que a fonte
inesgotável de dinheiro era ilícita.
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Por tudo que acima já colocamos e pelo que está demonstrado pela prova documental que
instruiu a exordial, não há como se acreditar na aventada ignorância.

É certo que em casos como estes esta escusa é a mais corriqueira, com os acusados apresen-
tando-se como pessoas ingênuas, que nada conhecem acerca dos meandros e vicissitudes da
vida e que sempre são levadas a praticar as condutas delitivas por terceiras pessoas. Na
maioria das vezes, porém, e neste não é diferente, os réus - em sua maioria - são pessoas
instruídas,  muitos  cursaram faculdade  ou  tem ampla vivência  no mundo dos  negócios
(ramo este que, em muitas das vezes, a práxis revela-se mais útil que a teoria), possuem
rendimentos e padrão de vida muito superior à média da população brasileira e usaram os
seus conhecimentos e posições justamente para praticar os crimes investigados. Enquanto os
crimes continuam sendo subterraneamente praticados, vangloriam-se de sua malícia e esper-
teza e usufruem os fartos rendimentos obtidos. Após a descoberta dos crimes e a ação re -
pressiva, discorrem acerca de suas ignorâncias.”117

Assim, verifica-se que a finalidade delitiva dos acusados de “la-
var” os ativos é extraída, de forma clara e remansosa, justamente dos contornos atípicos
de atuação sistematizada e organizada do grupo criminoso, mediante transações e re-
gistros sistemáticos, ao longo de anos, de imóveis em nomes de pessoas interpostas – for-
ma mais comum de se proceder à reciclagem de ativos, reitere-se –, pagamentos anormais
em espécie (dinheiro vivo em altos valores, registrados a menor), transações simuladas e
trianguladas, dentre outros indicativos adiante esmiuçados. 

Outro não poderia ser o fim almejado pelo grupo, senão o de
obstaculizar, cada vez mais, a identificação do real proprietário do conglomerado imobiliá-
rio e da origem dos valores empregados nas transações – e desta conclusão, lógica e facil-
mente alcançável pelo homem médio a partir da mera “passada de olhos” pelo presente caso
concreto, não podem escusarem-se os acusados.

O cotejo de todos estes elementos nos autos, portanto, está a
demonstrar o claro e evidente intuito (dolo) dos acusados de, mediante atos de ocultação

117 Cf. mov. 1558.4, p. 127/129.
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patrimonial, distanciarem a procedência e propriedade dos ativos. Trata-se, pois, inequivo-
camente de cometimento delito de lavagem de dinheiro, por meio de sistemática envol-
vendo a aquisição de imóveis ao longo de anos.

Dessa  forma,  a  despeito  do inegável  esmero do il.  Julgador
monocrático na apreciação do vasto arcabouço probatório ao prolatar a extensa e absolu-
tamente minuciosa sentença vergastada, é forçoso reconhecer que os específicos funda-
mentos absolutórios não se sustentam, pelo que todos os delitos que culminaram
absolvidos devem tomar o mesmo caminho condenatório havido para as demais
imputações, na extensão pretendida pelo Ministério Público em seu recurso.

É dizer: com relação a todas as imputações (à exceção daquela
que comporta absolvição, descrita no item 5 da exordial e adiante examinada), resta devi-
damente comprovado,  para além de qualquer resquício de dúvida, que  as inúmeras
transações imobiliárias descritas na denúncia, efetivadas por meio de pessoas interpostas,
triangulação de operações e de forma manifestamente atípicas, sem justificativa plausível
sobre a origem dos numerários empregados – evidenciando-se, muito ao contrário, ser
ABIB MIGUEL beneficiário de astronômicas verbas que necessitavam ser escamoteadas
– consubstanciaram prática de lavagem de capitais.

Eis por que, de plano, é possível assentar a coerência da pre-
tensão recursal acusatória e o descabimento das ordens de argumentação defensi-
vas tecidas. E é com esse amplo panorama fático e jurídico em linha de consideração que
se passa, então, à análise dos contornos específicos de ocorrência, autoria e tipifica-
ção envolvendo cada uma das transações imobiliárias descritas na peça acusatória ,
comprovadamente caracterizadoras de atos de lavagem.

5.3.1.     Da  s lavagens por meio de imóveis registrados em  
nome de ABIB MIGUEL (item 3 da denúncia):
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Como se extrai da peça inaugural, parte dos valores ilícitos ob-
tidos, direta e indiretamente, dos desvios operados nas infrações penais antecedentes, foi
utilizada para aquisição de bens imóveis, os quais foram registrados em nome do recor-
rente ABIB MIGUEL e, posteriormente,  explorados por meio de atividades econômi-
cas, tais como arrendamentos – parte deles simulados, garantindo-se que o próprio ABIB
realizasse, diretamente, a exploração econômica da gleba, distanciando-a, como era almeja-
do, do real beneficiário dos lucros exponencialmente obtidos (ilícitos em sua essência,
posto que originados de verbas maculadas).

Nesse contexto, narra a exordial a existência de  três imóveis
cujas  aquisições e posteriores  explorações foram utilizadas como forma de  ocultar e
dissimular a origem espúria dos numerários empregados, a saber: (i) imóvel de matrícula
n.º 6.212 do Registro de Imóveis de Rebouças/PR (item 3.1 da denúncia), (ii) imóvel de
matrícula n.º 282 do Serviço de Registros Públicos e Tabelionato de São João d’Aliança/
GO (item 3.2 da denúncia) e (iii) imóvel de matrícula n.º 6.451 do Registro de Imóveis de
Campina Grande do Sul/PR (item 3.3 da denúncia).

Certo é  que,  a partir  da aquisição e conseguinte exploração,
pela organização criminosa, dos variados imóveis, sucedeu-se usual (senão ínsita) técnica
de lavagem, consubstanciada na mescla entre os valores espúrios, objeto dos desvios
de verbas antecedentes, e o capital originado da exploração dos referidos imóveis.
Logrou o esquema criminoso, pois, no extenso período em que perdurou a conduta, atri-
buir aparência legítima  ao numerário desviado,  bem assim ao lucro  oriundo das
rendas imobiliárias – as quais sequer seriam auferidas sem as aplicações iniciais direta-
mente espúrias, pelo que maculadas em sua essência, reitere-se.

Conforme minuciosamente exposto na peça vestibular acusa-
tória – e posteriormente confirmado ao longo da persecução penal, adiante-se –, tanto na
aquisição dos referidos imóveis, quanto na obtenção de ganhos da exploração das glebas
por meio de arrendamentos, o acusado ABIB MIGUEL contou com o indispensável au-
xílio dos corréus  SANDRO BATAGLIN (em relação ao item 3.1 da denúncia),  EDI-
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VAN BATAGLIN (quanto ao item 3.2 da exordial) e  EHDEN ABIB (em relação ao
item 3.3 da denúncia) para o branqueamento dos capitais ilicitamente obtidos, de forma
direta e indireta, mediante desvios em prejuízo ao erário estadual, e, como consequência,
para o vultoso incremento de seu patrimônio.

Nesse sentido, é possível  extrair  do vasto acervo probatório
angariado nos autos provas suficientes e individualizadas da materialidade e autoria deli-
tivas, isto é, versando sobre a ocorrência de cada um dos fatos enunciados no item 3 da
peça acusatória, assim passíveis de esquematização, a título ilustrativo:

Item 3.1: imóvel de matrícula 6.212 do Registro de Imóveis de Rebouças/PR

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) SANDRO BATAGLIN

(absolvido)

Aquisição e
arrendamento

simulado

1) Registro do imóvel (movs. 10.190/10.192
do PIC 0011341-41.2015.8.16.0013).

2) Contrato de arrendamento e renovação
(movs. 10.192 e 10.195, PIC)

3) Testemunhas Walter Osvaldo Otto,
Clarisvaldo Antunelli, Antonio Kosak

Javorski.
4) Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.19 – fls.

46, PIC). 

Item 3.2: imóvel de matrícula n.º 282 do Serviço de Registros Públicos e Tabelionato de São João
d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDIVAN BATAGLIN

(condenado)

Aquisição e
arrendamento

1) Registro do imóvel (mov. 10.63, PIC).
2) Contratos de arrendamentos (mov.

10.188 a 10.189 do PIC).
3) Procurações (mov. 10.275 e 10.277, PIC). 

 4) Autorizações para transferência e
pagamentos a terceiros (mov. 10.318 – fl.
1534, 10.319 – fl. 1542, 10.321 – fl. 1581,

10.321 – fls. 1588 a 1589, 10.322 – fl. 1590,
10.323 – fl. 1615 do PIC). 

5) Comprovantes de depósito e ordens de
compra (mov. 10.310 – fls. 1406/1408,
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10.313 – fls. 1435/1437 e 1450/1452),
recibos (mov. 10.316 – fls. 1484/1486,

10.320 – fls. 1548/1553, 10.322 – fl. 1594,
10.323 – fl. 1616), nos quais Edivan aposta

sua assinatura acima do nome de Abib,
todos juntados ao PIC.

6) Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.19 a
10.24 do PIC), documento 88 da mídia do

referido relatório e anexo IV da mídia.
7) Testemunhas Juraci Dalla Nora, Atos
Antonio Ferronato, Joel André Peres,

Leomar Antônio Fontana, Sérgio Edilberto
Zimmermann e Vitor Batista Vieira.

Item 3.3: imóvel de matrícula n.º 6.451 do Registro de Imóveis de Campina Grande do Sul/PR

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EHDEN ABIB (condenado)

Aquisição e
arrendamento

1) Registro do imóvel (mov. 10.187 – fl. 843
do PIC).

2) Contratos de arrendamento da pedreira
(mov. 10.155 do PIC).

3) Termos de renovação (mov. 10.156,
PIC).

4) Documentos de mov. 10.157 do PIC. 
5) Anexo IV da mídia do Relatório n.º

20/2011.
6) Testemunhas Marcos Bonato e Leonides

Devrek.

Observa-se que a r. sentença monocrática culminou por con-
denar ABIB MIGUEL pela prática dos crimes de lavagem de ativos narrados nos itens
3.1, 3.2 e 3.3, condenar EDIVAN BATAGLIN como incurso nas sanções do delito de
lavagem de capital exposto no item 3.2 e EHDEN ABIB pela prática do crime narrado
no item 3.3. Nada obstante,  absolveu SANDRO BATAGLIN da prática do delito ex-
posto no item 3.1, sob o argumento de que, uma vez que os fatos se deram anteriormente
a 2010, antes da publicização do caso “Diários Secretos”, não havia como demonstra-lhe
o dolo (ciência) da origem espúria dos valores envolvidos nas transações – ponto sobre o
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qual repousa a escorreita irresignação recursal ministerial, aliás, digna de acolhimento, con-
soante amplamente revolvido alhures.

A despeito das arguições defensivas tendentes a justificar os
negócios imobiliários, é de se reconhecer que a   aquisição e exploração dos imóveis descri  -  
tos nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da exordial acusatória   realmente consubstanciaram práticas de  
lavagem dos capitais, efetivadas com o objetivo de distanciá-los de seu real proprietário e
beneficiário. Outro não pode ser o desfecho processual, portanto, senão o condenatório,
extraindo-se dos fatos peculiaridades e envolvimento doloso tanto do artífice ABIB MI-
GUEL quanto dos demais  corréus  SANDRO  e  EDIVAN BATAGLIN,  bem como
EHDEN ABIB, nas respectivas extensões imputadas.

Quanto ao item 3.1118, demonstrou-se que, em 03/12/1999 –
período inequivocamente abrangido pelas infrações penais antecedentes,  como visto –,
ABIB MIGUEL, utilizando-se de valores obtidos dos desvios perpetrados,  adquiriu o
imóvel supracitado com o auxílio indispensável de SANDRO BATAGLIN, o qual re-
presentou o vendedor no ato da assinatura da escritura pública.

Após a  aquisição do imóvel  em Rebouças/PR,  utilizando-se
ainda das verbas espúrias (que já integravam e compunham seu capital, ainda que porven-
tura mescladas com valores lícitos), o acusado ABIB, a fim de ocultar e dissimular os pro-
veitos espúrios, passou a adquirir insumos agrícolas e realizar benfeitorias necessárias para
a exploração econômica da propriedade – suficientemente demonstradas por meio da pro-
va documental, especialmente bancária, como exposto.

No intuito de distanciar-se da exploração agrícola realizada no
referido imóvel,  ABIB MIGUEL e SANDRO BATAGLIN, em 01/01/2005,  simula-
ram o arrendamento da propriedade rural em nome de SANDRO. Tal contrato simula-
do foi renovado pelos acusados, com validade de cinco anos, em 01/01/2010, muito em-
bora, a esta altura, o imóvel já estivesse incorporado ao patrimônio da   holding   CERRADO  

118 Referente ao imóvel de matrícula 6.212 do Registro de Imóveis de Rebouças/PR.
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PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. desde maio de 2007  119  , época em que  
ABIB retirou-se do quadro societário  desta empresa  120     –,  evidenciando,  pois,  que  
sempre se tratou do proprietário real do bem, tanto que o arrendou mesmo sem que este
formalmente integrasse seu patrimônio.

Como se observa, o imóvel de matrícula n.º 6.212, situado em
Rebouças/PR, no período de 01/01/2005 a 30/12/2009 – isto é, ao longo de 05 (cin-
co)  anos –,  foi  objeto  de  arrendamento formalizado entre  ABIB,  proprietário  desde
1999, e SANDRO, seu empregado e membro da organização criminosa, o qual figurava
de forma fictícia como arrendatário do negócio jurídico formalizado.

É dizer, visando ao distanciamento das  verbas oriundas da
exploração do imóvel, SANDRO, ciente da ilicitude do ato, formalizou o contrato de
arrendamento e renovação da propriedade que sequer pertencia formalmente a
ABIB, evidenciando que se tratou de mera formalização de negócio fictício.

Dos autos é seguro inferir que os termos do suposto arrenda-
mento não eram integralmente cumpridos no plano fático, de forma que os proveitos
oriundos da exploração econômica da área rural eram revertidos, em sua integralidade, em
favor de ABIB MIGUEL, com o essencial concurso de SANDRO.

Nesse viés, para além das provas já amplamente exploradas em
sentença e nas razões recursais ministeriais, evidenciando a real propriedade do imóvel,
destaca-se a  contradição existente nas versões apresentadas em juízo pelos recorrentes
ABIB e SANDRO, especificamente quanto ao contrato de arrendamento em voga, a de-
monstrar que tal negócio não passou de uma simulação que objetivava enevoar a origem
das verbas aplicadas e auferidas na exploração da propriedade.

119 Cf. averbação no registro do imóvel (movs. 10.190 e 10.192, fl. 869, do PIC).
120 Cf. primeira alteração contratual do contrato social da holding (mov. 10.249, fl. 1068/1069, do PIC).
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Em seu interrogatório judicial,  SANDRO BATAGLIN ale-
gou, essencialmente, que implementou um viveiro de mudas na propriedade de Rebou-
ças/PR e, para tanto,  ABIB MIGUEL supostamente  emprestou R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), valor que foi  devolvido ao acusado ABIB mediante plantio das referidas mudas
para o reflorestamento, igualmente a pedido de ABIB MIGUEL. 

Ou seja,  sua  versão repousa  no argumento  de  que,  embora
houvesse um contrato de arrendamento do imóvel para si (SANDRO), o acusado ABIB
MIGUEL (i) realizou o pagamento do valor necessário para o plantio das mudas e, ainda,
(ii) ordenou o reflorestamento da área, utilizando as mudas anteriormente plantadas me-
diante emprego do seu próprio patrimônio. Confira-se:

“Sandro: Isso, do VALTER OSVALDO OTTO. Ela tinha uma parte de la-
voura, eram 23 alqueires de lavoura, sabe? E tinha muito, a fazenda era gran-
de, era 116 alqueires. Então, é… tinha muita área assim de barroca que po-
deria ser usada pra reflorestamento,  que era bracatinga e tal.  Ai ele falou
'SANDRO, você não…, você é técnico, você não quer trabalhar pra mim?
Como técnico florestal?' Eu sou técnico florestal. Ai eu falei 'posso trabalhar.
Mas como é que o senhor quer fazer? Eu não posso abandonar meu pai'.
Dai ele 'não, você cuida da fazenda, vai reflorestando aos poucos e dai…' 
Juíza: Qual que é o nome dessa fazenda? Tem nome? 
Sandro: Olha, essa fazenda, uma época.. na época do Sr. VALTER chamava
de JOÃO OLINTO, depois BUGIO PAREDÃO, 
Juíza: BUGIO PAREDÃO. 
Sandro: Depois fazenda BUGIO, sabe? Na verdade nunca teve nome fixo,
sabe? 
Juíza: Tá, e o que que foi plantado lá? Foi feito reflorestamento? 
Sandro: Aí eu comecei, eu pedi liberação no IAP, porque isso ai, tudo isso ai
vai devagar, fui desmatando, tirando a bracatinga e tal. E eu fui colocando
pinus, nas partes piores e tal, entendeu? E fui reflorestando, aos poucos a fa-
zenda, e ele me pagava uma remuneração, dava em torno de 2,5 a 3 salários
por mês, me ajudava muito. Então eu cuidava da fazenda, era próximo a ci-
dade, 5 km, e continuava trabalhando, normalmente, com meu pai, fazendo
meus negócios. (…) 
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Juíza: O senhor chegou a ter algum contrato escrito sobre esse trabalho que
o senhor prestava pra ele? 
Sandro: Não doutora.
Juíza: Foi sempre verbal? 
Sandro: Era verbal. Eu nunca fui registrado.
Juíza: Tá. Então o senhor começou em 98 esse trabalho?
Sandro: 90 e...8, isso. 
Juíza: Foi até quando isso? 
Sandro:  Ah,  praticamente foi  até agora,  no final  de 2014,  que aconteceu
tudo isso ai né? (…) 
Juíza: Que nisso a fazenda já tava toda plantada? A fazenda que o senhor
cuidava? 
Sandro: Não, não estava totalmente. 
Juíza: Não? 
Sandro: Não, não estava. Essa área de 23 alqueires de lavora ainda não esta-
va plantada. Tava ainda, tinha um pessoal que plantava lavoura em cima. Aí
em 2005 eu abri o viveiro, até comentei com o sr. ABIB, que eu que-
ria… se ele me autorizava a abrir o viveiro dentro da fazenda dele, que
é essa fazenda. Aí ele falou, até ele comentou 'uma sementeira?' Daí eu falei
'é um viveiro, é um viveiro de mudas mesmo'. 'Tá, o que que você precisa?
Você tem o dinheiro suficiente?' Eu falei 'eu tenho, mas não sei se é o sufici-
ente, mas eu vou tentar, vou tentar abrir'. Aí eu acabei comprando as bande-
jas e os tubetes,  e com o meu dinheiro não consegui pagar tudo  e o sr.
ABIB  acabou  me  emprestando.  R$  50.000  na  época.  Eu  tinha  R$
50.000,00. Aí eu abri o viveiro, que eu intitulei, veja bem, de MOEDA VER-
DE, mas assim, o nome fantasia, eu, eu batizei o meu viveiro de MOEDA
VERDE. 
Juíza: O senhor tinha sócio nesse viveiro?
Sandro: Não.
Juíza: O fato do ABIB ter dado R$ 50.000,00 que o senhor tá dizendo, pro
negocio, ele não virou sócio? 
Sandro: Não, foi um empréstimo. 
Juíza: Empréstimo? 
Sandro: Empréstimo, empréstimo. Foi um empréstimo doutora. 
Juíza: Empréstimo em dinheiro? 
Sandro:  Ah…, ele, eu precisava ir pagando uma coisinha…, tipo, as
bandejas, os tubetes, ele me repassava daí pra eu pagar, né? Entende?
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Juíza: E o senhor devolveu todo esse dinheiro? Pagou esse empréstimo?
Sandro:  Eu paguei esse empréstimo devolvendo em mudas. Porque
daí, o que que aconteceu? Quando eu comecei o viveiro, em 2006, ele
resolveu reflorestar essa área de 23 alqueires de eucalipto, sabe? Essa,
essa…
Juíza: Aonde tinha a lavoura? 
Sandro: Isso. Aí como eu já tinha produção, aí foi aí que eu entrei pagando
as mudas pra ele.
Juíza: Então o senhor fornecia muda pra terminar de fechar a fazenda de
eucalipto? Sandro: Isso. Exatamente, eu fornecia as mudas pra ele.”121

O apelante  ABIB MIGUEL, a seu turno, apresentou versão
diversa sobre os fatos, intentado, claramente, afastar-se das funções realmente exercidas
como dirigente e principal beneficiário da exploração do imóvel:

“Abib Miguel: Pra Fazenda de São João d'Aliança. E o SANDRO mais tar-
de quando aqui em Rebouças ele atendia a fazenda que eu tenho ali, colheita
de erva-mate, ele me sugeriu... 
Juíza: Os dois trabalharam pro senhor então? Os dois irmãos? 
Abib Miguel: Os dois trabalharam.
Juíza: Eles trabalharam o que… eram empregados? Funcionários? Eram re-
gistrados? Eram parceiros? Como é que era o contrato com eles? 
Abib Miguel: Era por produção.
Juíza: Verbal, o contrato? 
Abib Miguel: Verbal. Sempre foi verbal. (…) 
Juíza: Consta que a partir de 1º de janeiro de 2005 foi feito um arrendamen-
to pro SANDRO. O SANDRO arrendou essa propriedade? 
Abib Miguel:  Não. Isso é um trechinho lá, pra ele colocar só a frente
do lado da casa pra ele colocar o mudeiro de eucalipto. 
Juíza: E ele fez esse mudeiro… 
Abib Miguel: Tem um contrato.
Juíza: Tem um contrato de arrendamento. 
Abib Miguel: Ele fazia dois, três milhões de muda. 

121Excerto  da  transcrição  do  interrogatório  judicial  de  SANDRO  BATAGLIN extraído  da  apelação
ministerial de mov. 1951.1 – pg. 31/33.
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Juíza: Paralelamente…, mas o senhor era sócio desse negócios das mudas
com ele? 
Abib Miguel: Olha, eu não cheguei a ser sócio dele. Mas ele me propôs
isso.
Juíza: E o senhor não..? Não entrou de sócio? 
Abib Miguel: Depois ele fez negócio com o meu filho, com o EDUARDO.
Juíza: Isso que ano que foi, com o EDUARDO? 
Abib Miguel: Não sei. Mas ele fez lá o modelo e fez também lá em São
João d'Aliança.
Juíza: Aqui foi relatado que nessa propriedade em Rebouças era só reflores-
tamento.
Abib Miguel: Não, isso foi depois. 
Juíza: Que não teve soja.
Abib Miguel: Isso teve soja sim.
Juíza: Teve soja também? 
Abib Miguel: Teve, teve 20... 
Juíza: Quando que começou o reflorestamento?
Abib Miguel: O reflorestamento eu não sei precisar. Mas... 
Juíza: O SANDRO teve só um viveiro lá? Teve um viveiro…
Abib Miguel: Um viveiro. Um espaço pequeno. 
Juíza: Que ele fazia as mudas? 
Abib Miguel: Ele fazia as mudas e vendia pra Batavo.
Juíza: O senhor chegou a comprar ou fazer negócio de muda com ele
também? 
Abib Miguel: De muda? 
Juíza: É. 
Abib Miguel: Eu   não sei que… eu plantei as mudas dele. Eu acho que  
ele não me cobrou. Eu não me lembro.
Juíza: Esse contrato daí, ele foi feito por 5 anos e foi renovado em 1º de ja-
neiro de 2010. Esse contrato de arrendamento com o SANDRO.
Abib Miguel: Tudo bem. Está certo. (...)”

Em que pese a versão expendida por este apelante, vê-se que o
próprio recorrente SANDRO sustenta, em juízo, que a propriedade foi inicialmente utili-
zada para a implementação de um viveiro de mudas – isto é, no imóvel pertencente ao
acusado ABIB e mediante  a utilização de valores deste,  incumbindo a  SANDRO,
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empregado de ABIB, realizar o plantio. Diz, ainda, que no mesmo período ABIB, figu-
rando como proprietário do imóvel, decidiu explorá-lo com reflorestamento, utilizando-
se das mudas anteriormente plantadas com seu próprio capital e    cultivadas   por  
pessoa que figurava como seu funcionário   de confiança  .

Nota-se, pois, que o próprio acusado SANDRO é enfático ao
informar que  ABIB MIGUEL permaneceu figurando como a pessoa que efetivamente
explorava a área, mediante utilização de seu imóvel e capital para o plantio, em que pese o
arrendamento realizado em nome de  SANDRO –  a evidenciar,  a  toda prova,  que
ABIB permanecia auferindo os valores obtidos através da exploração econômica
da gleba, mediante o indispensável concurso do corréu.

A confirmar a inautenticidade, no plano fático, do contrato de
arrendamento, salienta-se, na esteira do bem pontuado pelo il. Promotor de Justiça nas ra-
zões recursais ministeriais, que apesar de SANDRO ter informado que o viveiro de mu-
das ocupava uma área de cerca de 1.000 m² (mil metros quadrados), o próprio contrato in-
dica que a área arrendada   correspondia   a 120.000 m² (cento e vinte   mil   metros qua  -  
drados)122. Em determinada oportunidade, aliás, SANDRO chega a afirmar, que “explora-
va só as mudas, só mudinhas” e que “não explorava madeira, a madeira era exclusivamente do
sr. ABIB e família”, revelando que a formalização do contrato (que abrangia toda a ex-
tensão da área, e não somente a pequena parcela confessada por SANDRO abranger o
negócio) não passou de mero artifício.

Não fosse suficiente, salutar destacar que  SANDRO,  apesar
de figurar como arrendatário do imóvel em Rebouças/PR, afirma em seu interroga-
tório judicial que  permaneceu recebendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais de
ABIB MIGUEL. Ou seja, há de se concluir que realmente não passava de mero empre-
gado gerenciando a propriedade, a indicar que o contrato de arrendamento formalizado
por ambos tratou-se, de fato, de mera simulação, a fim de distanciar ABIB dos vultosos
rendimentos auferidos com a exploração da propriedade.

122 Cf. mov. 10.195 do PIC.
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
165



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Já em relação ao item 3.2 narrado na exordial acusatória123, re-
ferente ao imóvel de matrícula n.º 282 em São João D’Aliança/GO, restou igualmente
comprovado que ABIB MIGUEL, com o auxílio de EDIVAN BATAGLIN, também
adquiriu a referida propriedade, intitulada “Fazenda Cerrado”, como forma de ocultar e
dissimular a origem espúria dos valores utilizados para tanto.

Na esteira  do amplamente fundamentado na r.  sentença ora
objurgada, vê-se que ABIB, por meio de seu procurador para o ato, EDIVAN, adquiriu
a aludida propriedade pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos  mil  reais)124,  o qual foi
pago, em parte, mediante transferência bancária no valor de R$ 68.873,00 (sessenta
e oito mil, oitocentos e setenta e três reais) ocorrida, justamente, em data próxima ao
saque de aproximadamente R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) das contas
dos intitulados “funcionários fantasmas”, consoante se observa do anexo IV da mídia
do Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.19/10.24 do PIC). Ou seja, há demostração suficiente-
mente segura de que parte do dinheiro angariado com a prática das infrações antecedentes
foi empregado na aquisição do imóvel.

Acerca da negociação e compra da “Fazenda Cerrado”, desta-
cam-se as declarações judiciais das testemunhas JURACI DALLA NORA e ATOS AN-
TÔNIO FERRONATO125,  evidenciando que o imóvel efetivamente pertencia a  ABIB

123 Em que houve a condenação de ambos os imputados (ABIB MIGUEL e SANDRO BATAGLIN).
124 Cf. mov. 10.63 do PIC.
125 Transcrições extraídas da sentença de mov. 1867.3 (fl. 200/201):  JURACI DALLA NORA:  “trabalhou com
Abib Miguel como gerente de maquinário e pessoal (...), que trabalhou na Isabel de 1998 até 2001 e depois foi trabalhar na Cerrado,
que  Abib tinha a Fazenda Isabel  há mais  de quarenta anos, que depois ele comprou a São Pedro, a Cerrado, a
Fazendinha, que o depoente tinha a Fazenda Nossa Senhora de Fátima, que vendeu para Abib, que quem assinava tudo
era Edivan Bataglin que tinha procuração, mas às vezes Abib vinha, que não pode garantir, mas acha que
a negociação da Cerrado foi feita em dinheiro, se não se engana foi em duas parcelas, acredita que o valor
foi uns seiscentos mil reais em duas parcelas (...)”. 
ATOS ANTÔNIO FERRONATO (ex-prefeito de São João D´Aliança/GO): “Edivan trabalhava com Abib,
que Edivan ganhava pela produção também, que não sabe se ele ganhava em dinheiro ou só o percentual
que sabe que Edivan comprou uns pedacinhos de terra, que conhece Abib, Marion, Luciana, Eduardo Abib, Isabel, que Edivan chegou
faz uns vinte anos, que a referência era o hotel do depoente, que Edivan ficou no hotel uns dois anos, que pouco conversava com Edivan
na época, que Edivan veio para trabalhar na Fazenda Isabel, que eles foram desmatando, começou em nada, que estava tudo bruto, que
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MIGUEL, sendo a transação realizada por intermédio de EDIVAN, mero funcionário
deste.

Mais do que isso, para além da mera aquisição, demonstrou-se
que ABIB MIGUEL, igualmente com a concorrência de EDIVAN – o qual atuou como
gerente da área de forma a garantir sua máxima produtividade –, explorou a propriedade
por meio de contrato de arrendamento do imóvel para JOEL ANDRÉ PERES, LEO-
MAR ANTÔNIO FONTANA e SÉRGIO EDILBERTO ZIMMERMANN, passando a
obter os frutos do negócio jurídico formalizado, tornando-a altamente rentável e logrando
transfigurar o capital ilícito empregado na propriedade em proveito aparentemente legíti -
mo mediante a produção agrícola.

Como se vê, para a celebração do contrato de arrendamento
com  tais  pessoas  em  21/07/2010  –  sucessivamente  renovado  em  21/07/2013  e
22/04/2014 –, ABIB MIGUEL contou com a atuação de EDIVAN a fim de dissimular
a origem e natureza do patrimônio ilícito anteriormente obtido. Nesse viés, os arrendatá-
rios acima referidos confirmaram, em juízo, a efetiva celebração de contrato de arrenda-
mento da Fazenda Cerrado e, além de corroborarem que ABIB figurava como proprietá-
rio da gleba, asseveraram que os contratos de arrendamento sempre foram gerencia-
dos por EDIVAN, o qual, por meio de procurações, administrava os negócios e, conse-
quentemente, mantinha o controle dos lucros auferidos.126

desde 1977 era seu Abib o dono da fazenda Isabel, que conheceu a Cerrado, a Fazendinha e São Pedro que ele comprou depois, que a
Cerrado era da Fraternidade, que o depoente que indicou, que o japonês que estava hospedado no hotel disse que queria vender e o depo -
ente passou os dados para Abib, que Edivan que falava que o chefe dele queria comprar mais uma fazenda, que o
valor da Cerrado foi seiscentos mil também, que todas as propriedades passaram a produzir soja, feijão e milho (...)”
126 Destaca-se,  ilustrativamente,  excerto  do  quanto  narrado  por  SÉRGIO  EDILBERTO  ZIMMERMANN,
judicialmente (mov. 1867.3, p. 202/205): “é sócio de Joel e de Leomar; são três sócios tanto na produção agrícola quanto na área
comercial;  a  Charrua,  pessoa  jurídica,  não  explora  nenhuma  área;  a  exploração  é  pelas  pessoas  físicas;  conhece  Abib  Miguel;
conheciam a mais tempo Edivan, que era o administrador da fazenda de Abib ; atendiam eles como clientes; depois
que eles tiveram o problema no Paraná, conheceram eles na hora de fazer os contratos de arrendamentos das áreas; conheceu tanto
Luciana quanto Abib;  esses contratos de arrendamento foram negociados primeiro com Edivan ; eles estavam
devendo para a Charrua e a forma de viabilizar o recebimento disso foi fazendo o arrendamento das áreas; os documentos foram pegos e
estão todos à disposição; constou, se não se engana, que o pagamento do arrendamento seria direcionado para fazer o pagamento da
empresa; foi tudo quitado e tem isso documentado; (...) não lembra mais de onde partiu a ideia dos arrendamentos, mas sabe que a ideia
foi aceita por todos porque era um valor importante e para a empresa do depoente ‘pesou’ muito e precisavam receber; não lembra direito,
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Outrossim, observa-se a existência de recibos127 de pagamentos
decorrentes do arrendamento em nome de ABIB, que eram recebidos por EDIVAN, a
corroborar o relato fornecido pelas testemunhas e a real função deste acusado, cuja atua-
ção era indispensável na tratativa com os arrendatários.

Por derradeiro, com relação ao item 3.3 descrito na peça inau-
gural, referente ao imóvel de matrícula n.º 6.451 do Cartório de Registro de Imóveis de
Campina Grande do Sul/PR, reputa-se igualmente escorreita a condenação de ambos os
imputados, ABIB MIGUEL e EHDEN ABIB.

mas acredita que era coisa de mais um milhão; consideravam que essa era a única forma de receber, pois como eles ficaram se acesso a
crédito, eles tiveram dificuldades de plantar; foi o que imaginaram; o depoente trabalha com cobrança e sabe que cobrança judicial nessa
área não funciona; tem uma ação já faz seis anos e não foram ouvidos uma vez sequer (...); o depoente e os outros sócios produziam,
encaminhavam o dinheiro para os proprietários e eles repassavam o dinheiro para pagar a Charrua; essa dívida não constou no contrato;
se não se engana, foi feita uma CPR em que eles assumiram essa dívida; juridicamente, acreditam que foi feito da maneira correta, eles
tinham um dinheiro para receber e tinham uma dívida com a empresa; foi declarado no imposto de renda o valor que foi pago e foi
repassado esse dinheiro para pagar a conta; não sabe se Abib foi proprietário da Janguito; no primeiro ano foi mais negociado
por telefone; Edivan negociava com Abib e com Luciana;  Edivan trouxe os contratos quase prontos;
Edivan  sempre  tinha muitas  procurações  porque  ele  era  o  administrador  para  tocar  os  negócios ;  nas
renovações dos contratos conversaram com Luciana, com Abib; era uma briga sempre, era difícil a negociação; sentaram para conversar
às vezes com Luciana e às vezes com Abib; Eduardo foi só uma vez e quase não conversou com ele; Izabel veio uma vez fazer uma
visita e não teve muito contato com ela; ela não tinha muita influência no negócio; não conhece Ehden Abib; o Ehden foi tudo por
procuração; negociaram por procuração; não conhece Ehden; simplesmente disseram que ele era irmão de Abib;  quem negociou
esse arrendamento foi Edivan; Edivan disse que estavam vendendo a Fazenda Cerrado, mas o depoente disse que não tinha
condições; o arrendamento da Fazendinha não veio num primeiro momento; primeiro foi Cerrado, Canarinho, Izabel e São Pedro;
Edivan tinha umas áreas arrendadas e já estavam plantando lá; tiveram a oportunidade de arrendar a Fazendinha também e foi feita
uma parceria de utilização de máquinas e equipamentos; estavam em uma situação não muito boa e acharam que iria ser um bom
negócio e então fizeram um contrato de parceria; todos os pagamentos eram feitos em cheque ou depósito em conta; na maioria das vezes
depositavam na conta de Abib e algumas vezes Abib dava uma autorização e pedia para depositarem na conta de Edivan; da Cerrado
ou depositavam na conta da Luciana, se não se engana, ou da própria Cerrado, mas sempre com autorização; Luciana era procuradora;
Abib por um tempo pediu a antecipação de pagamentos porque sua esposa estaria com um problema de
saúde, com câncer; ele pedia para fazerem depósitos antecipadamente na conta que ele pedia; faziam
depósitos na conta dele ou de Edivan e depois não tem conhecimento do que acontecia; Abib tinha conta em
São João D´Aliança na Sicredi,  era uma conta que ele  usava bastante;  não tinha conhecimento de que  algumas contas  estavam
bloqueadas; acha que Abib pediu esses setenta mil, mas não tem certeza; esses adiantamentos de arrendamentos são comuns; (...);
conhece Edivan desde 2005/2006; não sabe dizer se os pagamentos saíam da conta de Edivan ou Abib; não sabe se eles emitiam nota
fiscal das sojas; sabiam que Abib tinha problema, e ao tirarem a matrícula da Fazenda Cerrado viram que ela estava indisponível para
a venda; buscaram apoio jurídico e disseram que isso não teria problema; só a Fazenda Cerrado que tinha um impedimento legal, as
outras fazendas não tinham; quando arrendaram a fazenda de Abib ela já estava produzindo; as máquinas estão lá
apodrecendo e estão perdendo qualidade; emitiam recibos, não notas fiscais; é a Secretaria da Fazenda que emitem essas notas.”
127 Cf. mov. 10.320 e 10.324 do PIC.
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Como pormenorizadamente exposto na exordial, os ora recor-
rentes  ABIB e  EHDEN eram proprietários em condomínio com ANUAR MIGUEL
ABIB e SILVIA MARIA ARNOSO ABIB do aludido imóvel, localizado em Campina
Grande do Sul. Em 13/05/2003, mediante utilização dos valores inequivocamente oriun-
dos dos desvios perpetrados – e outra não pode ser a conclusão, como analisado alhures
–, o recorrente  ABIB MIGUEL adquiriu as frações ideais dos condôminos ANUAR e
SILVIA e,  em  02/12/2003,  igualmente  adquiriu  as  frações  pertencentes  a  EHDEN
ABIB, passando a ser o único proprietário do imóvel.

Na sequência, consoante imputado, ABIB MIGUEL passou a
dissimular a natureza, origem e localização de bens provenientes, direta e indiretamente,
das infrações penais antecedentes, mediante aquisição do maquinário necessário para a ex-
ploração de minérios na referida propriedade. Após, em 01/02/2009, a fim de explorar
economicamente o imóvel,  ABIB arrendou a indústria extrativa de pedras existente na
área para a MINERAÇÃO BERNAMARTTI LTDA., de forma que passou a obter ape-
nas os frutos oriundos da exploração pela arrendatária128.

Ou seja, no ano de 2003,  ABIB MIGUEL adquiriu as fra-
ções pertencentes aos seus irmãos (ANUAR, SILVIA e  EHDEN) na pedreira por R$
20.000,00 (vinte mil reais) cada, mediante utilização dos valores oriundos da prática das in-
frações penais antecedentes, bem como  explorou economicamente a área por meio de
contrato de arrendamento formalizado com terceiro, tudo com o fim de dissimular as ver-
bas ilícitas provenientes dos desvios perpetrados.

Consoante bem explorado na r. sentença condenatória, as con-
dutas restaram amplamente demonstradas ao longo da persecução, especialmente a partir

128 Referido  contrato  de  arrendamento  foi  renovado,  sucessivamente,  em  16/08/2010,  30/11/2012  e
20/03/2013.
   __________________________________________________________________________________________

Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.
169



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

do teor do testemunho do arrendatário MARCOS BONATO129 e do interrogatório judici-
al de ambos os condenados.

Quanto à responsabilização de  EHDEN ABIB pela prática
delitiva em voga, convém destacar que, ao alienar a sua fração da propriedade ao seu ir-
mão  ABIB MIGUEL, aquele réu detinha plena ciência de que o capital empregado na
aludida compra originava-se dos desvios perpetrados na Assembleia Legislativa.

Nesse viés, pontua-se que um dos funcionários lotados no ga-
binete de  EHDEN na Câmara Municipal, JOÃO LEAL DE MATOS, figur  ou   como  
“funcionário fantasma” nomeado na Assembleia Legislativa do Paraná por seu ir-
mão e corréu ABIB MIGUEL, a evidenciar o dolo com o qual agiu na formalização do
referido negócio jurídico (venda da fração que lhe pertencia a  ABIB),  eis que possuía
plena ciência de que tal negociação possuía como objetivo a ocultação e dissimu-
lação das verbas ilícitas provenientes dos desvios perpetrados.

Para  mais,  consigna-se,  por  absolutamente  oportuno,  que  a
aquisição, por ABIB, das frações do imóvel pertencentes a seus irmãos foi realizada nos
meses subsequentes a numerosos saques das contas bancárias dos intitulados “funcioná-
rios fantasmas” da ALEP, evidenciando a origem espúria do valor130.

Daí por que a responsabilização de todos os imputados pela
prática dos fatos narrados no item 3 da exordial acusatória, correspondentes aos atos de
lavagem de ativos perpetrados mediante a aquisição e exploração de imóveis registrados
em nome de ABIB MIGUEL, é medida impositiva. Por tudo quanto amplamente expos-

129O qual consignou, em juízo, que “é arrendatário de uma área de Abib Miguel; paga para ele; trabalha com mineração de
pedra e granito; a área que explora fica em Quatro Barras; acha que Abib Miguel é o dono da área;  desde 2009 essa área
está arrendada; não sabe quem foi a pessoa que lhe indiciou mas acabou indo até a Assembleia ondeconheceu
Abib Miguel; foi feita a negociação, o depoente arrendou e começou a trabalhar; se não se engana, já houveram três renovações
desse  contrato;  a  área  estava  abandonada  por  muito  tempo  e  os  equipamentos  que  tinham  estavam  denegridos  e  muitos
equipamentos  haviam sido roubados;  quase  desistiram do negócio  no começo .”  (excerto extraído da sentença de mov.
1867.7 – fl. 211/212).
130 Cf. anexo IV da mídia do relatório n.º 20/2011.
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to – inclusive pelos indicativos gerais anteriormente examinados –, outra não pode ser a
conclusão, senão de que as transações consubstanciaram reciclagem dos capitais espúrios,
logrando o grupo auferir lucro de aparência legítima.

5.3.2.     D  as lavagens de ativos consistentes na ocultação de  
bens por meio de pessoas físicas (item 4 da denúncia):

Infere-se da peça inaugural, ainda, que parte dos valores obti-
dos, direta e indiretamente, com a prática das infrações penais antecedentes foi utilizada
para aquisição de bens imóveis registrados em nome dos demais acusados, com o
fito de ocultar a origem espúria dos numerários empregados nos negócios.

Assim é que, mediante triangulação de operações, incumbiu
ao recorrente ABIB MIGUEL fornecer os recursos oriundos dos peculatos aos imputa-
dos  ISABEL  MIGUEL,  LUCIANA  ABIB,  EDUARDO  ABIB,  MARION  MI-
GUEL,  EHDEN ABIB,  EDIVAN BATAGLIN,  SANDRO BATAGLIN,  PEDRO
ABIB e ANTÔNIO ABIB, os quais cederam seus nomes e figuraram como adqui-
rentes, usufrutuários ou, ainda, procuradores nas correspondentes transações imo-
biliárias, todas realizadas com a finalidade de atribuir aparência lícita ao capital espúrio
nelas empregado e distanciar ABIB dos valores originado dos desvios.131

Dada a amplitude do acervo probatório angariado ao longo da
persecução e considerando a existência de 45 (quarenta e cinco) imputações referentes
aos atos de lavagem de ativos  consubstanciados na ocultação de bens  mediante
utilização de pessoas físicas,  reputa-se oportuna a esquematização individualizada dos
fatos delitivos e dos respectivos elementos de provas que conferem suporte idôneo ao
desfecho condenatório, na esteira do realizado na seção anterior:

Item 4.1: imóvel em Limeira/SP (matrícula n.º 4.141 do 1.º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos

131 Repise-se  que  as  condutas  descritas  no  item  4  da  exordial  foram  igualmente  atribuídas  ao  denunciado
EDUARDO DUARTE FERREIRA, com relação ao qual houve o desmembramento do presente feito.
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de Limeira/SP)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (absolvido)
2) ISABEL (absolvida)

3) EDIVAN (absolvido)

Em 15/06/1999, metade
das frações ideais do imóvel
foram adquiridas em nome

de ISABEL. EDIVAN
atuou como procurador da

vendedora na aquisição.

1) Matrícula de mov. 10.197 (fls.
883/884) do PIC.

2) Relatório de Auditoria n.º 133/14
(mov. 10.41 do PIC)

Item 4.2: imóvel Campina do Siqueira (matrícula n.º 24.320 do 6.º Registro de Imóveis de Curitiba/
PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (absolvido)
2) EDUARDO (absolvido)
3) LUCIANA (absolvida)
4) MARION (absolvida)

Em 03/11/1999, o imóvel
foi adquirido em nome de
EDUARDO e LUCIANA,
sendo reservado usufruto a

MARION, a qual ainda
atuou como assistente de

EDUARDO e
representante de

LUCIANA na aquisição.

1) Matrícula de mov. 10.198 (fls.
885/890) do PIC.

2) Relatório de Auditoria n.º 133/14
(mov. 10.41 do PIC)

Itens 4.3 e 4.4: imóvel e garagem do Edifício Residencial Baltimore (matrículas n.º 50.768 e 50.769
do 6.º Registro de Imóveis de Curitiba)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) ISABEL (condenada)

Em 13/07/2000, um
apartamento e respectiva

garagem foram adquiridos
em nome de ISABEL.

1) Matrículas (mov. 10.200, PIC).
2) Relatório de Auditoria n.º 133/14

(mov. 10.41 do PIC).

Itens 4.5, 4.6 e 4.7: imóvel e duas garagens do Edifício Residencial Praia do Leme (matrículas n.º
21.411, 21.412 e 21.413 do 2.º Ofício de Registro de Imóveis de Balneário Camboriú/SC)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) MARION  (condenada)

Em 08/09/2000, um
imóvel e duas garagens

foram adquiridos em nome
de MARION.

 1) Matrículas de mov. 10.201 (fls.
895 a 897).

2) Relatório de Auditoria n.º 133/14
(mov. 10.41 do PIC).

Item 4.8: imóvel do Edifício Rio Solimões (matrícula n.º 22.791 do 6.º Registro de Imóveis de
Curitiba/PR)
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Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) MARION  (condenada)

Em 01/08/2001, um
imóvel foi adquirido no

nome de MARION.

1) Matrículas de mov. 10.202 (fls.
898/899) do PIC. 

2) Relatório de Auditoria n.º 133/14
(mov. 10.41 do PIC).

Item 4.9: terreno rural em Rio Azul/PR (matrícula n.º 8.678 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (absolvida)
4) ISABEL  (condenado)
5) PEDRO  (absolvido)

6) ANTÔNIO  (absolvido)

Em 09/11/2001, um
terreno rural foi adquirido
no nome de EDUARDO,

LUCIANA, ISABEL,
PEDRO e ANTÔNIO.

1) Matrícula de mov. 10.203 (fls.
900) do PIC.

Item 4.10: imóvel “Faxinal de São Pedro” (matrícula n.º 9.336 do Cartório de Registro de Imóveis
de Rebouças/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

3) LUCIANA (absolvida)
4) ISABEL  (condenada)
5) PEDRO (absolvido)

6) ANTÔNIO (absolvido)

Em 09/11/2001, um
imóvel foi adquirido no
nome de EDUARDO,
LUCIANA, ISABEL,

PEDRO e ANTÔNIO.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.204 (fls. 901/903) do PIC.

Item 4.11: imóvel em Cachoeira/PR (matrícula n.º 1.365 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

3) LUCIANA (absolvida)
4) ISABEL  (condenado)
5) PEDRO (absolvido)

6) ANTÔNIO (absolvido)
7) SANDRO (absolvido)

Em 31/01/2001, um
imóvel foi adquirido no
nome de EDUARDO,
LUCIANA, ISABEL,

PEDRO e ANTÔNIO.
SANDRO agiu como

procurador dos
vendedores. 

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.205 do PIC.

2) Procuração (mov. 10.371, PIC). 

Item 4.12: imóvel Faxinal do Elias (matrícula n.º 4.964 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR)
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Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (condenada)
4) ISABEL   (condenada)
5) PEDRO  (absolvido)

6) ANTÔNIO  (absolvido)

Em 26/06/2002, um
imóvel foi adquirido no
nome de EDUARDO,
LUCIANA, ISABEL,

PEDRO e ANTÔNIO.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.207 do PIC. 

2) Relatório n.º 020/2011 (mov.
10.19 a 10.24 do PIC e mídia – fls.

15).

Item 4.13: imóvel Marumbi do Elias (matrícula n.º 5.479 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (condenada)
4) ISABEL  (condenado)
5) PEDRO  (absolvido)

6) ANTÔNIO  (absolvido)
7) SANDRO  (absolvido)

Em 03/09/2002, um
imóvel foi adquirido no
nome de EDUARDO,
LUCIANA, ISABEL,

PEDRO e ANTÔNIO.
SANDRO agiu como

procurador dos
vendedores. 

1) Matrícula (mov. 10.208, PIC).
2) Relatório n.º 020/2011 (mov.

10.19 a 10.24 do PIC e mídia – fls.
46/47 e 50).

Itens 4.14, 4.15 e 4.16: salas n.º 506, 507 e 508 do Edifício Palladion no Centro Cívico (matrículas
n.º 34.212, 34.213 e 34.214 do 2.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

4.14:
1) ABIB MIGUEL (condenado)

2) EDUARDO (condenado)

Em 17/06/2003, foi
adquirido um imóvel

comercial no nome de
EDUARDO. O imóvel foi
vendido pela SULBETON
à pessoa de nome ELISEU,

que o permutou com
JOSÉ, tendo recebido área
de exploração mineral em
contrapartida. A transação

foi feita em nome de
EDUARDO.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.454 do PIC.

2) Matrícula do imóvel de mov.
10.212 do PIC.

3) Matrícula do imóvel de mov.
10.211 do PIC.

4) Contrato de locação de mov.
10.425 do PIC.

5) Cessão de direitos de mov. 10.446
do PIC.

6) Instrumento de compra e venda
de mov. 10.447 do PIC.

7) Testemunhas Eliseu da Silva
Taborda Ribas, Karla Nemes Yared,
Clarice Trindade de Menezes, Paulo
Roberto Larcher dos Reis, Nelson

4.15 e 4.16:
1) ABIB MIGUEL (condenado)

2) LUCIANA (condenada)

Em 17/06/2003, foram
adquiridos dois imóveis
comercial no nome de

LUCIANA. Os imóveis
foram vendidos pela
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SULBETON à pessoa de
nome ELISEU, que o
permutou com JOSÉ,
tendo recebido área de
exploração mineral em

contrapartida. A transação
foi feita em nome de

LUCIANA.

Machin Arias e Yadira Martinez
Fernandes.

8) Depoimento extrajudicial de
JOSÉ é contraditório com o judicial
(mídia constante no volume 12 do

Item 4.17: sala n.º 812 do Edifício ASA (matrícula n.º 5.938 do 6.º Registro de Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)

Em 29/10/2003, um
imóvel foi adquirido no
nome de LUCIANA. 

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.209 do PIC.

2) Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.20
do PIC – fls. 57/58 e mov. 10.23 do

PIC – fls. 87).

Item 4.18: imóvel Campininha (matrícula n.º 6.390/ 8.597 do Cartório de Registro de Imóveis de
Campina Grande do Sul/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA (condenada)

Em 19/02/2004, um
imóvel foi adquirido no
nome de LUCIANA. 

1) Escritura pública do imóvel (mov.
10.210-PIC ou 174.1 do sequestro).

2) Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.20
– fls. 57/58).

Item 4.19: sala n.º 903 do Centro Comercial Cândido de Abreu (matrícula n.º 26.344 do 2.º Registro
de Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA (condenada)

Em 30/06/2004, um
imóvel comercial foi

adquirido no nome de
LUCIANA.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.213 do PIC.

Item 4.20: apartamento n.º 131 do Edifício Rio Solimões (matrícula n.º 28.457 do 6.º Registro de
Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA (condenada)

Em 30/08/2004, um
apartamento foi adquirido

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.214 do PIC.
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no nome de LUCIANA.
2) Relatório nº 020/2011 (mov.
10.19 do PIC – fls. 52 e mídia –

documentos 402 a 411).

Item 4.21: sala n.º 1812 do Edifício ASA (matrícula n.º 78.300 do 6.º Registro de Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

Em 26/04/2005, uma sala
foi adquirida no nome de

EDUARDO. 

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.215 do PIC.

2) Notas promissórias – mov. 10.215
do PIC.

3) Relatório 020/2011 (mov. 10.19 a
10.24 e mídia – fls. 588 do PIC).

Item 4.22: imóvel Imbucuí em Paranaguá/PR

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

Em 14/07/2005, a posse
de imóvel situado em
Imbacuí, município de

Paranaguá/PR, foi
adquirido no nome de

EDUARDO.

1) escritura pública do imóvel de
mov. 10.216 do PIC.

2) Relatório 020/2011 (mov. 10.19 a
10.24-PIC e mídia – fls. 669/670).

Itens 4.23 e 4.24: salas n.º 1012 e 811 do Edifício ASA (matrículas n.º 8.229 e 77.912 do 6.º
Registro de Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

Nas datas de 01/08/2005 e
em 03/08/2005, dois

imóveis foram adquiridos
no nome de EDUARDO.

1) Matrículas dos imóveis de mov.
10.217 e 10.218 do PIC. 

2) Relatório 020/2011 (mov. 10.19 a
10.24-PIC e mídia – fls. 685/694).

Itens 4.25 e 4.26: apartamento n.º 17 e 1/20 do Edifício Springfield (matrícula n.º 11.264 e 9.377
do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) MARION  (condenada)

Em 16/09/2005, um
imóvel foi adquirido no

nome de MARION.

1) Matrículas dos imóveis de mov.
10.219 e 10.220 do PIC.

2) Relatório nº 020/2011 (mov.
10.19 a 10.24 do PIC e mídia – fls.

734 e 737).
3) Relatório nº 202/2017 (mov.

Em 22/03/2006, 1/20 de
um imóvel foi adquirido no

nome de MARION.
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1471.47 a 1471.61 da ação penal e
Item 4.27: sala n.º 1802 do Edifício ASA (matrícula n.º 80.647 do 6.º Registro de Imóveis em Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

Em 12/12/2006, uma sala
comercial foi adquirida no

nome de EDUARDO.

1) Matrícula do imóvel de mov. 26.4
da alienação sob n.º 0013616-

26.2016.8.16.0013.
2) Relatório n.º 20/2011 (mov. 10.19
a 10.24 do PIC e mídia – anexo IV e
fls. 1310, 1311, 1313, 1315 e 1318).

3) Relatório n.º 202/2017 (mov.
1471.47 a 1471.61 da ação penal e
mídia – extratos de fls. 25/verso).

Item 4.28: fazenda Florença (matrícula n.º 2.871 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do
Rio Verde/MT)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

3) EDIVAN  (absolvido)

Em 12/02/2007, a Fazenda
Florença foi adquirida em

nome de EDUARDO
ABIB, EDIVAN e MARIA

EDUARDA, menor
impúbere representada por

EDUARDO DUARTE
FERREIRA. 

1) Escritura pública do imóvel de
mov. 10.221 do PIC.

2) Relatório 202/2017 (mov.
1471.47/1471.61, fls. 23, 26, 61 e 71)

Item 4.29: imóvel Bugiu (matrícula n.º 11.167 do Cartório de Registro de Imóveis de Rebouças/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (condenada)

Em 09/11/2007, um
imóvel foi adquirido no
nome de LUCIANA e

EDUARDO.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.227 do PIC.

2) Relatório 20/2011 (tabela aposta
na fl. 26 do anexo IV, mídia).

Item 4.30: Fazenda Chaves/ Janguito (matrícula n.º 183 do Cartório de Registro de Imóveis de
Água Fria de Goiás/GO)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDIVAN  (condenado)

Em 17/12/2007, a Fazenda
Chaves/Janguito foi

adquirida no nome de

1) Instrumento de compra e venda
de mov. 10.7 – fls. 15/17.
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EDIVAN.

2) Promessa de compra e venda do
imóvel (mov. 10.384-PIC, fls.

2002/2003).
3) Declaração de Imposto de Renda
de mov. 10.387 – fl. 2015 do PIC e
mov. 55.20 e 55.25 do Pedido de

Quebra de Sigilo sob n.º 0005988-
83.2016.8.16.0013.

4) Matrícula do imóvel acostada no
mov. 35.1, da alienação antecipada
n.º 0017731-27.2015.8.16.0013. 

5) Testemunha João Thimoteo da
Silva Filho.

6) Relatório 202/2017 (mov. 1471.56
– fls. 62, 64 e mídia – documento

1901).

Itens 4.31, 4.32, 4.33 e 4.34: lotes n.º 05, 06, 07 e 08 (matrículas n.º 3.482, 3.483, 3.484 e 3.485 do
Cartório de Registro de Imóveis de São João d’Aliança/GO)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (condenada)

4) ISABEL  (condenada)

Em 03/01/2008, quatro
imóveis foram adquiridos
em nome de EDUARDO,

LUCIANA e ISABEL.

1) Matrículas dos imóveis de mov.
10.228 a 10.231 do PIC.

2) Relatório de auditoria 202/2017
(mov. 10.19 a 10.24 do PIC e mídia

– documento 1750 e anexo IV).

Item 4.35: imóvel na Rua Nilson Ribas, Seminário (matrícula n.º 983 do 6.º Serviço de Registro de
Imóveis de Curitiba/PR)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) MARION  (condenada)

Em 02/04/2008, um
imóvel foi adquirido no

nome de MARION.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.232 do PIC.

2) Relatório 20/2011 (mov. 10.19 a
10.24 do PIC e mídia – anexo IV).

Item 4.36: imóvel de matrícula n.º 278 do Serviço de Registros Públicos e Tabelionatos de São João
d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

Em 17/04/2008, um
imóvel foi adquirido no

1) Escritura de compra e venda do
imóvel de mov. 10.233 do PIC. 
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3) LUCIANA  (condenada)
4) ISABEL  (condenada)
5) EDIVAN  (absolvido)

nome de EDUARDO,
LUCIANA e ISABEL.

EDIVAN figurou como
procurador dos

vendedores.

2) Relatório 202/2017 (mov. 1471.47
a 1471.61 – documento 1736 da

mídia e – fls. 52/53).

Item 4.37: Fazenda Canarinho (matrícula n.º 3.384 do Serviço de Registros Públicos e Tabelionatos
de São João d’Aliança/GO)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)

Em 05/08/2008, a Fazenda
Canarinho foi adquirida no

nome de LUCIANA.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.141 do PIC.

2) Relatório 20/2011 (mov. 10.19 a
10.24 do PIC e mídia – anexo IV).

3) Relatório 202/2017 (– mov.
1471.53 – fls. 46 e documentos 1671

e 1672 da mídia).

Item 4.38: imóvel Santa Lídia (matrícula n.º 72 do Registro Geral do Cartório Único Judiciário de
Pedra Grande/RN)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (condenada)

4) ISABEL  (condenada)
5) EDUARDO FERREIRA

(desmembrado)

Em 25/11/2009, um
imóvel foi adquirido no
nome de EDUARDO,
LUCIANA e ISABEL.

EDUARDO FERREIRA
agiu como procurador dos

compradores.

1) Escritura Pública de compra e
venda do imóvel (mov. 10.234-PIC).
2) Relatório 20/2011 (mov. 10.19 a
10.24 do PIC e mídia – anexo IV).

Item 4.39: imóvel Larga do Zé Januário (matrícula n.º 568 do Cartório de Registro de Imóveis e
Tabelionato Primeiro de Notas de Paranã/TO)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EHDEN  (condenado)

Em 20/01/2010, um
imóvel foi transferido, a

título de compra e venda, a
EHDEN. O imóvel

inicialmente foi adquirido
por ABIB por 204 mil reais

e após quatro meses foi
vendido a EHDEN por

450 mil reais.

 
1) Escritura pública de compra e

venda do imóvel de mov. 10.239 do
PIC.

2) certidão do imóvel de mov. 10.240
do PIC.
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Item 4.40: Fazenda Canarinho (matrícula n.º 3.384 do Serviço de Registros Públicos e Tabelionatos
de São João d’Aliança/GO)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)
3) EHDEN  (condenado)
4) EDIVAN  (condenado)

Em 10/07/2010, a Fazenda
Canarinho (adquirida em

2008 no nome de
LUCIANA) foi vendida a
EHDEN tendo EDIVAN

atuado como procurador de
LUCIANA.

1) Matrícula do imóvel de mov.
10.141 do PIC.

2) Relatório 202/2017 (mov. 1471.54
e mídia – documentos 1670, 323 e

3527).
3) Confissão de dívida por parte de

EHDEN (mov. 10.237 do PIC).

Itens 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45: imóvel Praim (matrícula n.º 406 do Cartório de Registro de Imóveis e 1.º
Tabelionato de Notas de Paranã/TO), imóvel Jatarobá, imóveis alegria e imóvel Buqueirão (matrículas n.º 104,

3.369, 3.370 e 2.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Arraias/TO)

Réus envolvidos Descrição Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)

Em 19/02/2014 e em
21/05/2014, imóveis foram

adquiridos no nome de
LUCIANA.

1) Escrituras públicas de compra e
venda dos imóveis de mov. 10.241,
10.242, 10.243, 10.244, e 10.245 do

PIC.
2) Matrícula atualizada do imóvel
sob n.º 406 (mov. 13.1 e 13.2 da

alienação antecipada sob nº 0014203-
48.2016.8.16.0013).

3) Relatório 20/2011 (mov. 10.19 a
10.24 do PIC e mídia – anexo IV).

Como amplamente referido, não há dúvidas de que as transa-
ções imobiliárias realizadas por intermédio de tais pessoas físicas, referidas neste item da
denúncia, consubstanciaram atos de lavagem de capitais.

Conforme se observa, concomitantemente (e também posteri-
ormente) aos desvios de verbas operados em detrimento do parlamento do Estado do Pa-
raná, diante do exponencial crescimento de seu patrimônio,  ABIB MIGUEL adquiriu
dezenas de imóveis – muitos deles mediante sintomáticos pagamentos em espécie, fa-
cilitados pelo fato de que os próprios desvios se davam por meio de retiradas de dinheiro
“na boca do caixa” – e, utilizando-se de notória técnica de distanciamento pessoal, re-
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gistrou os imóveis em nome de terceiras pessoas, quais sejam, familiares próximos
ou pessoas de sua mais alta confiança, consoante verificado.

A  sistemática  adotada,  conquanto  aparentemente  simples
em sua essência,  revelou-se sobejamente eficaz aos fins almejados  pelo artífice e
demais acusados, porquanto, como bem explicitado pelo Ministério Público em sede de
alegações finais, evitou a “vinculação da origem dos recursos com o destino a eles dado”, viabilizan-
do, no mais, “a manipulação do valor da venda, para maior ou para menor, conforme a conveniência
dos interessados” (mov. 1558.2 – p. 41/42).

Nesse contexto,  vê-se que,  em  relação a  diversas  transações
imobiliárias, logrou o órgão ministerial rastrear, por meio da prova documental (espe-
cialmente a bancária, sistematizada nos relatórios de auditoria),     a exata vinculação  
entre os numerários   espúrios diretamente desviados   da Assembleia Legislativa     e a  
conseguinte aquisição dos bens imóveis em datas próximas.132

Em relação aos demais fatos descritos na exordial acusatória,
por sua vez, verifica-se que a simples impossibilidade de rastreamento do numerário exato
empregado nas transações não obstou (com acerto) o decreto condenatório. Longe de ha-
ver o Ministério Público admitido “incapacidade na produção probatória”, tal como argumenta-
do pela defesa de  ABIB MIGUEL, logrou o órgão acusatório demonstrar satisfatoria-
mente que se tratou de verba de origem espúria, por tudo quanto examinado anterior-
mente – e outra não pode ser a conclusão, face o anômalo crescimento do patrimônio do
líder do grupo criminoso.

A exigência defensiva de rastreamento exato dos numerários
empregados é de todo descabida e, a bem da verdade, “diabólica”, permissa venia. Isso por-
que, em se tratando de atos de reciclagem de capitais reiterados, não se descarta estar-se
diante de proventos espúrios oriundos indiretamente das infrações penais antecedentes,

132 Tal como ocorrido nas transações referidas nos itens 4.25, 4.26, 4.28,4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36 e 4.37,
pormenorizadamente explicitado nas alegações finais ministeriais (mov. 1558.2, p. 42/62).
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na medida em que a inicial aplicação das  verbas ilícitas diretas são aptas a ensejarem
rendimentos de origem igualmente espúria e incremento patrimonial exponencial,
mediante mescla do patrimônio lícito e ilícito do autor. 

Ou seja,  nem sempre estar-se-á diante de emprego direto
das verbas desviadas nos negócios jurídicos, visto que, com a rentabilidade destes va-
lores, podem os lucros espúrios indiretos (de rastreio inviável) serem, igualmente, em-
pregados nas transações imobiliárias realizadas. São dignas de destaque, a propósito, as
ponderações ministeriais alinhavadas nesse sentido (mov. 1558.2, p. 62/63):

“(…) há que se atentar para a utilização de valores que tem origem indireta nos crimes
antecedentes, mas que continuam  ‘sujos’ da mesma forma.  A obtenção de valores
através  da venda das  commodities  produzidas  com a utilização de
numerário desviado do Poder  Legislativo paranaense e  a utilização
desses valores para aquisição de novas propriedades, nas quais passou
a haver nova produção e assim sucessivamente não faz com que a
origem seja descontaminada. O que se tem é lavagem de dinheiro em sua forma
clássica,  com o  afastamento  cada  vez  maior  da  fonte  ilícita  e,  consequentemente,  com
aparência cada vez mais acabada de licitude.

Porém, a aquisição de uma nova propriedade com valores oriundos da
venda,  por  exemplo,  de  soja  que  foi  plantada  em  propriedade
adquirida diretamente com valores ilícitos e para cuja produção foram
utilizados insumos também adquiridos com valores “sujos” não faz
com que a nova propriedade tenha origem lícita, pois a sua origem
está viciada e contaminada.”

Relembre-se, para mais, que sobeja parcela do numerário des-
viado dos cofres públicos com as infrações penais anteriores, conforme alhures examina-
do, era obtida em espécie – mediante sucessivos saques das contas bancárias dos intitula-
dos “funcionários fantasmas” –, possibilitando, assim, a aplicação direta dos valores espú-
rios nas transações, atos este de difícil (senão impossível) rastreio. 
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Fato é que,  sob qualquer aspecto que se tenha em conta,
eram valores de origem espúria, direta ou indiretamente advindos dos peculatos. 

Daí por que, embora o recorrente  ABIB MIGUEL tenha se
limitado a negar o incremento ilícito de seu patrimônio, é incontroverso que no exato pe-
ríodo em que perpetradas as reiteradas infrações penais antecedentes, este acusado, tido
como artífice e maior beneficiário dos desvios de verbas públicas, adquiriu  dezenas de
imóveis – em parte deles utilizando-se, insista-se, de valores em espécie133, o que é de
todo anômalo (e revelador) –, auferindo aumento atípico e de elevada monta em seus re-
cursos e nas atividades agrícolas e empresariais por ele exploradas.

Escorreita,  pois,  a  conclusão  sentencial  de  que  o  apelante
ABIB MIGUEL erigiu-se como o responsável por fornecer os recursos espúrios e deci-
dir os imóveis a serem adquiridos, agindo mediante indispensável  concurso dos demais
corréus  e  membros da organização criminosa,  pessoas  de sua confiança (EDIVAN e
SANDRO) e de seu íntimo núcleo familiar (filhos, esposa, primos e irmão), que se presta-
ram a figurar como partes envolvidas nas numerosas transações imobiliárias havidas  ao
longo de quinze anos134, figurando como adquirentes ou usufrutuários dos bens quando,
na realidade, era ABIB o verdadeiro proprietário do acervo.

Como  aludido, trata-se de corriqueira tipologia de lavagem, a
qual viabiliza o distanciamento pessoal do autor do fato (de reciclagem) e do capital espú-
rio, mediante vinculação dos recursos, de forma transitória ou permanente, a terceiros não
envolvidos diretamente nos crimes antecedentes.135 

133 Comportam destaque os imóveis adquiridos mediante utilização de valores em espécie:  (i) imóvel de matrícula
n.º 6.390 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande do Sul (item 4.18),  (ii) imóvel de
matrícula n.º 26.344 do 2.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba (item 4.19), (iii) imóvel situado em Imbucuí,
no município de Paranaguá (item 4.22) e  (iv) imóvel de matrícula n.º 72 do Registro Geral do Cartório Único
Judiciário de Pedra Grande/RN, denominado Santa Lídia (item 4.38). 
134 Haja vista as aquisições terem ocorrido no período de 1999 a 2015.
135 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. Tipologias de lavagem. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (org.). Lavagem de
dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 433. g.n.
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Não por outra razão, aliás, é entendimento remansoso na juris-
prudência que “A utilização de terceiros consiste uma das maneiras clássicas de dissimular a proprieda-
de de bens obtida com proventos oriundos de práticas delitivas antecedentes, especialmente quando conjuga -
da com a ausência do correspondente registro nos órgãos públicos competentes ou da devida informação pa-
trimonial à Receita Federal”, concluindo-se, ainda, com acerto, que “No emprego de parentes na
dissimulação patrimonial, as circunstâncias jurídicas de natureza cível, decorrentes dos laços familiares,
não interferem, por si só, na tipificação do ilícito de lavagem de capitais se preservada uma eficácia mínima
do simulacro no objetivo de dificultar a identificação de um vínculo dominial entre o bem e o agente envolvi -
do na prática do ilícito antecedente”.136

A bem da verdade, como bem obtemperado pelos ils. promo-
tores de Justiça oficiantes na origem, fossem regulares as transações, mediante emprego de
valores lícitos, nada obstava que os pagamentos aos vendedores se dessem direta-
mente da conta de ABIB MIGUEL, ainda que os imóveis fossem, posteriormente,
registrados em nome de terceiros (a título de doação ou de adiantamento sucessório,
como almejaram fazer crer as defesas). É dizer, “A triangulação entre contas que foi
realizada teve o evidente propósito de ocultar a origem – mediata – dos recursos
da conta de titularidade de ABIB que dias antes recebera volumosos depósitos em
dinheiro sem identificação” (mov. 1558.2, p. 43).

Justamente por essa  razão,  aliás,  não se está  diante de mera
“fruição” dos valores espúrios ou exaurimento dos crimes antecedentes, tal como susten-
tado pelas defesas. Da forma em que realizadas as transações, resulta bastante claro que
não se tratou de mero registro de imóveis em nome de terceiros (por quaisquer dos moti-
vos supostamente lícitos invocados), mas de negociações de fundo simulado (triangu-
lação de operações), tudo com o fito de escamotear, ocultar e dissimular o real adquiren-
te e a origem dos valores empregados nas reiteradas transações.

136 TRF4 5012416-74.2012.4.04.7200, Oitava Turma, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 15/03/2013.
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A despeito da higidez do acervo processual  em voga,  como
visto, a r. sentença hostilizada, ainda assim, culminou por absolver parte dos acusados
por específicos fatos narrados no item 4 da exordial acusatória, a saber:

(i) nos  itens   n.º 4.1    e 4.2  , foram absolvidos  ABIB MIGUEL,
ISABEL, EDIVAN, LUCIANA, EDUARDO e MARION ao
argumento de que o Relatório de Auditoria n.º 133/14 apurou os
desvios de valores da Assembleia Legislativa do Paraná somente a
partir de 2000, impossibilitando as condenações dos imputados
pela aquisição de imóveis no ano de 1999;

(ii) nos itens n.º 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, houve a absolvição de PE-
DRO,  ANTÔNIO e LUCIANA ao argumento de que não fo-
ram produzidas provas suficientes a embasar a condenação dos
primeiros pela prática delitiva, bem como em razão de LUCIA-
NA ser inimputável à época dos fatos;

(iii) no  item 4.13,  foram absolvidos  PEDRO,  ANTÔNIO e
SANDRO porquanto, segundo asseverado na r. sentença com-
batida, inexistem provas suficientes da participação dos primei-
ros, enquanto, em relação a SANDRO, sustentou-se que à época
do fato (2002), não possuía ele ciência da prática das infrações
penais antecedentes por ABIB MIGUEL;

(iv) nos itens 4.28 e 4.36, absolveu-se o acusado EDIVAN ao ar-
gumento de que, à época dos fatos (anos de 2007 e 2008, respec-
tivamente), o acusado não possuía ciência da prática das infrações
penais antecedentes por ABIB MIGUEL.

Ao que se vê, parte dos fundamentos absolutórios já resultou
enfrentada em linhas anteriores, revelando-se insubsistente, como anotado, falar-se em (i)
inimputabilidade de LUCIANA ABIB à época por estar-se diante de crimes permanen-
tes, os quais somente cessaram no ano de 2014, assim considerar-se (ii) apenas os pecula-
tos ocorridos após o ano de 2000 com fundamento exclusivo no Relatório de Auditoria
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n.º 133/14, na medida em que o arcabouço persecutório é farto ao demonstrar que os
desvios de verbas remontam, no mínimo, ao ano de 1994.

De igual forma, reputa-se equivocado considerar-se (iii) que os
imputados não detinham ciência (dolo) dos ilícitos anteriormente ao ano de 2010, isto é,
quando deflagrada publicamente a operação que desvelou os delitos antecedentes, posto
que o conhecimento dos fatos, como visto, é extraído da atuação reiterada dos acusados,
não se exigindo conhecimento exauriente sobre os crimes precedentes.

Daí por que a reforma do édito absolutório, nestes pontos, é
medida impositiva, condenando-se  ABIB MIGUEL,  LUCIANA,  EDUARDO,  EDI-
VAN e  SANDRO pelas respectivas imputações, elencadas nos  itens 4.1, 4.2, 4.9, 4.10,
4.11, 4.12, 4.13, 4.28 e 4.36, na forma intentada pelo Ministério Público.

Noutro viés, observa-se que a propalada insuficiência probató-
ria quanto à prática, pelos acusados  ANTÔNIO e  PEDRO ABIB, dos fatos narrados
nos itens n.º 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 da denúncia, também objeto de insurgência minis-
terial, tampouco se sustenta à vista do acervo de provas angariado nos autos. Nesse senti-
do, a respeito das específicas alocações de imóveis ocorridas em nome destes recorridos,
reputa-se conveniente alinhavar breves considerações.

Consoante amplamente exposto pelos ils. agentes ministeriais
oficiantes na origem, o comportamento destes apelados nos fatos, bem como as insólitas
circunstâncias envolvendo a aquisição e exploração dos imóveis narrados nos itens 4.9 a
4.13 da peça inaugural, denotam, suficientemente, que ambos os acusados aderiram, dolo-
samente, à ocultação da propriedade e localização dos valores originados, direta e indire-
tamente, da prática das infrações penais antecedentes.
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Em relação aos imóveis indicados nos itens 4.11 e 4.12 da ini-
cial acusatória137, verifica-se que na exata data em que adquiridos por ANTÔNIO e
PEDRO, bem como pelos filhos de ABIB MIGUEL138, por motivos não esclarecidos,
todos abriram mão, estranhamente,  de explorar o patrimônio,  permitindo que ABIB
MIGUEL usufruísse do bem como se proprietário fosse. O imóvel descrito no item
4.13, a seu turno, na mesma data em que adquirido por ABIB, foi doado a seus filhos
e a PEDRO e ANTÔNIO, igualmente por razões ignoradas.

Ao ser  questionado,  em sua  autodefesa  judicial,  ABIB MI-
GUEL confirmou que foi o responsável pela aquisição de todos os imóveis , apre-
sentando, todavia, inverossímil explicação para a alocação dos bens em nome de ANTÔ-
NIO e PEDRO, no sentido de que se tratou de confuso e ilógico plano de sucessão
familiar139 – justificativa esta já refutada em linhas anteriores, relembre-se.

Já o recorrido  PEDRO ABIB, ao ser inquirido somente em
sede extrajudicial – posto que revel –, não explicitou o motivo pelo qual os referidos
bens foram alocados em seu nome, ao passo que a versão apresentada pelo apelado
ANTÔNIO ABIB  afronta aquela sustentada por ABIB MIGUEL,  infirmando a
ocorrência do suposto plano sucessório, como se observa:

137 Referentes aos imóveis de matrícula n.º 1.365 (item 4.11) e n.º 4.964 (item 4.12), ambos do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rebouças/PR.
138 Isto é, LUCIANA, EDUARDO e ISABEL.
139 “Juíza: O item 4.9 fala da matrícula 8.678 de Rebouças que foi comprada. Colocada no nome do EDUARDO,
da LUCIANA, da ISABEL, do PEDRO e do ANTONIO. Na verdade são três matrículas nessa mesma…, quatro
matrículas nessa situação. Abib Miguel: Isso. Estão dentro daquela sucessão familiar. O meu avô passou pro meu
pai, o meu pai passou pra nós e tinha mais um tio, porque eram em 06, mas só 02 casaram. Então os herdeiros do
meu pai e dos irmãos dele são só 06. São 05 né. Os meus filhos e os meus 02 primos. As propriedades que eu
comprei em Rio Azul, eu compro sempre em nome dos 05 e divido. Porque aqueles é que estão cuidando do
imóvel. E eu tô passando pra eles, fazendo o quê meu avô e meu pai fez. Mas eu tenho recurso pra fazer isso. Eu
nunca lavei dinheiro na minha vida. Não sei o que é isso. Juíza: Mas aí o senhor paga inclusive a parte desses seus
primos? Primo, né, desculpa. Abib Miguel: Eu pago, eu pago. Juíza: O senhor paga? Abib Miguel: Claro, eu tô
passando pra eles.” (Transcrição extraída das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, cf.
mov. 1951.1, p. 17).
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“MP: Teve algum acerto, alguma combinação, alguma divi-
são da herança, que daí pegaram uma outra área para dividir en-
tre os…
Antônio: O que ficou do meu avô, do meu pai, do pai do in-
vestigado aí…, o que é meu é meu de direito e esse aí eu
luto até o fim. O que é deles é deles. 
MP: O seu pai que era irmão do pai do Abib?
Antônio: Isso. 
MP: São quantos irmãos?
Antônio: Eram seis.
MP: Seis irmãos
Antônio: O falecido pai…
MP: E tem outros primos de outros tios aí.
Antônio: Não, não.
MP: Dos seis irmãos, é o Abib, seu pai e mais quatro. 
Antônio: Não. Meu pai, falecido tio Miguel, que era pai dele, tio
Nassir, tia Lamia, tia Daia, que era bem dizer era Maria, e a Tia
Rassa. 
MP: Então. Essas três tias também tiveram filhos?
Antônio: Não tiveram, nem o tio Nassir.
Advogado: Solteiras.”

A negativa do recorrido, como se vê, é assaz reveladora. Nesse
sentido, como bem ponderado pelo órgão ministerial recorrente, “Ao ser ouvido acerca destas
áreas,  ANTÔNIO ABIB foi indagado se já havia declarado ser proprietário destas áreas, tendo ele
respondido que jamais o havia feito. (…) Se estivéssemos diante de um regular acerto su-
cessório, não haveria qualquer problema em ANTÔNIO e PEDRO relatarem ter
tais bens em seus nomes. Ao negar saber que fossem proprietários de cotas dos
bens, demonstraram a irregularidade em tal situação e saberem do erro em ter
ocultado tais bens em seu nome” (mov. 1951.1, p. 20/21).

Da  mesma  forma,  o  conteúdo  do  interrogatório  judicial  de
SANDRO BATAGLIN igualmente se presta a elucidar que os imóveis registrados em
nome de PEDRO e ANTÔNIO jamais lhes pertenceram de fato – sendo enfático, aliás,
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ao afirmar que sequer conhecia tais acusados, supostos donos do imóvel –, tratando-se
de áreas cuja exploração era realizada diretamente por ABIB MIGUEL:

“Juíza: Item 4.11 da denúncia, aí o outro imóvel de Rebouças.
Aqui consta que 31 de janeiro de 2001, outra matrícula 1.365, ad-
quirido em nome do EDUARDO, da LUCIANA, da ISABEL,
do PEDRO e do ANTONIO. (...)
Sandro: É, essa área, era uma área também bruta, que hoje
está toda em eucalipto que eu plantei também. (...)
Juíza: Consta que o ABIB ficou com o usufruto vitalicio dessa
área. Essa área é ele que dá as ordens lá? Ou é tudo junto, as três
fazendas são tocadas em conjunto?
Sandro: Olha doutora, eu não sei, porque depois que aconteceu
esses fatos, eu respondia pra LUCIANA e pro EDUARDO. En-
tendeu? (...)
Juíza: E pro senhor era tudo a mesma coisa? Independente se tá
no nome da CERRADO, tá com usufruto de outra pessoa? 
Sandro: Não.
Juíza: E esse PEDRO e o ANTONIO ABIB? Que que eles
faziam nessa última área? 
Sandro: Eles, assim… eu …. 
Juíza: Conhece essas pessoas?
Sandro: Eu vi o PEDRO uma vez.
Juíza: Ele é familiar do ABIB? 
Sandro: Familiar do ABIB, de Rio Azul. O sr. ABIB… 
Juíza: Ele tinha alguma ingerência? Ele ia na fazenda? 
Sandro: Não, não, nunca conversei… 
Juíza: Com ele nunca tratou nada, nada do?
Sandro: Não, não. 
Juíza: Do reflorestamento? 
Sandro: Não, não, não. Nunca trarei nada.”

Verificou-se dos autos, ainda, por ocasião das buscas realiza-
das na residência de ABIB MIGUEL, a existência de correspondências bancárias
endereçadas àquele local em nome de PEDRO  ABIB140,  sem justificativa razoável
140 Cf. mov. 10.506 dos autos do PIC.
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apresentada pelos acusados para tanto, evidenciando que efetivamente se tratava de “testa
de ferro” com patrimônio controlado por seu primo. Não bastasse,  naquela residência
foram igualmente  localizados diversos  comprovantes  de depósitos  em favor  de
ANTÔNIO e PEDRO, inclusive após a revelação pública da ocorrência dos cri-
mes antecedentes141, reforçando a conclusão de que agiam com dolo (ciência). 

O acervo probatório angariado expunge qualquer dúvida sobre
a concorrência ativa e dolosa destes recorridos nas ocultações patrimoniais narradas na
exordial acusatória, ademais, na medida em que as documentações referentes às transações
imobiliárias contemplam as assinaturas de ambos os acusados.142

Para mais, na esteira do exposto nas razões recursais ministeri-
ais, mesmo após a ampla publicização, em abril de 2010, do caso intitulado “Diá-
rios Secretos”, revelando-se os desvios perpetrados por ABIB MIGUEL na condi-
ção de Diretor-Geral da Assembleia Legislativa, os recorridos ANTÔNIO e PE-
DRO mantiveram a ocultação dos referidos imóveis, “permitindo a livre fruição até a atua-
ção do d. Juízo da 4.ª Vara Criminal de Curitiba, no ano de 2014”. Ou seja, se dolo não   hou  -  
vesse   antes, é evidente que nenhuma escusa lhes seria extensível após a divulga  -  
ção dos fatos precedentes (e da evidente origem espúria dos numerários) , optando
os apelados, ainda assim, por manterem a consumação dos crimes (que são permanentes,
relembre-se), demonstrando aderência plena aos intentos ilícitos e possibilitando suas res-
ponsabilizações criminais pelos fatos em voga.

Nesse contexto, o que se depreende dos autos é que ANTÔ-
NIO e PEDRO ABIB realmente contribuíram, dolosamente, para o escamoteamento de
valores espúrios nos diversos imóveis alocados em seus nomes, de forma que, igualmente
neste ponto, comporta acolhida o inconformismo ministerial, a fim de que sejam conde-

141 Cf. mov. 10.367 – fls. 04/17, mov. 10.368 – fls. 01/06 e 14/22, mov. 10.368 – fls. 07/13 e 23/35 e mov. 10.369
dos autos do PIC.
142Cf. movs. 10.442 e 10.443 dos autos do PIC.
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nados como incursos nas sanções do delito previsto no art. 1.º,  caput, §  4.º da Lei n.º
9.613/98, por 05 (cinco) vezes cada143, respectivamente.

De mais a mais, uma vez demonstradas a existência, autoria e
adequação típica plena das inúmeras transações imobiliárias como atos de lavagem de ca-
pitais, conclui-se que os apelos defensivos não comportam o almejado provimento.

5.3.3.     Da   lavagem  de  capitais  mediante  ocultação  de  
valores por meio de pessoa física (item 5 da denúncia):

Neste ponto, como bem obtemperado pelo órgão ministerial
oficiante em primeira instância, razão assiste à defesa de ABIB MIGUEL quando preten-
de a absolvição do imputado da prática de lavagem de capitais.

Consoante se depreende da peça acusatória (item 5), imputou-
se ao apelante ABIB MIGUEL, no ponto, a reciclagem de dinheiro por meio da transfe-
rência  bancária  de valores espúrios  para  a  pessoa  de EUROLINO SECHINEL DOS
REIS, advogado, também inicialmente denunciado pela prática delitiva.

Sucede  que,  por  meio  do  julgamento  do  Habeas  Corpus n.º
1493503-4, impetrado pelo corréu, esse Eg. Tribunal de Justiça culminou por promover o
tranca  mento     d  a presente ação penal em relação,    exclusivamente,   ao denunciado  
EUROLINO pela prática d  este fato delituoso  , partindo do  pressuposto de que a
transferência realizada por ABIB MIGUEL ao advogado se deu a título de paga-
mento de honorários, não havendo falar-se em ato de lavagem de ativos.

Embora a atividade persecutória tenha sido mantida, ainda que
tacitamente, em relação ao denunciado ABIB, diante do panorama fático e processual
já assentado pela Eg. Corte de Justiça em definitivo, força reconhecer que a respon-
sabilização do corréu, tal qual realizada em sentença, é insustentável.

143 Itens 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 da denúncia.
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Isso porque, considerando que no julgamento do referido writ
já assentou essa Eg. Corte ad quem que não houve irregularidade no recebimento da
verba por parte do advogado, sob o fundamento de que a transferência bancária con-
substanciou mero pagamento de verbas honorárias por serviços efetivamente presta-
dos144, não há como infirmar, agora, com a certeza necessária ao juízo condenatório, a
conclusão (definitiva e irrecorrível) sobre a licitude da transação.

É que, em se tratando de relação bilateral de pagamento e
recebimento de verbas entre ABIB e EUROLINO, não há como considerar que ape-
nas o depósito do valor consubstanciou prática de lavagem, mas não a sua percep-
ção pelo defensor. Ora, se é pressuposto típico da conduta incriminada que a tran-
sação tenha objetivado ocultar ou dissimular a origem dos valores , não há como
afirmar que tal desiderato tenha se implementado se a transação já é reconhecidamente
tida como simples pagamento de honorários devidos.

Não se  descura  que,  diante  do amplo arcabouço probatório
desvelado nos autos – sobejamente revolvido alhures –, é segura a conclusão de que os
valores depositados na conta bancária do terceiro realmente detinham proveniên-
cia espúria (pois o próprio patrimônio astronômico de ABIB MIGUEL o era, em es-
sência, ainda que se considere a mescla). Tampouco é possível acolher, permissa venia, o ra-
ciocínio inadvertido de que advogados seriam impassíveis de responsabilização por práti-
cas de lavagem de capitais, vez que o recebimento de honorários maculados pode tipi-
ficar a conduta, se realizado a título de dolo direto ou eventual.145

144 Observa-se  que  EUROLINO  prestou  serviços  advocatícios  a  ABIB  MIGUEL nas  ações  penais  n.º
2010.0021302-1 e 2010.0022187-3 (cf. consignado no r. Acórdão prolatado no julgamento do HC n.º 1493503-
4). 
145 Nesse sentido, leciona Rodrigo de Grandis que “é certo que não existe, por parte do advogado, uma exclusão ‘automática’ do
tipo penal de ‘lavagem’ de dinheiro, isto é, ele não passa ao largo do delito pelo simples fato de exercer a advocacia. Mesmo porque, não é
ocioso relembrar, o branqueamento de capitais consubstancia-se, na linha do que vem apregoando tanto a doutrina brasileira como a
estrangeira, em crime comum (…).” (O exercício da advocacia e o crime de lavagem de dinheiro. In: DE CARLI, Carla
Veríssimo (org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p.
173/174).
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Nada obstante, se está assentado nos autos (a partir do tranca-
mento definitivo do feito para o causídico) que a transação não teve finalidade espúria,
não há como responsabilizar ABIB MIGUEL pelo depósito havido, porquanto afastada,
ainda que implicitamente, o fito de escamoteamento da verba. 

É dizer, a questão, diante desse panorama fático definitivo, po-
deria no máximo aproximar-se de mera utilização/fruição do dinheiro ilícito para qui-
tação das despesas (advocatícias) do apelante, conduta esta, todavia, que não é apta a
tipificar lavagem de capitais, tratando-se de simples exaurimento do crime antecedente.
Dito de outra forma, se não houve crime de parte do causídico ao receber a verba (porque
se estaria diante de mero pagamento devido, e não de dolo em ocultar valores, como já
decidido pelo Tribunal de Justiça), não há coerência jurídica em considerar que o depósi-
to, em si, consubstanciou crime de lavagem.

Diante desse duvidoso quadro, portanto, reputa-se inviável a
responsabilização de ABIB MIGUEL pela prática do delito de reciclagem de ativos nar-
rado no item 5 da exordial acusatória, impondo-se o acolhimento e a pontual reforma do
r. decisum hostilizado quanto a este específico ponto de insurgência.

5.3.4.     Das lava  gens consistentes na ocultação de bens por  
meio de pessoas jurídicas (item 6 da exordial):

Para além da utilização de pessoas físicas para a ocultação dos
valores escusos obtidos por meio da prática das infrações penais primevas, consoante se
extrai da denúncia – e posteriormente comprovado ao longo da persecução –, o acusado
ABIB MIGUEL igualmente fez uso de pessoas jurídicas a fim de atribuir aparência líci-
ta às verbas desviadas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Nesse contexto, narra a exordial acusatória a existência de duas
pessoas jurídicas constituídas e integralizadas para o aludido desiderato espúrio, a saber,
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CERRADO  PARTICIPAÇÃO  E  ADMINISTRAÇÃO  LTDA.  (item  6.1) e  CO-
MÉRCIO DE PEDRA BRITADA GRACIOSA LTDA. (item 6.2).

A r. sentença monocrática, como se vê, culminou por conde-
nar todos os acusados pelos fatos narrados nos itens 6.1 e 6.2 da exordial. Os contornos
dos fatos cabem ser assim esquematizados, a título meramente ilustrativo:

Item 6.1: Cerrado Participação e Administração Ltda.

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e autoria

1) ABIB
MIGUEL

(condenado)
2) EDUARDO

(condenado)
3) LUCIANA
(condenada)
4) ISABEL
(condenada)

Nas datas de 29/03/1999,
03/12/1999, 27/03/2001,
31/08/2001 e 13/12/2001,

ABIB adquiriu diversas
propriedades. Numerários

desviados eram destinadas às
propriedades mediante

aquisição de insumos agrícolas
e benfeitorias, de forma a
dissimular a natureza dos

valores desviados.
Em 20/04/2007, ABIB,

EDUARDO, LUCIANA e
ISABEL criaram a empresa

CERRADO
PARTICIPAÇÕES E

ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
sob orientação de

EDUARDO FERREIRA.
ABIB integralizou cotas em 4
milhões e meio enquanto os

filhos com a quantia de 10 mil
cada. Em 14/05/2007, ABIB
doou suas cotas aos filhos e

LUCIANA foi investida
como administradora;

contudo ABIB agia como
artífice intelectual e

responsável pelas decisões.

1) Contrato social da CERRADO (mov.
10.247/10.249 do PIC), incluindo-se a primeira
alteração contratual em maio de 2007, na qual

ABIB promove a doação de suas cotas.
2) Escritura pública de confissão de dívida de mov.

10.250 a 10.251 do PIC.
3) Procuração mov. 10.252.

4) Documento que atesta que a sede da CERRADO
estava desocupada (mov. 10.51-PIC).

5) Matrícula de imóvel n.º 1.919 (mov. 1.9, da
alienação antecipada sob n.º 0014158-

44.2016.8.16.0013).
6) Matrícula de imóvel n.º 2.754 (mov. 10.61-PIC).

7) Relatório 20/2011 (mov. 10.19 a 10.24 do PIC e
mídia – anexo IV e fl. 48).

8) Relatório 202/2017 (mov. 1471.47/1471.62 da
ação penal e mídia – documento 06-verso, fls. 16,

26, e documentos 1022 a 1027, e 1463 e1464).
9) Matrícula de imóvel n.º 2.784 (mov. 10.62-PIC).
10) Relatório nº 133/2014 (mov. 10.41 a 10.42).

11) Arrendamento da propriedade n.º 6.212 (mov.
10.195 – fls. 874/875).

12) Interceptação telefônica (mov. 59.6 dos Autos
de Quebra de Sigilo de Dados sob n.º 0016108-

59.2014.8.16.0013).
13) Interceptação telefônica (mov. 59.10 dos Autos

de Quebra de Sigilo de Dados sob n.º 0016108-
59.2014.8.16.0013).

14) Interceptação telefônica (mov. 124.2 dos Autos
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de Quebra de Sigilo de Dados sob n.º 0016108-
59.2014.8.16.0013).

15) Mensagem extraída de um dos celulares
apreendidos (mov. 1558.3 – fl. 113).

Item 6.2: Comércio de Pedra Britada Graciosa Ltda.

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e autoria

1) ABIB
MIGUEL

(condenado)

Em 06/02/2002, ABIB
adquiriu um imóvel e uma

garagem no nome da empresa
COMÉRCIO DE PEDRA
BRITADA GRACIOSA

LTDA., da qual possui 80%
das cotas e é sócio-

administrador.

1) Matrículas dos imóveis (mov. 10.421 e 10.422
do PIC).

2) Pesquisa (mov. 10.26 do PIC). 
3) Testemunhas Claudio Martin e Amanda Ema

Dranka Martin.
4) Condenação do sócio José Ary Nassif (mov.

1471.8 da ação penal).
5) Relatório 133/2014 (mov. 10.41/10.42-PIC).

Como amplamente exposto nas alegações finais acusatórias e
na r. sentença combatida, tanto a origem espúria dos numerários utilizados na aquisi-
ção dos imóveis registrados em nome de ambas pessoas jurídicas, quanto o concurso do-
loso de todos os imputados – e condenados – nos atos de lavagem de ativos narrados
nestes itens da exordial restaram devidamente comprovadas no feito.

Em relação ao item 6.1 elencado na denúncia, verifica-se que,
em 20/04/2007, os acusados  ABIB MIGUEL,  LUCIANA,  EDUARDO e  ISABEL,
sob a pretensa orientação jurídica de EDUARDO FERREIRA146, constituíram a pessoa
jurídica  CERRADO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.. Para tanto,
ABIB MIGUEL    integralizou cotas no valor de R$ 4.524.400,00 (quatro milhões, qui  -  
nhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), sendo R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) em moeda corrente e R$ 1.524.400,00 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil e
quatrocentos reais) mediante seis imóveis, ao passo que os demais acusados,   LUCIANA  ,  
EDUARDO    e    ISABEL  , por sua vez, integralizaram a ínfima quantia de R$ 10.000,00  
(dez mil reais) cada

146 Em relação ao qual houve o desmembramento da presente ação penal, reafirme-se.
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Dentre  os  imóveis  dados  em integralização por  ABIB MI-
GUEL, logrou-se apurar que parte destes foi adquirida com numerário ilícito, com especi-
al destaque ao (i) imóvel de matrícula n.º 6.212 do Cartório de Rebouças/PR (objeto do
item 3.1 da denúncia) e ao (ii) imóvel de matrícula n.º 2.754 do Serviço de Registros Públi-
cos de São João d’Aliança/GO, denominado “Fazendinha”.

Nesse sentido, vê-se que o imóvel de matrícula n.º 2.754 do
Serviço de Registros Públicos e Tabelionato de São João d’Aliança/GO (“Fazendinha”),
estrategicamente transferido à CERRADO PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRA-
ÇÃO LTDA., foi adquirido por ABIB MIGUEL, em 31/08/2001, pela quantia declara-
da de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo que metade do valor seria pago no ato da
assinatura da escritura e a outra parcela em 31/08/2002.

Ao que se infere do Relatório de Auditoria n.º 20/2011147, en-
tretanto, a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) originou-se de valores
sacados das contas-correntes dos “funcionários fantasmas” da ALEP, sendo desti-
nada, então, mediante transferência bancária, a HENRY NOBUYOSHI WATANABE,
um dos vendedores da “Fazendinha”, na data de 02/09/2002, isto é, no   primeiro dia  
útil  após o vencimento da data para pagamento da segunda parcela devida na
aquisição do imóvel, sendo posteriormente integralizado na pessoa jurídica CERRADO
PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.148.

Para mais,  restou claro que diversas benfeitorias – dentre as
quais se  destacam a construção de uma barragem no imóvel intitulado “Fazendinha”,
com custo de cerca de um milhão e oitocentos mil reais, bem como aquisições de ma-
quinários para a exploração local, foram igualmente  realizadas com o fim de atribuir
aparência lícita aos sobejos valores desviados em benefício de ABIB149 – inclusive medi-
ante pessoas jurídicas especialmente constituídas para tal desiderato.

147 Mov. 10.20 – fls. 03 e seguintes dos autos do PIC.
148 A questão, ressalte-se, foi melhor pormenorizada nas alegações finais ministeriais de mov. 1558.2, p. 57/59.
149 A este  respeito,  recorre-se  à  pormenorizada  análise  realizado pelo d.  Magistrado  a  quo na  r.  sentença
prolatada, consoante se verifica das fls. 390 a 404 do mov. 1867.10.
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A análise do conjunto probatório angariado revelou, ainda, que
a criação da empresa CERRADO LTDA. (ocorrida em 20/04/2007) consubstanciou mais
uma  manobra de distanciamento pessoal  por  parte  de ABIB MIGUEL,  visando
afastá-lo do patrimônio construído com proveitos espúrios. 

Não por outra razão, como se vê, decorrido  menos de um
mês da constituição da empresa, isto é, em 12/05/2007, ABIB MIGUEL   realizou a  
doação de   todas as suas   vultosas   cotas ao  s co-imputados   EDUARDO, ISABEL   e  
LUCIANA, ocasião em que esta última foi investida na função de administradora da em-
presa  CERRADO,  incorrendo os acusados,  assim, na ocultação da localização e
propriedade dos valores e bens provenientes, direta e indiretamente, dos crimes
antecedentes praticados, mediante integralização do capital da pessoa jurídica e
posterior distanciamento do real proprietário.

Restou demonstrado que  o afastamento de ABIB daquela
pessoa jurídica não se operou no plano fático, posto que, embora formalmente tenha
doado as suas cotas aos demais réus, manteve-se na gerência das atividades desenvolvidas
pela CERRADO PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., figurando como o
responsável pelas decisões e comando dos negócios explorados.

Nesse sentido, é de se ter em conta que, em 20/08/2008, a
acusada LUCIANA, de forma assaz sintomática,  outorgou procuração150 a ABIB MI-
GUEL conferindo-lhe amplos e irrestritos poderes para “gerir e administrar todo o
patrimônio, negócios e interesses” da empresa, bem como para  representar a pes-
soa jurídica perante “Juntas Comerciais Estaduais e/ou Registros de Títulos e Documentos de Pesso-
as Jurídicas, aí podendo assinar contratos e atos constitutivos, alterações contratuais, distratos sociais, re -
querimentos, declarações e quaisquer outros documentos”.

150 Acostada ao mov. 10252 do PIC.
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A atuação de  ABIB MIGUEL  no comando da CERRADO
PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., todavia, não se limitou ao prazo esta-
belecido na procuração. Na realidade, o acusado jamais se afastou da administração
da pessoa jurídica, de forma que sempre se manteve ativo e a todo momento consultado
pelos demais recorrentes nas tomadas de decisões estratégicas.

A este respeito, destacam-se os elementos probatórios angaria-
dos por meio das interceptações telefônicas autorizadas, documentos e perícias realizadas
nos computadores apreendidos, amplamente analisados nas alegações finais ministeriais e
na r. sentença condenatória, os quais não deixam dúvidas acerca da real função exercida
por ABIB MIGUEL na administração da referida pessoa jurídica.

Nesse viés, destacam-se as mensagens encaminhadas pelo cor-
réu EDUARDO FERREIRA, advogado da família (em relação ao qual houve o desmem-
bramento do presente feito), à recorrente  LUCIANA, datadas de 11/03/2009, ou seja,
após o afastamento formal de ABIB MIGUEL, com o seguinte conteúdo:

“Eduardo diz: Lu  (...) a neves deve passar o valor exato da retira-
da dos lucros, que vamos fazer. Tão logo ela passe, fazemos os
cheques  e  resolvemos  essa  questão.  Falei  para  seu  pai  que
acho que temos que pegar esse dinheiro e pagar o arrenda-
ment  o  . (…) Isso para que possamos fazer um efetivo movimen-
to na Cerrado.
Eduardo diz:  tbem conversei com ele e falei que não queria
que  fosse  quebrada  a  conciliação  bancária  (presente  até
agora) com o balanço e ele concordou, o que enseja que
caso tenhamos que pagar os cartões coorporativos, façamos
a compensação do valor com o recolhimento do valor a ser
pago de arrendamento. (...)”151

Denota-se, ainda, a existência de arquivos intitulados “ABIBI
MIGUEL – PC 03.pdf” e “FAZENDA ISABEL – FAZENDINHA – PC 01.pdf”, data-

151 Excerto extraído nas alegações finais do Ministério Público (mov. 1558.3, p. 100/101).
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dos de abril de 2014, localizados no computador pessoal de EDIVAN BATAGLIN por
meio das buscas,  correspondentes a orçamentos para a implantação de   sistema de  
irrigação   n  os imóveis então pertencentes à empresa CERRADO (Fazendas “  Isa  -  
bel” e “Fazendinha”  )  . É revelador que tais documentos contemplem como “cliente”,
justamente,   o apelante   ABIB MIGUEL  152  , pessoa   (formalmente)   afastada,   há mui  -  
to,   da administração da CERRADO LTDA.   naquela época  .

Não fosse suficiente,  depreendem-se dos  diálogos intercepta-
dos  conversações em que EDIVAN BATAGLIN trata com terceiros a respeito de as-
suntos administrativos dos imóveis pertencentes à CERRADO PARTICIPAÇÃO E AD-
MINISTRAÇÃO LTDA., verificando-se, em todos, a expressa alusão a ABIB MIGUEL
como real mandante das negociações envolvendo as propriedades.153

Ao revés do sustentado por ABIB em seu interrogatório judi-
cial, é evidente que a constituição da referida pessoa jurídica não se deu para fins sucessó-
rios, mas para que o recorrente ocultasse e dissimulasse os recursos ilícitos oriundos das
infrações penais antecedentes, de forma que, justamente em razão de tal intento, operou-
se sua saída meramente formal da gerência referida pessoa jurídica.

Nesse sentido, conclui-se que os demais imputados, EDUAR-
DO, ISABEL e LUCIANA igualmente aderiram, dolosamente, aos atos de lavagem de
ativos encabeçados pelo genitor  e corréu ABIB MIGUEL por meio da constituição da
CERRADO LTDA., possuindo plena ciência do motivo pelo qual figuravam como
sócios sem qualquer participação no plano fático dos negócios,  corroborando a
ocultação do patrimônio empregado na aludida pessoa jurídica.

152 Localizados “na pasta Usuários\Win\Downloads, do HD SEAGATE 1000GB S/N 81DFDKYZ (extraído do
computador  indexado  como  ITEM  02  do  ALVO  8,  i.e.,  a  CPU  (tipo  torre),  na  cor  preta,  PC  POWER  X3
8450/4GB/500GB/DVDRW/LINUX),  cf.  Aditamento  ao  Laudo  de  Exame  de  Duplicação  de  Mídias  nº
42.508/2015.” (cf. alegações finais de mov. 1558.3, p. 101).
153 Nesse viés, destacam-se as conversas entre  EDIVAN e “NEGUINHA”, bem como entre  EDIVAN e
“PEDRO”, devidamente examinados na r. sentença de mov. 1867.10 (p. 409/411).
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A respeito de LUCIANA, aliás, embora tenha sustentado em
juízo suposta ignorância acerca da origem dos valores utilizados na construção do patri-
mônio imobiliário do grupo, bem como alegado – de forma inverossímil, como visto ante-
riormente –, que tudo não passou de um incompreensível plano sucessório, constata-se
que sua participação na constituição da empresa foi ativa, sendo, inclusive, nomeada
administradora e tendo, posteriormente, outorgado a malsinada procuração ao real propri-
etário e gestor, ABIB MIGUEL.

Reforçando tal conclusão, verifica-se que, em 21/12/2007, a
acusada LUCIANA firmou escritura pública de confissão de dívida, tendo como credor o
recorrente ABIB MIGUEL e como base os investimentos por ele realizados em imóveis
de propriedade da própria pessoa jurídica constituída. Ora, como explicitado em linhas
anteriores, referido ato jurídico causa absoluta espécie, não havendo justificativa plausível
para que a administradora firmasse confissão de dívida com supedâneo em investimentos
envolvendo o patrimônio de sua própria empresa, senão o intuito de viabilizar o repasse
indiscriminado de valores a seu genitor.

Tudo a revelar, portanto, que a despeito da doação de cotas
formalizada, ABIB MIGUEL sempre se tratou, de fato, do proprietário e adminis-
trador da pessoa jurídica constituída com capital espúrio, de forma que seu subse-
quente afastamento pessoal da empresa consubstanciou, de fato, prática de lavagem de ca-
pitais, na forma elencada na denúncia e reconhecida em sentença.

Quanto ao item 6.2 narrado na peça inaugural, por seu turno,
denota-se que, em 06/02/2002, o recorrente ABIB MIGUEL adquiriu os imóveis de ma-
trícula n.º 25.948 e 26.903, ambos do 2.º Registro de Imóveis de Curitiba/PR, posterior-
mente registrando-os em nome da pessoa jurídica COMÉRCIO DE PEDRA BRITADA
GRACIOSA LTDA., da qual o próprio ABIB era sócio majoritário, detendo 80% (oitenta
por cento) das cotas e figurando como administrador.
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Trata-se, aqui, uma vez mais, da utilização da notória técnica
de lavagem de capitais já examinada anteriormente, consubstanciada no registro de bens
em nome de terceiros (pessoa jurídica, desta feita), também viabilizando o distancia-
mento pessoal do autor dos fatos. Assim é que ABIB MIGUEL logrou ocultar a locali-
zação e propriedade dos numerários utilizados na referida transação imobiliária, proveni-
entes diretamente da prática das infrações penais antecedentes.

A respeito dos imóveis (matrículas n.ºs 26.903 e 25.948) regis-
trados em nome da pessoa jurídica, verifica-se que foram adquiridos de AMANDA EMA
DRANKA MARTIN e CLÁUDIO MARTIN mediante inusual – e mais uma vez sin-
tomático – pagamento   em espécie  , pelo valor registrado de R$ 45.000.000,00 (qua-
renta e cinco mil reais), quando, na realidade, o montante efetivamente pago foi de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), consoante declarado por ambos os vendedores em ju-
ízo154, fato este que não foi negado pelo próprio recorrente ABIB MIGUEL.

Na esteira do bem frisado pelo ils. agentes ministeriais atuante
na origem, “o acusado não apresentou qualquer comprovante da origem lícita des-
ses recursos, nem mesmo um extrato que demonstrasse o saque daquela quantia de uma de suas contas
bancárias. Ao contrário, o que se tem dos autos é exatamente a demonstração robusta de que ele manipu-
lava pessoalmente os valores creditados pela ALEP nas contas de dezenas de funcionários fantasmas, e re-
alizava vultosos saques em dinheiro para custear seus interesses, em especial, a aquisição de imóveis em
nome de terceiros”.155

Ademais, não passa despercebido que o apelante  ABIB MI-
GUEL figurava como sócio majoritário e administrador da referida pessoa jurídica junta-

154 “CLAUDIO MARTIN relatou que a venda foi pelo valor de R$ 60.000,00, sendo que o pagamento foi feito em espécie. Quando
ouvido na fase extrajudicial, CLAUDIO MARTIN também relatou que o pagamento foi em espécie, algo que não é comum em
transações imobiliárias, sendo que no dia do pagamento o dinheiro lhe foi repassado pelo próprio ABIB MIGUEL. AMANDA
EMA DRANKA MARTIN, esposa do senhor CLÁUDIO, prestou depoimento semelhante, afirmando que a transação girou em
torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo o pagamento feito em espécie, dado este que chamou sua atenção e de seu esposo. ”
(mov. 1558.2, p. 60).
155 Mov. 1558.2, p. 60.
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mente  a JOSÉ  ARY  NASSIF,  funcionário  da  Assembleia  Legislativa  do  Paraná
igualmente condenado pelo envolvimento no desvio de verbas públicas.156

Tudo a evidenciar, portanto, que o registro de tal bem imóvel
(adquirido com verbas espúrias) perante tal pessoa jurídica também conformou prática de
lavagem de ativos. Dessa compreensão não divergiu a fundamentação sentencial157, con-
cluindo pela utilização da COMÉRCIO DE PEDRA BRITADA GRACIOSA LTDA.
para a ocultação do numerário espúrio desviado por ABIB:

 
“Os vendedores Claudio e Amanda explicitaram que o primeiro contato foi
realizado com terceira pessoa e que Abib Miguel somente apareceu no cartório
para efetuar o pagamento de tal sala comercial, e sequer quis conhecer o bem
que estava comprando. 
Narraram, também, que ele apareceu com um “pacote de dinheiro”, e, portan-
to, acharam estranho, mas como estava no interior do cartório fizeram a nego-
ciação. 
Além do relato de tais testemunhas, tem-se que constou nas matrículas dos
imóveis que eles foram pagos “em boa e corrente moeda nacional”, ou seja, em
dinheiro em espécie. 
Consoante relatório nº 133/2014 de mov. 10.41 a 10.42 do PIC, os desvios
ocorreram pelo menos desde o ano de 2000, de maneira que na data da com-
pra de tal sala comercial eles já aconteciam. 
Registre-se que é possível inferir da conduta do acusado Abib Miguel (efetuar
o pagamento com dinheiro em espécie, comprar sem conhecer o imóvel, e alocar
o bem em nome de pessoa jurídica) sua nítida intenção de ocultar e dissimular
os proventos dos “funcionários fantasmas” auferidos ilicitamente.”

Daí que a conduta de ocultação do patrimônio ilícito por meio
da constituição da pessoa jurídica COMÉRCIO DE PEDRA BRITADA GRACIOSA
LTDA. igualmente repousa, de forma incontestável, sobre ABIB MIGUEL, o qual foi o
responsável pela aquisição, em espécie, de ambos os imóveis registrados em nome da re-
ferida pessoa jurídica, conforme anteriormente abordado.

156 Cf. mov. 1471.8 dos autos de origem.
157 Mov. 1867.10, p. 417/418.
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Eis por que, averiguadas, suficientemente, a ocorrência, autoria
e tipificação dos fatos,  a mantença  da condenação de  LUCIANA,  EDUARDO,  ISA-
BEL e ABIB MIGUEL pela prática do delito de lavagem de ativos narrado no item 6.1
da denúncia, bem como do recorrente ABIB pelo crime exposto no item 6.2 da exordial,
revela-se impositiva, não subsistindo os apelos defensivos nos pontos.

5.3.5.     Dos  a  tos  de  lavagem  mediante  integração  dos  
valores ocultos (item 7 da denúncia):

Para além da ocultação das verbas ilícitas por meio da aquisi-
ção dos bens imóveis registrados em nome de pessoas jurídicas e físicas  (itens 3, 4 e 5 da
exordial), verificou-se terem os acusados realizado a integração dos valores espúrios
por meio da exploração econômica das referidas propriedades, seja mediante ex-
ploração direta dos imóveis, seja por arrendamentos e aluguéis, inaugurando, assim,
novos processos de branqueamento dos capitais.

É o que se imputou a ABIB MIGUEL, EDUARDO, LUCI-
ANA, ISABEL, EHDEN, SANDRO e EDIVAN, de forma individualizada, no item 7
da peça inaugural, cujos fatos, resumidamente, expõem a ocorrência da exploração direta
das propriedades (item 7.1), bem como a realização de contratos de arrendamento (itens
7.1, 7.5 e 7.8),  aluguel (itens 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 e 7.9),  cessão (item 7.10), e  venda
(itens 7.11 e 7.12) dos imóveis adquiridos mediante a utilização dos valores oriundos dos
desvios,  viabilizando a reintegração, com aparência lícita, do numerário emprega-
do nas transações imobiliárias antes realizadas.

Nesse contexto, como mencionado,  verifica-se que, em certo
momento, após a compra dos imóveis mediante utilização de valores espúrios, tais bens, a
partir da administração e exploração, passaram a gerar exponencial rentabilidade
aos acusados, lucro este que aparentava licitude, como almejado, parte destinando-se à
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reaplicação em novos bens, parte a investimento em imóveis já adquiridos, ensejando ver-
dadeiro sincretismo dos numerários lícitos e ilícitos. 

Assim é que, consoante bem apontado pelos ilustres agentes
ministeriais oficiantes junto ao GAECO, “a renda tinha apenas aparência de licitude pois sua
origem era viciada, configurando o fechamento do ciclo da lavagem, em que o di-
nheiro entra ‘sujo’ (desvio do erário paranaense) e sai ‘limpo’ (por exemplo, venda
de soja ou pinus). Este dinheiro ‘limpo’ era então novamente aplicado, reiniciando-se o ciclo,
de forma a obter, cada vez mais, o afastamento da origem ilícita, e sustentar, como se
viu, escusas quanto a legalidade da fortuna construída.”.158

Nesse viés, vê-se que os contratos de arrendamento e aluguéis
de imóveis indicados ao longo do item 7 da peça inaugural propiciaram a  obtenção de
verbas mediante a exploração econômica dos  bens  referidos – proveitos estes que
sequer são negados pelos acusados, destaque-se. De igual forma, as vendas dos imó-
veis apontados nos itens 7.11 e 7.12 igualmente possibilitaram a integração total dos va-
lores inicialmente aplicados (desta feita, com aparência lícita).

Seguindo tal modus operandi, o grupo logrou explorar economi-
camente grande quantidade dos imóveis rurais adquiridos em São João D’Aliança/GO e
Rebouças/PR, bem como os urbanos localizados no Município de Curitiba/PR, consoan-
te minuciosamente narrado na peça vestibular. Os contornos dos fatos  – reconhecidos,
em sua maioria, na r. sentença monocrática – cabem ser assim esquematizados, com vistas
a melhor ilustrar as imputações tecidas:

Item 7.1: Da exploração dos imóveis localizados em São João d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

Valendo-se dos valores desviados,
ABIB e filhos exploraram imóveis

localizados em São João

1) Contrato de arrendamento
(arrendante CERRADO e

158 Alegações finais ministeriais de mov. 1558.3 (p. 84).
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1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)
3) LUCIANA  (condenada)

4) ISABEL  (condenada)
5) EDIVAN  (condenado)
6) EHDEN  (condenado)
7) SANDRO  (condenado)

D’Aliança/GO, da empresa
CERRADO, mediante a produção

de grãos, especialmente soja, e
extração de madeira. 

EDIVAN exercia a função de
gerente das áreas agrícolas. 
EDIVAN e EDUARDO

contribuíram com transações
referentes a arrendamento de

imóveis para LUCIANA. 
Em 10/06/2010, os imóveis n.º

2.313, 2.784 e 1.919 foram
arrendados a JOEL ANDRÉ PES,

LEOMAR ANTÔNIO
FONTANA e SÉRGIO

EDILBERTO ZIMMERMANN. 
Em 21/07/2010, esse contrato foi

alterado, tendo EHDEN
participado como testemunha no

instrumento aditivo. 
Em 13/09/2011, o imóvel n.º

2.784 foi igualmente arrendado a
JOEL, LEOMAR e SÉRGIO. 
Em 29/09/2017, o imóvel n.º
2.754 também foi arrendado a
JOEL, LEOMAR e SÉRGIO,

tendo EHDEN participado como
testemunha.

Em 21/07/2010, EHDEN
arrendou o imóvel n.º 3.384 a
JOEL, LEOMAR e SÉRGIO,
tendo EDIVAN representado

EHDEN no contrato. 
Nas datas de 27/08/2014,

27/09/2014, e 28/11/2014, ABIB
foi até o aeroporto de Brasília/DF

buscar 70 mil reais em espécie
com EDIVAN, oriundos dos
contratos de arrendamento. 
Em 24/10/2014, SANDRO
entregou 70 mil reais à ABIB

oriundos dos contratos de

arrendatária Luciana) de mov.
10.253 a 10.254-PIC e aditivo
desse contrato (mov. 10.256-

PIC).
2) Contrato de arrendamento
da CERRADO (representada

por Luciana) com JOEL,
LEOMAR e SÉRGIO (mov.

10.259 do PIC) e aditivo desse
contrato de mov. 10.259 (fls.

1163 a 1164) do PIC e
segundo aditivo a esse

contrato de mov. 10.259 (fls.
1165 a 1168).

3) Prorrogação do
arrendamento da CERRADO

(representada por Luciana)
com JOEL, LEOMAR e

SÉRGIO (imóvel matrícula
2.754 (Fazendinha ou Polônia)

de mov. 10.258 do PIC).
4) Contrato de arrendamento

de EHDEN com JOEL,
LEOMAR e SÉRGIO (imóvel

matrícula 3.384 de mov.
10.309-PIC).

5) Relatório que mostra ABIB
recebendo o dinheiro dos

arrendamentos (R$ 70.000,00)
de mov. 10.55 a 10.56 do PIC.
6) Cumprimento da ordem de

prisão (mov. 10.126-PIC).
 7) Declaração de rendimentos
das propriedades rurais (mov.

55.1/55.165 da quebra de
sigilo sob nº 0005988-

83.2016.8.16.0013).
8) Testemunhas Joel André

Pes, Sergio Edilberto
Zimmermann e Leomar
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arrendamento.

Antonio Fontana.
9) Autorização para

transferência e pagamento a
terceiro (mov. 10.321-PIC, fls.

1581).
10) Interceptação telefônica

(mov. 59.7 dos autos nº
0016108-59.2014.8.16.0013).
11) Aditamento a contrato de
arrendamento (mov. 195.2 do

PIC).
12) Contrato de arrendamento
(imóvel n.º 2.784 – mov. 192.2

do PIC).
13) Instrumentos procuratórios

(mov. 10.275-PIC).
14) Documento de mov.

10.317 do PIC.
15) Recibos (mov. 10,321 e

10.322 do PIC).
16) Interceptação telefônica
(mov. 84.10 dos Autos de

Quebra de Sigilo de Dados n.º
0016108-59.2014.8.16.0013).
17) Documento mov. 10.128

do PIC.

Item 7.2: Da locação do imóvel de matrícula n.º 34.214 do 2.º Registro de Imóveis de Curitiba

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)

Em 17/01/2006, LUCIANA, por
orientação de ABIB, firmou

contrato de aluguel do imóvel com
NELSON MACHIN ARIAS.

MAUREEN era responsável por
captar locatários e receber valores

oriundos dos aluguéis.

1) Contrato de aluguel do
imóvel de LUCIANA com
NELSON (mov. 10.437 do

PIC).
2) Testemunha Nelson Machin

Arias, Yadira Martinez
Fernandes.

Item 7.3: Da locação do imóvel de matrícula n.º 7.776 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR
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Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

1) ABIB MIGUEL (absolvido) 
2) LUCIANA  (absolvida)
3) EDUARDO (absolvido)

4) ISABEL  (absolvida)

Em 01/10/2009, LUCIANA, sob
orientação de ABIB, representado
CERRADO, firmou contrato de

aluguel com a empresa
SCREIBER FOODS DO

BRASIL INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA LTDA.

1) Contrato de locação (mov.
10.263 do PIC) e renovação

(mov. 10.264 do PIC).
2) Relatório de Auditoria nº

133/14 (mov. 10.41 do PIC).

Item 7.4: Da locação do imóvel de matrícula n.º 24.320 do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de
Curitiba/PR

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

1) ABIB MIGUEL (absolvido) 
2) MARION  (absolvida)

Em 22/12/2010, MARION, sob
orientação de ABIB, firmou

contrato de aluguel do imóvel
com AUTO MECÂNICA PW

LTDA.

1) Contrato de aluguel (mov.
10.429 do PIC).

2) Relatório de Auditoria nº
133/14 (mov. 10.41 do PIC).

Item 7.5: Da exploração do imóvel de matrícula n.º 6.212 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR

Réus envolvidos Descrição fatos
Provas de materialidade e

autoria

1) ABIB MIGUEL
(condenado)

2) LUCIANA  (condenada)
3) EDUARDO  (condenado)
4) SANDRO  (condenado)
5) ISABEL  (condenada)

Em 15/08/2012, LUCIANA,
representando a CERRADO,

firmou contrato de arrendamento
com EDUARDO. SANDRO era
gerente da área e responsável pela
produção e comercialização das

espécies ali produzidas.

1) contrato de arrendamento
da CERRADO de mov.

10.259 (fls. 1171 a 1177) do
PIC e aditivo desse contrato

de mov. 10.260 do PIC.
2) Relatório 202/2017 (mov.

1471.59 e mídia – documentos
4854, 4855, 4904, 4905).

3) Relatório 20/2011 (mov.
10.19 a 10.24 do PIC).

Item 7.6: Da locação do imóvel de matrícula n.º 22.731 do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de
Curitiba/PR

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria
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1) ABIB MIGUEL (absolvido) 
2) MARION  (absolvida)

Em 13/12/2011, MARION, sob
orientação de ABIB, firmou

contrato de aluguel do imóvel com
CANAL 57 REDE DE

TELEVISÃO.

1) Contrato de aluguel (mov.
10.428 do PIC).

Item 7.7: Da locação dos imóveis de matrícula n.º 5.938 e 77.912 do 6.º Serviço de Registro de
Imóveis de Curitiba/PR

Réus envolvidos Descrição fatos
Provas de materialidade e

autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)

3) EDUARDO  (condenado)

Em 19/09/2012, LUCIANA e
EDUARDO, sob orientação de

ABIB, firmaram contrato de
aluguel dos imóveis com

DALVA DILMARA RIBAS. 

1) Demonstrativo de aluguel
com Dalva Dilmara Ribas de

mov. 10.430 do PIC.
2) Matrículas dos imóveis

(mov. 10.209 e 10.218-PIC).

Item 7.8: Da exploração do imóvel de matrícula n.º 11.167 do Cartório de Registro de Imóveis de
Rebouças/PR

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)
3) EDUARDO (condenado)
4) SANDRO  (condenado)

Em 28/11/2012, LUCIANA e
EDUARDO, sob orientação de

ABIB, firmaram contrato de
arrendamento com SANDRO.

1) Contrato de arrendamento
de mov. 10.262 do PIC.

2) Matrícula do imóvel de
mov. 10.227 do PIC.

Item 7.9: Da locação do imóvel de matrícula n.º 34.212 do 2.º Serviço de Registro de Imóveis de
Curitiba/PR

Réus envolvidos Descrição fatos
Provas de materialidade e

autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) EDUARDO (condenado)

Em 01/08/2013, EDUARDO,
sob orientação de ABIB, firmou

contrato de aluguel com
FRANCISCO SEKLES FERLLE.
MAUREEN era responsável por
captar locatários e receber valores

oriundos dos aluguéis.

1) Contrato de locação de
mov. 10.425 do PIC.

2) Testemunhas Clarice
Trindade de Menezes.

Item 7.10: Da cessão dos imóveis de matrícula n.º 34.213 do 2.º Serviço de Registro de Imóveis de
Curitiba/PR e de matrícula n.º 77.912, 5.938 e 10.018, todos do 6.º Serviço de Registro de Imóveis

de Curitiba/PR

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

208



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

1) ABIB MIGUEL (absolvido) 
2) LUCIANA  (absolvida)
3) EDUARDO (absolvido)

Em 2014, LUCIANA e
EDUARDO, sob orientação de
ABIB, cederam os imóveis aos

advogados CLÁUDIO
AUGUSTO LARCHER, JORGE

RIVADIA VARGAS NETO e
EUROLINO SECHINEL DOS
REIS. O direito de uso do imóvel
repassado à PAULO ROBERTO

LARCHER DOS REIS.

1) Matrícula dos imóveis (mov.
10.218, 10.209, 10.212 e

10.450 do PIC).
2) Testemunha Paulo Roberto

Larcher dos Reis.

Item 7.11: Da integração total dos valores ocultos com a aquisição do imóvel de matrícula n.º 3.384
do Serviço de Registros Públicos e Tabelionatos de São João d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição fatos
Provas de materialidade e

autoria

1) ABIB MIGUEL (condenado)
2) LUCIANA  (condenada)
3) EHDEN  (condenado)
4) EDIVAN  (absolvido)

ABIB determinou a venda do
imóvel à FLÁVIO MARQUES

MARTINS, efetivamente realizada
em 09/08/2011. Na mesma data,
foi firmada escritura pública de

confissão de dívida com EHDEN
como devedor, LUCIANA como
credora e FLÁVIO MARQUES
MARTINS como intervenientes

hipotecantes.

1) Escritura Pública de compra
e venda de mov. 10.238 do

PIC.
2) Confissão de dívida de mov.

10.237 do PIC.
3) Matrícula do imóvel de

mov. 10.141 do PIC.

Item 7.12: Da integração total dos valores ocultos com a aquisição do imóvel de matrícula n.º
24.320 do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e
autoria

1) ABIB MIGUEL (absolvido) 
2) LUCIANA  (absolvida)
3) EDUARDO (absolvido)

Em 24/04/2014, EDUARDO e
LUCIANA firmaram escritura
pública de compra e venda no

valor de 900 mil reais.

1) Matrícula do imóvel (mov.
10.198 do PIC).

2) Relatório de Auditoria nº
133/14 (mov. 10.41 do PIC).

Ao que se verifica, após compulsar o amplo panorama proces-
sual e probatório angariado nos autos, culminou o d. Magistrado a quo por condenar os

   __________________________________________________________________________________________
Procuradoria-Geral de Justiça – Rua Marechal Hermes, n.º 820, Centro Cívico, Curitiba/PR.

209



Procuradoria-Geral de Justiça
Segundo Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal

acusados pela prática dos fatos descritos no item 7 da exordial, com exceção das seguintes
imputações, objeto de absolvição sob os seguintes fundamentos:

(i) nos  itens  7.3,  7.4  e  7.12,  foram  absolvidos  ABIB  MI-
GUEL, EDUARDO, LUCIANA e MARION, ao argumen-
to de que o Relatório de Auditoria n.º 133/14 apurou desvios
de valores da Assembleia Legislativa do Paraná somente a par-
tir de 2000, inviabilizando a condenação em relação a imóveis
que foram adquiridos no ano de 1999;

(ii) no item 7.6, foram absolvidos os réus ABIB MIGUEL e
MARION porquanto, segundo asseverado na r. sentença hos-
tilizada,  não  houve  comprovação  da  forma  de  aquisição  da
propriedade elencada e tampouco em qual data se dera;

(iii) no item 7.10, houve a absolvição de ABIB, EDUARDO
e  LUCIANA ao fundamento de que não foi comprovada a
cessão dos imóveis de matrícula n.º 77.912, 5.938 e 10.018 e,
tampouco, demonstrada que a cessão dos imóveis se deu a títu-
lo de pagamento de honorários advocatícios; e

(iv) no ite  m   7.11  , foi EDIVAN BATAGLIN absolvido por-
que já responsabilizado pela prática do item 4.40 da denúncia,
no qual havia sido procurador de LUCIANA na aquisição do
imóvel em questão, sob pena de bis in idem.

Como anteriormente relatado, a irresignação ministerial repou-
sa tão somente sobre as absolvições operadas nos itens 7.3, 7.4, 7.6, 7.10 e 7.12159 e, nessa
extensão, comportam a almejada acolhida.

A este respeito, é de se ter em conta, uma vez mais, que os
fundamentos calcados na ausência de comprovação de crimes antecedentes (peculatos)
anteriores ao ano 2000 (itens 7.3, 7.4 e 7.12) são improcedentes e já foram devidamente

159 Isto é, não há insurgência acusatória contra a absolvição prolatada em relação ao item 7.11 da denúncia.
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enfrentados, pelo que, de plano, sobressai a necessidade de reforma do decreto absolutó-
rio para que ABIB MIGUEL,  EDUARDO e LUCIANA sejam responsabilizados pela
prática dos crimes de lavagem narrados nos itens 7.3 e 7.12 da denúncia,  assim como
ABIB e MARION sejam condenados como incursos nas sanções do crime re reciclagem
de ativos narrado no item 7.4 da peça acusatória.

De igual forma, não subsiste a alardeada insuficiência probató-
ria quanto ao cometimento, pelos acusados ABIB e MARION, do fato narrado no item
7.6 da exordial, bem assim pelos réus EDUARDO, LUCIANA e ABIB no que concerne
ao fato imputado no item 7.10, tudo objeto de insurgência ministerial.

Quanto ao item 7.6, no qual se imputou a ABIB e MARION
o branqueamento de ativos em razão do contrato de aluguel do imóvel de matrícula n.º
22.791 do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR,  firmado com a empresa
CANAL 57 REDE DE TELEVISÃO, com duração de até, ao menos, o mês de dezem-
bro de 2013, reputam-se satisfatoriamente demonstradas a existência, autoria e tipificação
da conduta, especialmente do dolo com que agiram os acusados.

Na realidade, o que se depreende dos autos, como bem explici-
tado pelo Ministério Público em suas razões recursais, é que a suposta dúvida sobre a qual
se calcou a sentença repousa, em verdade, sobre erro material na indicação da numera-
ção de registro do aludido imóvel na denúncia – equívoco este plenamente superável,
todavia, pelas provas constantes no caderno processual.

É perceptível que, no item 7.6, embora tenha constado alusão
ao imóvel de matrícula n.º 22.731 do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR,
referia-se o Ministério Público, em verdade, ao imóvel de matrícula n.º 22.791 do
mesmo serviço notarial, imóvel este que, inclusive,  foi objeto da imputação narrada
no item 4.8 da exordial acusatória e em relação ao qual houve, igualmente, condena-
ção de ambos os imputados pela aquisição como forma de ocultação dos valores
espúrios obtidos pela prática das infrações primevas.
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A prova amealhada aos autos, expressamente   referida   na de  -  
núncia, ademais, expunge qualquer dúvida quanto à correta numeração do imóvel utiliza-
do tanto como forma de escamoteamento dos valores ilícitos por meio da sua aquisição
(item 4.8), quanto como forma de integração do numerário ilícito  pela dissimulação dos
valores em contrato de locação firmado com terceiro (item 7.6).

Nesse contexto, observa-se que a exordial, ao realizar menção
ao imóvel objeto da imputação narrada no item 7.6, faz expressa remissão às fls. 2.180 e
2.181, acostadas ao mov. 10.428 dos autos do PIC, as quais correspondem, justamente,
ao contrato de locação formalizado entre  MARION – sob orientação do corréu ABIB
MIGUEL, frise-se – e o CANAL 57 REDE DE TELEVISÃO. 

Ou seja, diferentemente do argumentado pelas defesas em sede
de contrarrazões, não se verificam prejuízos na mera retificação, em sede recursal, do erro
material  atinente  à  numeração do imóvel  em comento,  tampouco dúvidas probatórias
acerca do fato denunciado. A individualização do bem, insista-se, é facilmente realizada
por meio da expressa referência às folhas do Procedimento Investigatório Criminal que
remetem ao contrato de locação especificamente objeto da imputação – por meio do qual,
vale reiterar, lograram os réus reintegrar os valores espúrios à economia formal e, com
isso, auferir rendimentos maculados em essência.

Com isso em conta, reputa-se contraditória e insubsistente, per-
missa venia, a fundamentação sentencial ao assentar a inexistência de provas quanto à data
em que o aludido imóvel fora adquirido, argumentando estar prejudicada a análise do con-
trato de locação  formalizado  (objeto do item 7.6). Ao debruçar-se sobre o item 4.8  da
exordial160,  houve por bem  proceder o Juízo singular à condenação de ABIB MI-
GUEL e MARION pela aquisição da referida propriedade imobiliária como forma
de ocultação do numerário obtido por meio dos desvios perpetrados, de sorte que o

160Mov. 1867.4 – fls. 236/237.
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novel processo de reciclagem descrito no item 7.6, mediante exploração do bem, somente
cabe trilhar o mesmo desfecho processual. Confira-se:

“Descreve a exordial acusatória que o imóvel matriculado
sob nº 22.791 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Curiti-
ba/PR foi  adquirido  em 01.08.2001  em nome da acusada
Marion. 
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no PIC nº 0011341-
41.2015.8.16.0013,  em  especial  nas  matrículas  de  mov.  10.202  (fls.
898/899) do PIC. 
A autoria também é inconteste a recair sobre os acusados Abib Miguel e
Marion. 
Em Juízo, o acusado Abib Miguel, afirmou que: o imóvel do Edifício Rio
Solimões na Visconde de Guarapuava é o apartamento do filho do interro-
gando; está em nome da Marion; o outro deu para Luciana; são dois; como
seu filho tem lá seus altos e baixos, preferiu colocar no nome da Marion, mas
é dele, doou; pagou isso com dinheiro seu.
Logo, o acusado Abib confirmou que comprou tal bem para
seu filho, mas colocou em nome de sua esposa, corroboran-
do o fato de que era Abib Miguel que vinha com a provisão
para a aquisição de mais esse apartamento, de maneira que,
em conluio com sua esposa Marion, ocultaram a localização
e propriedade dos valores provenientes das infrações penais
anteriormente praticadas. 
Saliente-se que, com respaldo no Relatório de Auditoria nº 133/14 (mov.
10.41 do PIC), em que houve a apuração dos valores desviados da Assem-
bleia  Legislativa  do  Paraná,  na  data  dos  fatos  narrados  neste  item
(01.08.2001),  os  auditores  já  haviam  constatado  o  desvio  de  verba  da
ALEP, trazendo os valores no relatório acima mencionado. 
Posto isso, forçoso reconhecer que na data da aquisição de
tal bem restou comprovado que já havia desvio, o que possi-
bilitou a compra de tal apartamento.
Por tudo isso, provadas materialidade e autoria delitivas,  os acusados
Abib Miguel e Marion devem ser condenados às imputa-
ções constantes no item 4.8 da denúncia.”161

161 Mov. 1867.4, p. 236/237.
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Desta  forma,  superada a questão atinente  à identificação do
imóvel, bem como diante do reconhecimento de que o referido bem foi adquirido me-
diante utilização do numerário desviado, verifica-se que a obtenção de verbas com
aparência de licitude configurou verdadeiro fechamento do processo de escamote-
amento dos ativos (integração), prestando-se, pois, à tipificação do delito.

Assim é que é possível concluir, com a veemência necessária,
pelo  provimento do recurso ministerial para fins de condenação dos acusados  ABIB
MIGUEL e MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL pela prática do crime de la-
vagem de ativos imputado no item 7.6 da exordial acusatória.

Já com relação ao item 7.10,  observa-se, resumidamente, que
mediante orientação de ABIB, a partir do ano de 2014:  (i) a acusada LUCIANA ce-
deu os imóveis de matrícula n.º 34.213 do 2.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/
PR e n.º  5.938 do 6.º  Serviço de Registro de Imóveis  de Curitiba/PR;  (ii) o apelado
EDUARDO cedeu o imóvel de matrícula n.º 77.912 do 6.º Serviço de Registro de Imó-
veis de Curitiba/PR; e (iii) o próprio recorrido ABIB MIGUEL cedeu o imóvel de ma-
trícula n.º 10.018 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba/PR, todos aos advoga-
dos CLÁUDIO AUGUSTO LARCHER DOS REIS, JORGE RIVADAVIA VARGAS
NETTO e EUROLINO SECHINEL DOS REIS162, a título de pagamento de honorá-
rios advocatícios e para a manutenção dos referidos bens.

Como visto, o il. Magistrado sentenciante, neste ponto, culmi-
nou por absolver os apelados da imputação de lavagem de capitais. Para tanto, asseverou
que “não restou suficientemente comprovada que houve mesmo a cessão dos imó-
veis matriculados sob nº 77.912 (sala 811 do Edifício ASA – mov. 10.218 do PIC),
sob nº 5938 (sala 812 do Edifício ASA – mov. 10.209 do PIC), e sob nº 10.018 (con-
junto de salas do Edifício ASA – mov. 10.450 do PIC), sendo certo que este último
foi adquirido em 1998, período não abarcado pela prova desses autos”. Frisou, ain-

162 Em relação aos quais a denúncia foi rejeitada, como visto.
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da, “não restar devidamente esclarecido como os três primeiros imóveis cedidos, e tampouco se tal cessão
ocorreu efetivamente a título de pagamentos de honorários aos aludidos causídicos”, contra o que in-
surge, com acerto, o Ministério Público.

Nada obstante o reconhecido esmero judicial na apreciação da
prova ao longo da respeitável sentença, vê-se que há demonstração satisfatória no caderno
processual tanto sobre a efetiva cessão dos imóveis supracitados, quanto da finalida-
de espúria do ato jurídico, perfectibilizando verdadeira prática de lavagem de ativos.

No item 4.15, está apontada a aquisição do imóvel de matrícula
n.º 34.213, do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, no item 4.17 a compra do
imóvel de matrícula n.º 5.938, e no item n.º 4.24 a aquisição do imóvel de matrícula nº
77.912, sendo estes últimos do 6.º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba (exatamente
os referidos no item 7.10 sob exame). Nenhum deles registrado no nome de ABIB MI-
GUEL, como de praxe, mas todos adquiridos com o proveito dos crimes de peculato já
imputados a  ABIB em outros processos criminais – não por outra procedeu o Juízo à
condenação de tais itens (4.15, 4.17 e 4.24) denunciados.

Logo, a pretensão do grupo criminoso de continuar a auferir
frutos dos bens produto de crimes de peculato, como é o caso dos imóveis sob comento,
não é estranha ao contexto dos autos, guardando coerência com a sentença.

Tal pretensão poderia ter sido (e foi em outros casos, como
descrito na exordial) levada a cabo por diversos meios (tipologias diversas de lavagem).
Mas no caso concreto, a decisão de ABIB MIGUEL, LUCIANA DE LARA ABIB e
EDUARDO MIGUEL ABIB foi a de auferir rendimentos por intermédio da cessão de
alguns dos imóveis adquiridos com dinheiro público desviado para os próprios advoga-
dos, sob o pretenso título de abatimento de honorários advocatícios (relembre-se: ato ne-
gocial este não escrito e não provado por documentos).
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Nesse viés, observa-se na esfera extrajudicial163,  os envolvidos
PAULO LARCHER DOS REIS, acompanhado dos advogados (posteriormente imputa-
dos) CLÁUDIO AUGUSTO LARCHER DOS REIS e JORGE RIDAVIA VARGAS
NETO, optaram por, espontaneamente, esclarecer o destino dos imóveis apontados no
item 7.10 da exordial. Do teor da declaração infere-se, com bastante clareza, que mais do
que mera cessão a título de honorários, tratou-se de transação que ultimou, precisamente,
branquear o capital ilícito, porquanto plenamente cientes as partes de que se tratava de
bens bloqueados em razão da descoberta dos crimes164:

“Cláudio: Se for me chamar vão chamar a gente de novo porque as salas
(inaudível) do edifício Asa, são três salas que a gente usa e são também
de propriedade da família.  Que são do Eduardo e a gente usa também
neste mesmo sistema.  Eles emprestaram pra gente porque tava vazia,
eles não podem mais alugar porque vai ficar tudo bloqueado, né? A
gente é o advogados deles.... Então por esse motivo tava vazia, para que
não fique lá também desocupada, pra que a gente não tenha custo de aluguel
com nosso escritório foi cedido sem custo nenhum, ‘vocês usam né? Já que
tá tudo bloqueado vocês vão usando...”
Promotor: Quais salas que são lá no Asa? 
Cláudio: 811, 812 e 813.
Promotor: E lá vocês já ocupam a quanto tempo?
Cláudio: Acho que deste outubro, né?
Jorge: A gente começou a reformar em agosto, agente tá lá desde ou-
tubro do ano passado.
Cláudio: Nosso cartão aqui, nosso endereço.
Promotor: Arrã, até nas petições…
Cláudio: Nas petições lá também. Agente tá nesse mesmo sistema, pra evi-
tar de chamar a gente…
Jorge: A ideia inicial era todos irmos para o Palladium. O escritório iria sair
da Papa João XXIII onde nós estávamos e iríamos para o Palladium, para di-
minuir o gasto, afinal de contas, nosso principal cliente, iríamos diminuir o
gasto para ir para lá.  Só que daí para ele [aponta para PAULO] surgiu a

163 Mov. 10.433 dos autos do PIC.
164 Aludidos imóveis, como noticiado nos autos, foram objeto de medidas constritivas, sobretudo no âmbito cível, o
que, por óbvio, tem o propósito de assegurar o ressarcimento do dano milionário provocado por ABIB MIGUEL
e pelos indivíduos a ele associados.
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oportunidade melhor lá, as salas do Asa eram maiores,  mais salas,  agente
preferiu nós o escritório ir para o Asa e deixar eles com o Palladium.
Promotor: O escritório funcionava onde antes?
Jorge: Papa João XXIII…
Promotor: Lá era uma casa alugada?
Jorge: Uma casa alugada.
Cláudio: Um dos nossos sócios era o proprietário, o Dr. (inaudível) Maron
Neto, era o proprietário da casa. A gente utilizava a casa por que era dele, ele
saiu da sociedade, a gente ia ter que pagar aluguel, surgiu essa oportunida-
de…
Promotor: Quanto ele tava cobrando lá?
Cláudio: Lá na Papa João XXIII... é... cinco mil agente tava pagando. Cinco
mil reais por mês. Nesse aí pra gente não ter custo, agente reduziu nos-
so custo, não paga aluguel para eles... 
Promotor:  Esse não ter custo, é uma, vamos dizer assim, compensa-
ção de valor de honorários?
Cláudio: Éé..., também, também, mas que assim: como eles tão aí com
todos esses problemas atuais,  tá com tudo bloqueado, eles não tão
tendo condições de nos pagar, é uma forma deles nos auxiliarem tam-
bém, pelo serviço que a gente presta. Falou: ‘Ó, usem a sala pra vocês
não terem custos’. 
Promotor: Condomínio, essas coisas, vocês tão...? 
Cláudio:  Isso fica tudo na nossa responsabilidade, eles emprestam a
sala, agente não paga o aluguel para eles. 
Promotor: Mas mantém tudo funcionando. 
Cláudio: Mantém funcionando as salas. Inclusive, acho que eles têm mais
uma sala, 506 se não me engano, no edifício Palladium também. Tá com
problema lá de penhora, do antigo proprietário, que a gente tá tentando re-
solver. Essas salas, a 507 do Palladium, 811, 812 e 813 do Edifício Asa, tá
nesse situação. Eles emprestaram pra gente utilizar sem custo. 
Promotor: Quem emprestou?
Cláudio:  O Eduardo emprestou as salas.  Eu tratei com o Eduardo,
porque as três do Asa eu tenho certeza que estão no nome do Eduar-
do. A outra eu não tenho certeza porque eu tô até com uns contratos
lá, mas…, o condomínio vem no nome da Luciana mas eu tenho que
confirmar se tá no nome da Luciana ou do Eduardo. 
Promotor: Quais contratos que o senhor falou?
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Cláudio: Das outras salas do edifício Palladdium. (inaudível) 
Promotor: O senhor tem as escrituras do Palladium?
Cláudio: Os contratos, acho que elas não foram registradas, mas os contra-
tos, se não me engano de 2000 e alguma coisa. 
Promotor. Instrumento particular ou chegaram a ser feitas escrituras públi-
cas?
Jorge: Particular.
Cláudio: Particular, registrado, reconhecimento de firma tudo feito.
Jorge: Do Palladium, do Asa nós não temos.
Cláudio: Do Asa eu tenho certeza que está no nome do Eduardo. (...) 
Promotor: Doutor, só essa questão que o senhor mencionou de ser advoga-
do deles. Os senhores são advogados…
Cláudio: Neste procedimento, por enquanto do Eduardo e do Abib. 
Jorge: Eu sou advogado da Izabel e do Edivan, do Edivan lá de... 
Promotor: Neste procedimento? 
Jorge: Eu sou advogado do Edivan e da Izabel.
Promotor: Da Izabel. Do Eduardo os senhores são advogados?
Cláudio: Eu sou advogado.
Promotor: Neste procedimento.
Cláudio: Neste procedimento.
Promotor: E anteriormente?
Jorge:  Eu era advogado no Eduardo no processo do acidente.(inaudí-
vel) 
Jorge: No processo do acidente eu era o advogado. (...) 
Promotor: E da Luciana?
Jorge. Da Lucina, Doutor Rolf, por enquanto.
Promotor: Anteriormente, já foram advogados dela?
Jorge: Não. 
Cláudio: A gente conhecia ela por causa do irmão e do pai, né? O nosso es-
critório, o senhor nos conhece, a gente já era advogado no primeiro pro-
cesso do Abib. A gente já era advogado dele no processo.
Promotor: Desde 2010.
Cláudio. Desde 2010.
Promotor: A questão de honorários, o senhor sabe dizer como tão funcio-
nando, pagamentos…
Cláudio: O primeiro processo, de trânsito, foi acertado lá. Jorge: O proces-
so de trânsito foi acertado praticamente a vista, o processo de trânsito. Exis-
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tia um pagamento no processo anterior  e atualmente, na verdade, não
tem pagamento nenhum.
Promotor: Essas ações do Abib de 2010?
Cláudio: Essas aí foi o Doutor Eurolino.
Jorge: Foi o Doutor Eurolino.
Cláudio:  Nesse processo aí, a Izabel e o Eduardo não estão nos pa-
gando nada, porque tá tudo bloqueado, eles tão sem (inaudível).
Promotor: O Doutor Eurolino é do mesmo escritório? 
Cláudio: Do mesmo escritório. Inclusive é meu tio também (Inaudível)
Promotor: Dr. Eurolino é seu tio?
Cláudio: É meu tio.
Jorge: Na hora de tratar honorários, cada um…, como foi tratado com ele,
ele trata e na hora de repassar o dinheiro ele passa o valor entre nós. Ele que
tratou, ele que sabe como que recebe, nesse processo. No processo do aci-
dente eu tratei, foi praticamente à vista o pagamento.
Promotor: Esses pagamentos de honorários do escritório, tem uma conta
do escritório que recebe?
Jorge: Não.
Cláudio: A gente tinha um escritório uma sociedade formal, agora a gente
não tem um escritório, agora é cada um por si, a gente só divide a sala. A
gente encerrou as operações dele em setembro eu acho.
Jorge: Existia conta do escritório, inclusive tá no imposto de renda, alguns
pagamentos foram feitos para o escritório, mas alguns pagamentos foram
particular para os advogados. 
Promotor: Aí cada um faz a sua declaração.
Jorge: Declaração, normal. (...)”165

Assim, é de se reconhecer que a transação envolvendo os qua-
tro imóveis em exame – todos de origem espúria, como reconhecido na própria sentença
(itens 4.15, 4.17 e 4.24) e confessadamente admitido pelos causídicos –, por intermédio de
negócio não formalizado em contrato de honorários, ensejando a cessão para uso gra-
tuito das salas comerciais compostas por tais bens, viabilizou o auferimento de vanta-
gem econômica pelos recorridos,  escapando dos embaraços impostos judicialmente à
livre fruição e exploração das referidas salas comerciais.

165 Transcrição extraída das razões do apelo ministerial (mov. 1951.1 – p. 10/14).
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Com tal comportamento,  ABIB MIGUEL, LUCIANA DE
LARA ABIB e EDUARDO MIGUEL ABIB lograram dissimular a disposição ou mes-
mo a movimentação (no sentido negocial) dos imóveis em questão, continuando a usu-
fruir lucros/rendimentos (de aparência lícita) por intermédio do produto de crimes, práti-
ca esta que, induvidosamente, caracteriza lavagem de capitais.

A respeito da propalada insuficiência probatória invocada em
sentença, não se pode descurar que, se a ocorrência da transação somente encontra supe-
dâneo nas narrativas extrajudiciais dos patronos – absolutamente espontânea, reafirme-se
–, tal circunstância se deve, justamente, ao modus operandi empregado no cometi-
mento do crime, tratando-se de negócio informal, justamente porque sabiam todas
as partes dos entraves legais existentes à fruição dos bens.

Isto não autoriza concluir, todavia, que as declarações colhidas
não são dignas de credibilidade ou eficácia probatória, sobretudo porque a prova extraju-
dicial igualmente integra o conjunto probatório sobre o qual o aplicador do Direito
formará seu convencimento, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal, não po-
dendo, por conseguinte, de modo algum ser descartada – notadamente quando se conside-
ra que sua utilização não é vedada pelo ordenamento jurídico, como se dá,  v.g., com as
provas obtidas ilicitamente166

Nesse sentido, explana Andrey Borges de Mendonça que “(...)
as provas produzidas durante o inquérito podem corroborar aquelas que foram
produzidas em juízo, fortalecendo o panorama probatório e permitindo que se jus-
tifique a prolação de sentença condenatória.”167 

166 O  entendimento  jurisprudencial  não  diverge  a  respeito  do  tema:  “(…)  1.  Esta  Corte  Superior adota  o
entendimento  de  que  são  admissíveis,  para  fundamentar  a  condenação,  os  elementos  informativos
produzidos no inquérito policial, desde que sejam confirmados por provas obtidas durante a instrução
criminal. (...)” (AgRg no AREsp 78829, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Data Julgamento: 28/04/2015, g.n.)
167 DE MENDONÇA, Andrey Borges. Nova Reforma do Código de Processo Penal. 2008, p. 157.
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Daí por que, cotejadas as declarações extrajudiciais com todos
os sobejos indicativos probatórios que demonstram que os imóveis cedidos são produto
dos crimes capitaneados por ABIB MIGUEL, sendo registrados em nome de seus famili-
ares para dissimular a origem criminosa dos recursos utilizados na sua aquisição – e, quan-
to a estes fatos, foram os réus condenados, insista-se (itens 4.15, 4.17 e 4.24) –, outra não
pode ser a conclusão, senão a de que a cessão do bens, viabilizando sua exploração eficaz,
igualmente conformou prática de lavagem (7.10).

Assim, a reforma da r.  sentença monocrática é salutar neste
ponto, a fim de condenar LUCIANA, EDUARDO e ABIB MIGUEL pelo fato.

De outro lado, consoante exposto no tabelamento alhures es-
quematizado, bem assim fundamentado no r.  decisum objetado, as provas da prática dos
demais crimes DESCRITOS ao longo do item 7 da peça inaugural são bastantes à manu-
tenção do édito condenatório prolatado em primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual
os apelos defensivos não comportam o almejado provimento.

5.3.6. Das lavagens consistentes em integração mediante
exploração de propriedades de terceiros (item 8):

Por derradeiro, afora a ocultação e dissimulação dos valores es-
púrios desviados mediante aquisição e exploração de propriedades vinculadas ao grupo,
em ao menos três ocasiões (itens 8.1, 8.2 e 8.3) os acusados ABIB MIGUEL, LUCIA-
NA, EHDEN, EDIVAN e SANDRO ocultaram e dissimularam numerários desvi-
ados mediante exploração de imóveis de propriedade de terceiros.

O modus operandi empregado, como se vê, consistiu na formali-
zação de contratos de arrendamento em propriedades pertencentes a terceiros não
vinculados ao grupo criminoso, nos quais figuravam como arrendatários pessoa diversa
da responsável pela obtenção dos valores espúrios (ABIB MIGUEL).
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Nesse sentido é que SANDRO (item 8.3) e EDIVAN BATA-
GLIN (itens 8.1 e 8.2) foram inseridos como contratados, embora o capital (ilícito) em-
pregado nos atos sempre tenha pertencido, de fato, ao artífice ABIB, assim como a maior
parte dos lucros era revertida em favor do real arrendatário dos bens.

A acusada LUCIANA, no arrendamento do imóvel de matrí-
cula n.º 1.325, do Serviço de Registros Públicos de São João D’Aliança/GO (item 8.1),
concorreu para a sistemática voltada ao branqueamento dos capitais como responsável
pelo controle e administração dos valores angariados com a produção agrícola, repassando
aqueles pertinentes ao arrendante. Já o recorrido EHDEN figurou como testemunha na
assinatura do contrato particular de arrendamento do referido imóvel rural, ambos com
ciência da origem espúria dos numerários empregados.

A formalização dos  contratos  de  arrendamento – todos  em
propriedades rurais localizadas em São João D’Aliança/GO – possibilitou ao grupo crimi-
noso o emprego dos valores oriundos, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes, vi-
abilizando a máxima (e também espúria) exploração dos locais. As transações (e os ele-
mentos probatórios que as abalizam) cabem ser assim esquematizados:

Item 8.1: Do arrendamento do imóvel de matrícula n.º 1.325 do Serviço de Registros Públicos e
Tabelionatos de São João d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL
(condenado)
2) EDIVAN
(condenado)
3) EHDEN
(absolvido)

4) LUCIANA
(condenada)

Em 16/11/2005, ABIB arrendou
o imóvel de propriedade de

JOSÉ CARLOS THIMOTEO
DA SILVA. EDIVAN

representou ABIB no contrato.
EHDEN atuou como

testemunha do negócio. Em
04/05/2010, alterou-se o

arrendatário para EDIVAN.
LUCIANA administrava valores

obtidos com o imóvel.

1) Contrato de arrendamento com José Carlos
Thimoteo da Silva (mov. 10.15-PIC).

2) Termo aditivo de mov. 10.14 do PIC.
3) Contrato de arrendamento da mesma

propriedade com Edivan figurando como
arrendatário de mov. 10.13 do PIC.

4) Recibo de José Carlos para Luciana,
mesmo sendo Edivan formalmente o
arrendatário, de mov. 10.12 do PIC.

5) Testemunhas José Carlos Thimóteo.
6) Relatório 202/17 (mov. 1471.58, p. 81).
7) Relatório 20/11 – anexo IV da mídia.
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Item 8.2: Do arrendamento do imóvel de matrícula n.º 2.952 do Serviço de Registros Públicos e
Tabelionatos de São João d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL
(condenado)
2) EDIVAN
(condenado)

Em 30/11/2006, ABIB
arrendou o imóvel de

ÀLVARO CORAZZA. No
contrato, consta EDIVAN

como arrendatário. 

1) Matrícula do imóvel (mov. 10.400-PIC).
2) Contrato de arrendamento com Álvaro

Corazza de mov. 10.397 do PIC
3) Declaração de IR de mov. 10.387– fl. 2015

do PIC.
4) Termo aditivo de mov. 10.396 do PIC.
5) Relatório 202/2017 (mov. 1471.59 – fls.

85/86 – documentos 3136, 3346, 3474, 3483
e 3485 da mídia).

6) Relatório nº 020/2011 (mov. 10.19 a 10.24
do PIC – anexo IV da mídia).

Item 8.3: Do arrendamento do imóvel de matrícula n.º 3.816 do Serviço de Registros Públicos e
Tabelionatos de São João d’Aliança/GO

Réus envolvidos Descrição fatos Provas de materialidade e autoria

1) ABIB MIGUEL
(condenado)
2) SANDRO
(absolvido)

Em 25/08/2008, SANDRO
arrendou o imóvel de

propriedade de LAERTE DE
PAULA PEREIRA. ABIB

atuou como sócio no negócio. 

1) Matrícula do imóvel (mov. 10.265-PIC).
2) Contrato de arrendamento com Laerte de

Paula Pereira de mov. 10.266 do PIC.
3) Relatório 20/2011 (mov. 10.19 a 10.24 do

PIC – anexo IV da mídia).

Como se  vê,  os delitos de lavagem de ativos  imputados no
item 8 da exordial diferem daqueles narrados nos demais fatos porque, nestes, os acusados
passaram da figura de arrendantes (em relação aos imóveis que haviam adquirido) para ar-
rendatários de glebas pertencentes a terceiros não vinculados ao grupo.

Daí que incorreram em novo processo de reciclagem de ca-
pitais, a todo momento buscando o emprego do dinheiro público desviado em atividades
aparentemente lícitas, objetivando branqueá-lo – desta feita em propriedades pertencentes
a terceiros, mediante a aplicação de capital espúrio como arrendantes.
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A r. sentença monocrática, após compulsar o vasto panorama
processual e probatório angariado nos autos, culminou por condenar os acusados pela
prática dos fatos imputados no item 8 da peça inaugural, com exceção das seguintes impu-
tações, objeto de absolvição sob os seguintes fundamentos:

(i) no item 8.1,  EHDEN ABIB foi absolvido ao argumento
de restar impossibilitada a condenação tão somente por ter fi-
gurado como testemunha instrumentária no contrato de arren-
damento firmado; e

(ii) no item 8.3, SANDRO BATAGLIN foi absolvido sob o
fundamento de, à época do fato (2008), não possuía ciência das
infrações penais antecedentes por ABIB MIGUEL.

É diante desse quadro que busca o Ministério Público, em suas
razões de inconformismo, a condenação dos imputados. E com razão.

Sobre o fundamento empregado para a absolvição de  SAN-
DRO (suposta ausência de dolo deste réu anteriormente ao ano de 2010, quando deflagra-
da publicamente a operação que revelou os crimes antecedentes), é suficiente reiterar o
quanto já exposto anteriormente, conjuntamente ao argumentado nas razões ministeriais:
o conhecimento dos fato é extraído da atuação escusa reiterada do recorrido, não se exi-
gindo conhecimento exauriente sobre os crimes precedentes. 

Por sua vez, a absolvição de EHDEN ABIB quanto ao fato
narrado no item 8.1 não reúne meios de prosperar. Neste ponto, foi atribuída ao apelado,
juntamente a ABIB MIGUEL, LUCIANA e EDIVAN, a prática de lavagem porque, ci-
entes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo à conduta delitiva do
outro,  ocultaram e dissimularam a natureza e a origem dos valores espúrios emprega-
dos no negócio jurídico em questão, qual seja, no arrendamento havido em 15/11/2005,
para exploração rural e criação pecuária, do imóvel de matrícula n.º 1.325 do Serviço de
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Registros Públicos de São João D’Aliança/GO, de propriedade de JOSÉ CARLOS THI-
MOTEO DA SILVA, com vigência até 31/05/2010.

Da documentação alhures esquematizada extrai-se que, na for-
malização do contrato inicial,  EDIVAN BATAGLIN representou ABIB MIGUEL na
assinatura do ato jurídico, ao passo que EHDEN ABIB atuou como testemunha na
assinatura do contrato particular de arrendamento do imóvel rural.

Na sequência,  ABIB MIGUEL aplicou no empreendimento
arrendado parte dos valores oriundos, direta e indiretamente, dos crimes antecedentes, vi-
abilizando o início da exploração econômica do local. Em 13/08/2007, houve aditivo ao
contrato de arrendamento, alterando-se o termo final para 31/05/2016, ocasião em que
ABIB foi igualmente representado por EDIVAN.

Em 04/05/2010, porém, com o fim de aprimorar a técnica de
lavagem de ativos perpetrada, firmou-se novo contrato de arrendamento, idêntico ao ori-
ginal, com exceção da   (significativa)   mudança de arrendatário, posição que passou  
a ser ocupada – ao menos formalmente – por EDIVAN BATAGLIN, embora, no
plano fático, ABIB MIGUEL tenha continuado a perceber os lucros advindos do negó-
cio firmado, não passando a alteração de técnica de distanciamento de pessoal do real be-
neficiário do numerário espúrio empregado no negócio.

Ainda,  consoante  alhures relatado,  LUCIANA igualmente
exerceu função indispensável no contrato firmado, figurando como responsável pelo con-
trole e administração dos lucros obtidos com a produção agrícola, bem como repassando
os valores correlatos ao arrendante JOSÉ CARLOS THIMOTEO.

Especificamente quanto à imputação externalizada em face de
EHDEN,  embora o d. Juízo  a quo tenha considerado insuficiente à condenação sua
simples condição de testemunha instrumentária do contrato de arrendamento do
imóvel, o fundamento não resiste a uma análise mais apurada nos autos. 
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Como bem ponderado pelo órgão ministerial, o que se extrai
dos autos é que, embora em certos delitos a concorrência de EHDEN possa aparentar
certa superficialidade – como verificado no presente item 8.3 –, não se pode olvidar que
este recorrido detinha pleno conhecimento dos fins espúrios do instrumento con-
tratual firmado, contribuindo, assim, ativamente, para a sua formalização e, conse-
quentemente, para a lavagem de ativos sistematicamente realizada com o auxílio de todos,
sempre mediante o comando de ABIB MIGUEL.

Na realidade,  a  referida superficialidade e propalada inocência
de EHDEN ABIB não subsiste diante do contexto no qual estava ele inserido, na esteira
do bem apontado pelos ils. agentes ministeriais nas alegações finais apresentadas. 

Há de se ter em conta que este apelado participou de variadas
manobras contratuais orquestradas por ABIB MIGUEL desde o ano de 2003, seja fi-
gurando como suposto comprador de imóveis imediatamente repassados a ABIB, seja si-
mulando arrendamentos ou, ainda, figurando como testemunha nos contratos formaliza-
dos com fins espúrios por seu irmão, líder do grupo criminoso.

Na realidade,  desponta  como  absolutamente  inverossímil,
senão risível, permissa venia, a versão externalizada por EHDEN em seu interrogatório ju-
dicial, almejando fazer crer que, fortuitamente, “estava passando” por São João D’Alian-
ça, em Goiás, e, assim, figurou como testemunha do inadvertido contrato formalizado por
seu irmão ABIB MIGUEL.

As propaladas coincidência e ingenuidade do recorrido não
convencem, aliás, quando se considera tratar-se de pessoa igualmente condenada pela
prática de crimes de peculato (bastante semelhantes aos imputados a seu irmão,
conquanto cometidos  enquanto  EHDEN ocupava cargo legislativo  municipal),
envolvendo, não fosse suficiente,  a pessoa de JOÃO LEAL DE MATOS, apontado
como aliciador de “funcionários fantasmas” nomeados por ABIB MIGUEL no es-
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quema de desvios incrustado Assembleia Legislativa do Paraná, indivíduo este que
exercia cargo de confiança no gabinete de EHDEN ABIB junto à Câmara Munici-
pal de Curitiba/PR.

Tudo a evidenciar, portanto, que EHDEN possuía plena ciên-
cia acerca da origem ilícita dos valores obtidos por ABIB MIGUEL (mediante esquema
que era notório ao apelado) e empregado nas transações imobiliárias nas quais participou,
inúmeras vezes, de forma ativa. É dizer: o contexto delitivo no qual se inseriu EHDEN
ao longo de anos a fio, sob o comando de seu irmão, expungem qualquer dúvida acerca
do dolo com o qual agiu em tais ações, inclusive ao figurar como testemunha instrumentá-
ria do contrato narrado no item 8.1 da denúncia.

Assim, outra não pode ser a conclusão, senão aquela alcançada
pelos ilustres agentes ministeriais oficiantes em primeira instância168 acerca da indispensá-
vel concorrência do apelado EHDEN nos crimes de lavagem de ativos sob exame – aqui
inserido o descrito no item 8.3 –, bem como do papel por ele exercido na organização cri -
minosa comandado por seu irmão e corréu ABIB MIGUEL:

“Irmão de ABIB MIGUEL prestou o auxílio que lhe foi solicitado para o bom anda-
mento dos “trabalhos” da organização. 
Como os demais, tentou fazer com que este d. Juízo acreditasse que ele não tinha conheci -
mento da inesgotável fonte de recursos de seu irmão. As provas constantes nos autos, entre-
tanto, apontam para o sentido inverso.
O interrogatório de  EHDEN ABIB talvez seja a maior demonstração de seu dolo.
Neste aspecto as imagens valem mais que as palavras e somente assistindo-se o vídeo do
ato pode-se ter o real alcance do que estamos a afirmar. Tergiversou, contradisse-se, não co-
ordenou seu raciocínio.
 
Apenas ao final do ato pode-se observar um relato verdadeiro, quando ele, mudando inclu -
sive a postura corporal adotada até então e assumindo ares de indignação, informou a este
d. Juízo o motivo de ter feito o que fez:

168 Mov. 1558.5 – fls. 173/178.
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Advogado: Ehden, só ressalte então pra gente, você assinava contratos que envolviam
ABIB, familiares, por ser parente? 
Ehden: Sim. 
Advogado: Confiava neles por que era parente?
Ehden: Lógico, lógico.
Advogado: Por esse motivo que você assinava, não era em troca de nada? 
Ehden: De nada. Na confiança de amizade, de parente. São parentes, são irmãos, são
sangue. Como é que eu vou deixar um irmão meu, uma pessoa perecer?
Um sobrinho? Jamais, nenhum de vocês fazem isso! Eu não podia fazer?
Qualquer um dos senhores!  Desculpe doutora. Qualquer um dos senhores  fazem isso!
Qualquer um! Não é só o Ehden Abib. Tudo em cima do ABIB e do Ehden Abib. E
de outros? A nossa família… cabo! Desculpe senhora.

Esta afirmação vai de encontro com o que vem sendo afirmado pelo Ministério Público.
Não há dúvidas de que tudo foi feito para auxiliar a família. O problema é que a família
estava irmanada e unida para a prática dos delitos, sendo que o elemento família no caso
em tela reforça a affectio societatis da organização, reforçando o vínculo entre seus mem-
bros, além de garantir a manutenção dos segredos existentes, conhecidos pelos participantes.
Não há nisso qualquer novidade, pelo contrário, é histórico e recorrente na formação e ma-
nutenção de organizações criminosas, constituindo-se como elemento agregador e garantidor
de ordem do grupo. 
 Também quando do seu interrogatório veio à tona outro fato que reforça o dolo do réu
para a prática dos delitos de lavagem de dinheiro, pois demonstrador de ter ele plena ciên-
cia das infrações antecedentes capitaneadas pelo seu irmão: 

“Juíza: Tem algum outro processo criminal?
Ehden: Tenho. Juíza: Pelo que?
Ehden: Da Câmara Municipal. Porque um funcionário que era da Assembleia que
tava no meu gabinete, só por isso. Juíza: E tava no seu gabinete e era da Câmara?
Ehden: Não. Era da Câmara, não era da Assembleia e ficou na Câmara no meu gabi-
nete, só que eu só soube…
Juíza: Seria fantasma?
Ehden: É. 
Juíza: Quem que é essa pessoa?
Ehden: JOÃO LEAL. Já é falecido.
Juíza: Aí o senhor… 
Ehden: Sim.
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Juíza: Responde também na 9ª Vara?
Ehden: Não, não não. Se eu não me engano, desculpe, acho que é na 2ª. 
Juíza: Esse processo já tem sentença? 
Ehden: Já. Eu fui… é o semiaberto né? 
Juíza: O senhor foi condenado?
Ehden: Aí eu só soube que ele era funcionário da Assembleia através do que? Da Ga -
zeta do Povo, pelos diários secretos.
Juíza: Mas e como que ele tava lotado no seu gabinete? 
Ehden: Ele falou pra mim, assinou lá que não tinha emprego… vínculo empregatício
nem municipal, nem estadual, ninguém, nada, com ninguém do Estado ou Federal.
Juíza: Ah, daí foi lotado lá?
Ehden: Assinou. Lógico, ele trabalhou na campanha comigo, tudo bem. Aí pegou e…
claro, pessoas de confiança eu coloquei lá pra trabalhar comigo. E trabalhava. Certo.
Juíza: Só que trabalhava na Assembleia também?
Ehden: É.

Ou seja, quando EHDEN ABIB foi vereador de Curitiba ele replicou no âmbito do le-
gislativo municipal o mesmíssimo esquema que era operacionalizado pelo seu irmão mais
velho no âmbito do legislativo estadual. Conforme relato do mesmo, já há inclusive sentença
criminal reconhecendo a prática do ilícito.
O fato de esquema semelhante ter sido copiado em seu próprio gabinete já seria, por si só,
um forte indício de seu conhecimento das infrações praticadas pelo seu irmão, pois indicaria
a existência de know-how repassado entre irmãos. 
A situação, porém, fica escancarada e demonstra a desfaçatez da organização quando se
verifica que a pessoa nomeada como fantasma por EHDEN ABIB foi JOÃO LEAL
DE MATOS. 
JOÃO LEAL DE MATOS foi condenado pela prática de tais fatos,
não só pela prática de peculato, mas também pela prática do crime de
quadrilha ou bando, a mesma quadrilha capitaneada por ABIB MI-
GUEL  (movimento 1.471.8). A sentença condenatória, a propósito, es-
clareceu que JOÃO LEAL DE MATOS era  “antigo apaniguado do
codenunciado Abib Miguel” sendo “responsável por arregimentar po-
tenciais interessados, sobretudo de sua família, para serem nomeados
como servidores comissionados da Assembleia, no intuito de cometer
o crime de peculato”. 
É evidente que EHDEN ABIB observou a obtenção de grandes verbas ilícitas pelo seu
irmão e a impunidade que vigorou durante anos e anos. Concluiu, então, que também ele
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poderia locupletar-se impunemente em detrimento do erário, já que ostentava cargo de vere-
ador e como tal podia nomear cargos em comissão. Com a experiência de  ABIB MI-
GUEL não foi difícil encontrar alguém que se sujeitasse a servir como funcionário fantas-
ma, tendo se prestado para tanto, justamente, a pessoa de JOÃO LEAL DE MA-
TOS, não por acaso membro da quadrilha de ABIB.
 Não há como se acreditar que esta situação foi uma mera coincidência e que em nenhum
momento houve articulação entre os irmãos para desviar recursos públicos mediante a ado-
ção do mesmo modus operandi. Não há como acreditar que EHDEN ABIB não tinha
total conhecimento das artimanhas ilícitas de seu irmão e valeu-se de sua expertise para
obter vantagens indevidas. Logo, não há como acreditar que está ausente o elemento subje-
tivo da prática do crime de lavagem de dinheiro. 
 Conforme indicado na denúncia, o nome de EHDEN ABIB surgiu em vários docu-
mentos destinados a lavagem de dinheiro,  grande parte  desses  praticados em São João
D'Aliança. A recorrência em participar destes atos chama atenção, cabendo indagar o que
ele tanto fazia naquela cidade, sempre disposto a prestar seu auxílio para a boa formali-
zação de atos aparentemente lícitos, mas que tinham como objetivo verdadeiro a lavagem de
dinheiro.
Não havendo como dizer a verdade – que assim procedia quando era solicitado, para au-
xiliar na prática dos crimes – acabou relatando a este d. Juízo, por diversas vezes, que es-
tava “passando” por São João D'Aliança. Isto somente pode ser creditado a um viés cômi-
co da personalidade do acusado. Passa-se por algum lugar quando estamos nos deslocando
de um ponto a outro e este local está no trajeto. São João D'Aliança certamente não se en-
caixa neste perfil. Localidade pequena e distante da residência do réu não pode ser tida
como seu local de passagem. Aliás, estaria EHDEN ABIB passando por lá indo de
onde para onde? Não temos resposta, porque a resposta verdadeira importaria em confes-
sar seu papel na organização criminosa. Ao não relatar a verdade, mais uma vez demons-
tra EHDEN ABIB sua vontade de auxiliar na lavagem e demonstra seu conhecimento
de que o patrimônio não foi construído exclusivamente com trabalho lícito.”

Daí por que a responsabilização de EHDEN ABIB pela práti-
ca do crime de lavagem de dinheiro imputado no item 8.1 é medida impositiva, compor-
tando pontual reforma na r. sentença condenatória no ponto.

Da mesma forma, é imperioso que o recorrido SANDRO BA-
TAGLIN seja condenado como incurso nas sanções previstas no art. 1.º, caput, § 4.º, da
Lei n.º 9.613/98, pela prática do crime narrado no item 8.3 da exordial, ao passo que os
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recursos defensivos, por sua vez, não comportam a intentada guarida, eis que devi-
damente comprovados os atos de lavagem denunciados no ponto.

5.3.7. Considerações finais sobre as práticas de lavagem:

De tudo quanto exposto, portanto, outra não pode ser a solu-
ção processual, senão condenatória – à exceção do mencionado item 5 da exordial.

A demonstração segura de que o numerário empregado nas
transações imobiliárias descritas na denúncia detinha proveniência espúria (originado no
escândalo intitulado pela imprensa como “Diários Secretos”), aliada à forma de atuação
do grupo criminoso (simulada, sub-reptícia e sistemática) e tudo mais quanto exposto nas
ponderosas peças ministeriais de origem e, especialmente, na própria sentença vergastada,
não abrem margem à dúvida de que os atos se trataram de efetivas práticas de la-
vagem de capitais, tudo visando a ocultar a procedência dos numerários e o real benefi-
ciário e proprietário dos ativos, qual seja, ABIB MIGUEL, apontado como artífice do es-
quema que desfalcou os cofres públicos estaduais em monta astronômica.

O comedido exame do arcabouço probatório, como visto, não
abre espaço para a incidência de  conjecturas abstratas e incomprovadas sobre a  su-
posta procedência lícita do numerário empregado nas  anômalas transações realiza-
das em nome de pessoas interpostas pelo grupo, e, tampouco, logrou a defesa desin-
cumbir-se do ônus probatório que inequivocamente lhe pertencia, demonstrando a (por
ela mesmo invocada) procedência lícita e certa dos valores. Cingiu-se, como visto, a forne-
cer infundadas justificativas sobre a riqueza do patrimônio de ABIB MIGUEL, to-
talmente insustentáveis à vista da prova dos autos e inaptas, pois, a criarem dúvida razoá-
vel e afastarem a segura presunção extraída dos autos, no sentido de que se tratou justa-
mente da reciclagem do dinheiro sujo.

A solução processual, como dito ainda no início, não é singela
– tal como usualmente ocorre com delitos não revestidos de sofisticação ou complexidade
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probatória –, mas deve necessariamente ser justa, não se podendo simplesmente escolher
o caminho mais fácil e atribuir à falta de provas ou à suposta existência de dúvida o funda-
mento para deixar-se de aplicar a norma penal e as correlatas sanções penais necessárias,
ainda que em montante bastante gravoso.

Nesse sentido, aliás, tratando especificamente sobre os elemen-
tos probatórios (indiretos, inclusive) passíveis de serem avaliados para a comprovação de
atos de lavagem de dinheiro, explana André Luís Callegari que:

“De todas as formas, como elementos indiciários de interesse, será necessário valorar para
demonstrar o conhecimento da origem ilícita, entre muitos outros,  dados tais como a
utilização de identidades supostas, a existência de relações comerciais
que justifiquem os movimentos de dinheiro, a utilização de testas-de-
ferro sem disponibilidade econômica real sobre os bens, a vinculação com
sociedades fictícias carentes de atividade econômica, mais especificamente se estão radicadas
em países conceituados como paraísos fiscais, a realização de alterações documentais, o fra-
cionamento de ingressos e depósitos para dissimular sua quantia, a disposição de elevadas
quantidades de dinheiro em espécie sem origem conhecida, a simulação de negócios ou ope-
rações comerciais que não respondem à realidade, a percepção de elevadas comissões pelos
intermediários e, finalmente, quaisquer outras circunstâncias concorrentes
na execução de tais atos que sejam suscetíveis de serem qualificados
como irregulares ou atípicos desde uma perspectiva financeira e mer-
cantil e que não venham senão a indicar, no fundo, a clara intenção ou
vontade de ocultar ou encobrir os bens e produtos do delito. (...)”169

Daí por que, de tudo quanto examinado, inexiste alternativa se-
não a parcial reforma da r. sentença monocrática vergastada, a fim de que os apelados que
resultaram absolvidos na minudente sentença sejam igualmente condenados pela prática
de delitos, na extensão pretendida pelo Ministério Público, ante a constatação segura nos
autos de que aderiam e contribuíram, ativa e dolosamente, para o escamoteamento das
verbas obtidas ilicitamente por ABIB MIGUEL.

169 CALLEGARI, André Luís. Lavagem de dinheiro e o problema da prova do delito prévio. Direito e 
Democracia. Vol. 3. n.1. 2002. p. 330. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/direito/article/view/2432>.
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Vale frisar que caberá incidir, nestes pontos, a específica causa
majorante prevista  no § 4.º, do artigo 1.º, da Lei n.º 9.613/98, haja vista que se trata de
crimes perpetrados com evidente habitualidade e, além disso, dentro dos já mencio-
nados contornos de criminalidade organizada.

De outro lado, uma vez que as ordens de argumentação defen-
sivas não infirmam a higidez do acervo probatório documental, testemunhal e cautelar co-
ligido, que converge para a demonstração dos crimes, é de se manter incólume os termos
do decreto  condenatório  já  exarado na  origem,  excetuando-se  a  necessária  absolvição
quanto ao item 5 da denúncia, nos termos examinados alhures.

5.4. Das pretensões recursais subsidiárias:

De forma subsidiária, como visto, insurgem-se as defesas dos
sentenciados contra aspectos bastante específicos da dosimetria, intentado a redução das
penas – seja por meio do reconhecimento de circunstâncias favoráveis ou causa minoran-
te, seja pela alteração do concurso de crimes reconhecido em sentença.

Antes de ingressar no exame individualizado das pretensões,
todavia, é oportuno destacar que as ordens de argumentação tecidas não são aptas a en-
sejarem revolvimento integral do extenso cálculo dosimétrico realizado em senten-
ça – que conta com 355 (trezentas e cinquenta e cinco) laudas, frise-se –, em aten-
ção ao disposto no artigo 599 do Código de Processo Penal, que conforma o princípio do
“tantum devolutum quantum appellatum”.

Ora, é evidente que o efeito devolutivo dos recursos de apela-
ção sob exame, porquanto limitado às questões em discussão,  não perfaz providência
hábil a perpetuar a jurisdição do Tribunal    de Justiça    para apreciação de todo e  
qualquer   aspecto d  a ação penal de origem  , mormente quando as insurgências defensi-
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vas são tópicas – ainda que bastante genéricas, nos pleitos subsidiários – e não se vislum-
bram quaisquer ilegalidades passíveis de serem dirimidas ex officio.

Daí por que o presente revolvimento dos autos deve encam-
par, tão somente, as matérias efetivamente aventadas pelas defesas e devolvidas a conheci-
mento dessa Eg. Corte de Justiça – e é sob essa ótica que se passa, então, ao exame das
pretensões recursais subsidiárias defensivas, as quais não comportam a almejada acolhida,
vale adiantar.

5.4.1. Da genérica pretensão de redução da sanção penal
de ABIB MIGUEL:

Em primeira linha, não assiste razão à defesa de  ABIB MI-
GUEL quando postula – conquanto de forma absolutamente não fundamentada, isto é,
ventilando a pretensão tão apenas em seus requerimentos finais – o abrandamento da
pena imposta na origem em vista de “sua idade avançada e o tempo a que responde por seus atos,
sem que tenha uma única decisão condenatória com trânsito em julgado”.

Nesse sentido, é de se ter em conta que os vetores pretensa-
mente favoráveis invocados no arrazoado recursal com o fim de abalizar o abrandamen-
to da sanção penal (idade avançada e primariedade técnica) não autorizam a redução das
penas, porquanto se tratam, na realidade, de vetores neutros, impassíveis, pois, de com-
pensação com outras circunstâncias negativadas. 

Como é cediço, a pena-base   somente   caber  á ser fixada   no  
patamar mínimo quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem
sopesadas   na dosimetria  , o que inocorre no caso dos autos, prestando-se a mera negati-
vação dos diversos vetores judiciais incididos em sentença para cada um dos crimes, de
forma fundamentada, a autorizar o recrudescimento das penas, independentemente da ve-
rificação de outras especificidades fáticas (em tese) positivas ao réu.
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A este respeito,  inclusive,  preleciona  Nucci,  com costumeira
excelência, que “(…) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias ju-
diciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favorá-
veis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se
acima da previsão mínima feita pelo legislador”.170

Nesse viés, observa-se que as circunstâncias judiciais conside-
radas neutras – não apreciadas pelo Magistrado ou, eventualmente, ponderadas como ve-
tores favoráveis ao réu – não repercutirão no quantum de pena aplicado ao sentenciado. É
dizer: apenas aquelas sopesadas negativamente terão o condão de exasperá-la171, inexistin-
do, pois, qualquer alteração na dosimetria a ser encetada neste ponto.

A bem da verdade,  não passa  despercebido que a alardeada
“idade avançada” do sentenciado ABIB MIGUEL já foi considerada pelo Magistrado sen-
tenciante na dosimetria de todos os crimes pelos quais foi condenado – não por lhe ser
vetor “favorável”, mas por encontrar respaldo legal, na espécie, na circunstância atenuante
da “maioridade relativa”, insculpida no artigo 65, inciso I, do Código Penal, visto tratar-se
de acusado que já conta com mais de 70 (setenta) anos de idade.

Para além disso, é absolutamente  irrelevante, para fins dosi-
métricos, a consideração do “tempo a que responde [o apelante] por seus atos”, mormente quan-
do se verifica que o presente feito criminal, apesar de complexo, contou com trâmite regu-
lar e relativamente célere, ao passo que as demais ações penais ajuizadas em face de  ABIB
MIGUEL ao longo de anos não passam de reflexo de suas próprias condutas ilícitas, bus-
cando o Estado, há muito, repreendê-las e repará-las.

170 In: Código Penal Comentado. 14 ed. 2014. p. 368, g.n.
171 Nesse sentido, já se manifestou o Pretório Excelso no sentido de que: “(…) O Juiz tem poder discricionário para
fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que
quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto,
basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo. (...)” (HC
76196/GO).
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De mais a mais, a propalada “primariedade técnica” do apelan-
te (consubstanciada na ausência de condenações transitadas em julgado), tal qual invocada
pela defesa, também já foi considerada pelo d. sentenciante, na medida em que as circuns-
tâncias judicial dos antecedentes e agravante da reincidência não foram negativas na dosi-
metria. Além do mais, o simples fato de se tratar de vetores neutros, como anotado anteri-
ormente, não autoriza sejam eles sopesados favoravelmente.

Daí porque  as proposições defensivas alinhavadas não autori-
zam fixar as penas do imputado nos respectivos patamares mínimos, não se vislumbrando
nenhuma ilegalidade no cálculo dosimétrico consoante operado em sentença. 

Em verdade,  o exame da decisão combatida revela que foram
observadas todas as regras legais pertinentes à dosimetria da pena, com a utilização méto-
do trifásico, iniciando-se a valoração com o artigo 59 do Código Penal, a fim de que fos-
sem aplicadas as penas-base, para então, conforme previsto pelo artigo 68 do mesmo Co-
dex, considerar-se as circunstâncias atenuantes e agravantes e, ao final, as causas de aumen-
to e de diminuição de pena, bem assim o concurso de crimes.

Não se está a tratar, em absoluto, de exasperações desarrazoa-
das ou despropositadas na sanção penal infligida ao recorrente, mas de dosimetria que
encontra arrimo nos reprováveis contornos de reprovabilidade e gravidade do caso
concreto, sem descurar dos aspectos negativos de sua personalidade.

Não se pode perder de vista, a este propósito – e isto é imperi-
oso frisar, porquanto  tais considerações devem ser levadas em conta, inarredavel-
mente, com relação a todos os pedidos subsidiários defensivos, sobretudo aquele
atrelado à alteração do concurso de crimes –, que o caso dos autos desborda com-
pletamente dos contornos de normalidade averiguados em outros crimes de mes-
mo jaez, mormente por se tratar, como visto, de complexo quadro investigatório que cul-
minou por desvelar  esquema criminoso audaz, orquestrado para a lavagem siste-
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mática de astronômico numerário obtido mediante    sistêmicos   ‘assaltos’ (pecula  -  
tos) aos cofres públicos, por intermédio da captura do Poder Legislativo estadual.

É  absolutamente  impensável,  assim,  que  tais  diferenciais  de
gravidade, reprovabilidade e ojeriza dos crimes, consoante averiguados no caso concreto,
não sejam considerados para fins de recrudescimento das sanções penais. 

Fixar as penas nos patamares mínimos legais (ou mesmo alte-
rar o concurso de crimes eleito pelo simples fato de que as penas resultaram severas, o que
é de todo compatível com a gravidade do episódio delituoso sob análise) afrontará não
apenas a própria credibilidade do Poder Judiciário – fornecendo reposta estatal evi-
dentemente deficitária aos gravíssimos delitos cometidos –, como ofenderá a postulado
basilar da dosimetria da pena,  qual  seja,  a isonomia,  conferindo solução idêntica
(pena-base no mínimo ou próximas dele) a casos revestidos de especificidades, gravames e
carga de reprovabilidade evidentemente distintos entre si, em prestígio a uma censurável e
despropositada “política da pena mínima”.

Desconsiderar a seriedade e desfaçatez dos fatos contidos na
assim chamada “Operação Argonautas” – derivação, como visto, do notório escândalo
“Diários Secretos” – para a fixação das penas é, pois, equiparar o absurdo esquema deliti -
vo desvelado nos autos, por meio do qual se logrou ocultar, ao longo de anos a fio, os mi -
lionários subsídios desfalcados dos cofres do parlamento estadual, a qualquer outro caso
de lavagem de capitais não raramente averiguado na práxis forense. 

Afrontar-se-ia, insista-se, não apenas a individualização da pena
e toda a principiologia a ela inerente, como a própria sociedade paraense, que espera res -
posta estatal proporcional (concebida sob o viés de proibição de proteção deficiente) e
adequada aos inúmeros negócios jurídicos realizados com valores oriundos dos desvios de
verbas públicas averiguados no curso da persecução de origem.
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Reputa-se inconcebível, nesse contexto, sob qualquer aspecto,
acolher a pretensão de reforma do cálculo dosimétrico, sob pena de revestir-se o r. decisum
condenatório de flagrante injustiça e proteção deficitária à coletividade e aos bens
jurídicos tutelados pelas normas penais incriminadoras.

5.4.2  .    Do pretendido reconhecimento da participação de  
menor importância de EDIVAN e SANDRO:

Noutro vértice, sustentam as defesas dos apelantes EDIVAN
e SANDRO BATAGLIN, também de forma assaz genérica, que a contribuição dos re-
correntes revestir-se-ia de menor importância, motivo pelo qual caberia incidir a causa de
diminuição da pena estampada no artigo 29, § 1.º, do Código Penal. 

A tese, entretanto, não reúne meios de prosperar.

Conforme amplamente revolvido nas seções anteriores do pre-
sente pronunciamento, o comedido exame dos autos revelou, para além de qualquer dúvi-
da razoável, a efetiva posição de coautoria de parte destes apelantes quanto aos cri-
mes perpetrados, na medida em que (i) aderiram aos propósitos espúrios do grupamento
criminoso enquanto pessoas próximas e de confiança de seu líder; (ii) atuaram ativamente
em parte  das transações  imobiliárias  havidas e  na entrega  de numerário em espécie  a
ABIB MIGUEL, cientes de sua proveniência e das restrições para fazê-lo; (iii) contribuí-
ram com o gerenciamento e exploração eficiente do patrimônio ilicitamente construído,
especialmente os situados em outros entes federativos, viabilizando o alcance do processo
de integração dos numerários à economia e o próprio lucro indevido do artífice do esque-
ma, dentre outas atividades.

É o que demonstram, como visto, exemplificativamente, os di-
versos  relatos fornecidos por  testemunhas  ao longo da persecução penal, com especial
destaque a JOEL ANDRÉ PES, SERGIO EDILBERTO ZIMMERMANN e LEOMAR
ANTONIO FONTANA, aliados à análise do extenso acervo probatório  documental e
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cautelar  constante  do  Processo  Investigatório Criminal  sob n.º  0011341-
41.2015.8.16.0013,  dos  autos  de  Quebra  de  Sigilo  de  Dados  sob  n.º  0016108-
59.2014.8.16.0013, além dos reiterados Relatórios de auditoria, sobretudo os autuados sob
n.ºs 202/2017 (mov. 1471.47/1471.62) e 20/2011 (mov. 10.19/10.24 do PIC).

Em síntese, o que se verifica dos autos é que a atuação dos re-
correntes afigurou-se como imprescindível para o deslinde das empreitadas crimino-
sas, não se revestindo, pois, em absoluto, da alardeada nota de menor importância,
como pretendem fazer crer as defesas técnicas de EDIVAN e SANDRO.

Conclui-se,  portanto,  de forma inequívoca,  que os apelantes,
além de aderirem às condutas delitivas de organização criminosa e lavagens de ca-
pitais,  possuíam efetivo  domínio funcional do fato, haja vista que presentes os ele-
mentos propostos pelo ilustre  penalista Claus Roxin para a caracterização da coautoria,
quais sejam: “existência de um planejamento conjunto do fato; execução conjunta do fato; e a prática de
uma contribuição essencial à etapa da execução”172.

Dessa compreensão não destoa a exegese jurisprudencial sedi-
mentada, que, em casos análogos ao dos autos, vem reiteradamente rechaçando a aplicabi-
lidade da causa minorante de pena invocada pelas defesas. Confira-se: 

“PENAL.  PROCESSO PENAL.  CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO.  PRELIMINARES.  NULIDADE DEPOIMENTO
TESTEMUNHA. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
INVIÁVEL.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVA-
DAS. PRESENTE DOLO ESPECÍFICO. (…) 4.  Impossível  o
reconhecimento de participação de menor importância, quan-
do constatada  a  atuação efetiva  na  conduta  criminosa.  (…)
Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos.”
(TJDFT -  Acórdão 935289,  20100112095567APR,  Relator:  Cesar

172 ALFLEN, Pablo Rodrigo Alflen.  Teoria do domínio do fato:  incongruências da doutrina e jurisprudência
brasileiras. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/redppc/article/view/46430.
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Loyola,  Revisor:  Roberval  Casemiro  Belinati,  2ª  Turma Criminal,
Julgamento: 14/4/2016, DJE: 22/4/2016, g.n.)

“APELAÇÕES  CRIMINAIS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA
(LEI 12.850/13, ART. 2º, CAPUT, E SEUS §§ 2º, 3º); TRÁFI-
CO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO (LEI 11.343/06, ART.
33, CAPUT, C/C O 40, III E IV); RECEPTAÇÃO DOLOSA (CP,
ART. 180, CAPUT);  ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFI-
CADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  (CP,  ART.  311,  CA-
PUT); PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PER-
MITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (LEI
10.826/03, ARTS. 14, CAPUT, E 16, CAPUT); E LAVAGEM DE
CAPITAIS (LEI 9.613/98, ART. 1º, § 1º, II, E SEUS §§ 3º E 4º,
C/C O 14, II, E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). (…) 10.5.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART.
29, § 1º). FUNÇÃO INDISPENSÁVEL. (…) 10.5.  É inviável
reconhecer a participação de menor importância quando está
comprovado que cada membro pertencente à associação para
o tráfico de narcóticos exercia função indispensável para o su-
cesso comum da empreitada.
(TJSC - Apelação Criminal n. 0000208-36.2017.8.24.0004, de Ara-
ranguá, Relator: Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, Julgamen-
to: 10-09-2019, g.n.)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA
(ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013).  RECURSO DEFENSIVO.
(…)  PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPA-
ÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA  (ART.  29,  §  1º,  DO
CÓDIGO PENAL).  IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE DEVI-
DAMENTE EXERCIA A FUNÇÃO QUE LHE INCUMBIA
DENTRO DA FACÇÃO CRIMINOSA. (…) Incogitável reco-
nhecer  a  participação  de  menor  importância  da  ré  quando
comprovado que esteve em conluio com o líder da organiza-
ção criminosa, exercendo a tarefa que lhe incumbia dentro do
projeto delitivo, objetivando a perpetuação da facção. (…) 
(TJSC, Apelação Criminal n. 0003948-33.2016.8.24.0005, de Balneá-
rio Camboriú,  Relator: Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara
Criminal, Julgamento: 29-06-2017, g.n.)
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Nessa  perspectiva,  considerando  que  os autos  demonstram,
com segurança, que os apelantes figuraram como verdadeiros coautor  es   dos fatos, não há
cogitar de reconhecimento do instituto da participação de menor importância, reputando-
se escorreita a dosimetria consoante realizada pelo d. Juízo singular. 

5.4.3. Do concurso de crimes:

Por derradeiro,  melhor sorte  não assiste  aos  apelantes  EH-
DEN,  EDUARDO,  LUCIANA,  ISABEL e  MARION quando propugnam o afasta-
mento do concurso material de crimes aplicado em sentença, fazendo-se inviável, como
pretendido, cogitar de reconhecimento da continuidade delitiva nos autos.

Sabe-se que a incidência da ficção jurídica insculpida no artigo
71 do Código Penal confere a condutas plurais, por motivos de política criminal, trata-
mento de crime único, e reclama, de modo imprescindível, o implemento de certos requi-
sitos legais. A este respeito, prevê o referido dispositivo o seguinte:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (g.n.)

Não basta, destarte, para o reconhecimento do crime continua-
do, a pluralidade e homogeneidade entre as condutas delitivas (dois ou mais delitos da
mesma espécie), sendo inarredável, por igual, a existência de um nexo de continuidade
entre as infrações penais, evidenciado pelas circunstâncias (de tempo, lugar, modo de exe-
cução, entre outras) de ocorrência das práticas delitivas.

Para além dos requisitos de índole objetiva, entretanto, deman-
da a incidência da continuidade delitiva, consoante entendimento jurisprudencial remanso-
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so173, o preenchimento de  vetores de ordem subjetiva, isto é,  que as infrações penais
praticadas pelos agentes resultem de dolo unitário (homogeneidade subjetiva), diferen-
ciando-se a hipótese concreta, assim, do criminoso habitual ou de situações que impor-
tem no reconhecimento de desígnios autônomos.

Com isso em linha de consideração, é forçoso reconhecer que
inexiste no caso vertente qualquer situação de homogeneidade ou unidade de de-
sígnios dos acusados na consecução dos graves crimes de lavagem de capitais le-
vados a cabo ao longo de mais de uma década, inviabilizando, pois, de forma irrefutá-
vel, a caracterização e reconhecimento da almejada continuidade delitiva.

Muito ao contrário,  é imperioso perceber que os delitos, con-
soante executados pelos apelantes e apelados, calcaram-se em vontades autônomas, va-
lendo-se estes da prática delituosa como verdadeiro meio de vida (e isto é inegável,
sobretudo porque, por meio dos crimes, lograram auferir astronômica evolução patrimo-
nial), mediante reiterada ocultação de valores desviados da Assembleia Legislativa do Para-
ná, gerando vultuoso prejuízo patrimonial aos cofres paranaenses. 

A questão, aliás, restou devidamente enfrentada pelo emérito
Juízo sentenciante, ao concluir que, “(…) em um primeiro momento, lavou-se o dinheiro desviado
com a compra dos referidos imóveis, e, em um segundo, confundiu seus rendimentos com benfeitorias e paga-
mentos diversos patrocinados por dinheiro ilícito. Cada negociata realizada – formal ou infor-
malmente – originou-se da vontade independente de tornar o dinheiro sujo em di-
173 Nesse  sentido,  destaca-se  a  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  “AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO.  CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL - CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA
ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  Para o reconhecimento do crime
continuado (art. 71 do Código Penal), adota-se como premissa que determinado agente pratique duas ou
mais  condutas  da  mesma  espécie  em  semelhantes  condições  de  tempo,  lugar  e  modus  operandi  -
requisitos objetivos - unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo . 2. In casu, as
instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em
discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que correspondem à reiteração
criminosa. (...) 3. Esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art.
71 do Código Penal ao criminoso habitual.  Precedentes.  4.  Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
470.124/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019, g.n.) 
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nheiro lícito. Cada investimento realizado foi uma nova oportunidade utilizada pe-
los réus de dar aparência honesta ao escuso. A prática do crime não foi eventual e
esporádica,  ao contrário,  restou  comprovado que os  réus  lavaram dinheiro  por
mais de 10 anos, sendo que, mesmo após a prisão do acusado  ABIB, continuaram explorando as
sórdidas aquisições delitivas, conquistadas às custas dos contribuintes paranaenses.” (mov. 1867.16, p.
575).

É bastante  evidente,  pois,  diante do quadro dos autos,  não
restar configurada a exigida unidade de desígnios apta a autorizar o reconhecimento
da ficção jurídica invocada pela defesa. Como visto, restou comprovado que os acusados
praticaram diversas manobras, ao longo de anos a fio, no intuito de ocultar vultosos valo-
res desviados da Assembleia Legislativa do Paraná, levando a cabo as condutas de lavagem
de capitais de forma reiterada e com viés de habitualidade.

Tanto é assim que o ilustre Magistrado sentenciante reconhe-
ceu e fez incidir, para todos os sentenciados,  a causa de aumento de pena específica
prevista no artigo 1º, § 4.º, da Lei n.º 9.613/98, a evidenciar que não se tratou, de fato,
de continuidade, mas sim de habitualidade delitiva –  tratando-se de institutos exclu-
dentes entre si. Sobre o ponto, Antônio Carlos Welter refere que:

“(…) A aplicação deste instituto [continuidade delitiva] esbarra, ou deveria
esbarrar, nas situações em que caracterizada a mera reiteração criminosa. A
continuidade delitiva constitui-se de ficção jurídica, visto que considera diver-
sos delitos como sendo um único, de modo a tratar o criminoso de forma mais
branda, reduzindo sua pena, mitigando as consequências de seus atos. Este
tratamento mais brando, no entanto, é totalmente incompa-
tível – ou pelo menos deveria ser – com a figura do crimino-
so habitual, aquele que faz do crime seu meio de vida. (...)

A lei nº 9.613/98 traz no seu bojo, no entanto, figura aproximada, cuja
aplicação afasta a da continuidade delitiva em hipóteses determi-
nadas. Estabelece o artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 que a pena será au-
mentada de um a dois terços (...), se o crime foi cometido de forma habitual.
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(…) A lei estabelece figura específica para tratar da reitera-
ção criminosa, que nada mais é do que uma característica
do criminoso profissional ou habitual, embora não exija a presen-
ça de circunstâncias de tempo, lugar e de modo de execução, para que se reco-
nheça uma unidade fictícia ou real de delitos.”174

Daí por que se reputa absolutamente inviável reconhecer, na
hipótese dos autos, à míngua de requisito subjetivo (posto estar-se diante de reiteração e
habitualidade delitivas), a ficção do crime continuado entre os diversos atos de lavagem de
capitais levados a efeito pelo grupamento criminoso. Dessa compreensão, inclusive, não
divergem os Tribunais pátrios em casos semelhantes, como se vê: 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ‘OPERAÇÃO  OCEANOS  GÊ-
MEOS’.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  E FORMAÇÃO  DE
QUADRILHA OU BANDO. (…)  IMPOSSIBILIDADE DO
RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DA HABITUA-
LIDADE E CONTINUIDADE DELITIVA. (…) 33 – Habitu-
alidade e continuidade delitiva. Na terceira fase de fixação das
penas, a discussão recai sobre a possibilidade de aplicação da
causa  de  aumento  prevista  no  §4º  do  artigo  1º  da  Lei  nº
9.613/98 (na redação anterior  a  Lei  nº  12.683/12)  cumulada
com a continuidade delitiva. 34 - É assente na jurisprudência e na
doutrina que  a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento
da continuidade. A continuidade delitiva é ficção jurídica em bene-
fício  do réu,  cujos  requisitos  compreendem circunstâncias  seme-
lhantes de tempo, lugar, modo de execução e vínculo subjetivo en-
tre as condutas perpetradas. De outro turno, a habitualidade veri-
fica-se quando o agente faz do crime seu modo de vida, o que
exige sanção mais severa, sendo incompatível com a aplicação
do benefício previsto no artigo 71 do Código Penal. Preceden-
tes. (…)”
(TRF 3ª Região, EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE  -  46253  -  0006251-86.2006.4.03.6181,  QUINTA
TURMA,  Rel.  Des.  Federal  HÉLIO  NOGUEIRA,  julgado  em
23/03/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2015, g.n.)

174 WELTER, Antônio Carlos. Dos crimes: dogmática básica. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (org.). Lavagem de
dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 209. g.n.
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“PENAL. PROCESSO PENAL.  LAVAGEM DE DINHEIRO.
(…) DOSIMETRIA DAS PENAS.  HABITUALIDADE. SUBS-
TITUIÇÃO. PENA DE MULTA. IDENTIDADE DE AÇÕES.
INOCORRÊNCIA.  CONCURSO MATERIAL.  POSSIBILI-
DADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. (…) 20. Segundo o magis-
tério de Nelson Hungria, a habitualidade é a persistência de um
estado subjetivo de afeiçoamento ao crime, ou mais particula-
rizadamente:  é  um status  de  anti-sociabilidade,  criado pela
cumplicidade de fatores endógenos e exógenos, em virtude do
qual, um indivíduo se entrega repetidamente à prática de cri-
mes,  procurando ou  cuidando de  não perder  ocasiões  para
isso, de tal  modo que a conduta criminosa se faz nele uma
tendência radicada na estrutura mesma de sua personalidade.
O delinquente habitual, de que é extremo grau o delinquente
profissional (que faz do crime um meio de vida), não repre-
senta senão um species do genus, delinquente perigoso, cuja
debelação ou neutralização constitui, na atualidade, o objeto
central  da política de prevenção do crime.  Se a habitualidade
não fosse um acentuado tipo de periculosidade, não haveria razão,
como é claro, para que dela cuidasse de modo especial, ou destaca-
damente da reincidência simples ou da ‘delinquência ocasional ou de
emergência’. (Comentários ao Código Penal - Vol. III. Rio de Janei-
ro: Forense, 1956, p. 340). Distinta é a situação da   fictio     juris   da  
continuidade delitiva, porquanto, conforme percucientemente
apontado por Guilherme de Souza Nucci, não se aplica o cri-
me continuado ao criminoso habitual, pois não merece o be-
nefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente
ao criminoso eventual (Código Penal Comentado. 5. ed. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 374). Em resumo: quem faz do
crime a sua atividade comercial, como se fosse uma profissão,
incide na hipótese da habitualidade. 21. A reiteração crimino-
sa, como é cediço, ensejaria um juízo de censurabilidade de
cada ato isolado, somando-se, ao final, as reprimendas. Toda-
via, a Lei nº 9.613/98 contém regramento próprio e em sentido di-
verso, dispondo, em seu artigo 1º, § 4º, que a pena será aumentada
de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput
deste artigo, se o crime foi cometido de forma habitual (...). No dis-
positivo em questão, esclarece William Terra de Oliveira, cada um
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dos crimes anteriores possui plena autonomia (...). O parágra-
fo introduz a figura da reiteração criminosa, que nada mais é
do que uma característica do criminoso chamado ‘profissio-
nal’ ou ‘habitual’. Por tal motivo, não estamos diante de um
crime continuado propriamente dito (art. 71 do Código Penal).
(...)”
(TRF4,  ACR  2006.70.00.026752-5,  OITAVA  TURMA,  Relator
PAULO AFONSO BRUM VAZ, D.E. 26/11/2008, g.n.)

Não bastasse isso, apenas para esgotar a questão, vislumbra-se
dos autos não restar preenchido na hipótese vertente, por igual, requisito de ordem ob-
jetiva  para o reconhecimento da continuidade delitiva, consubstanciado na exigência de
similaridade das circunstâncias temporais entre as condutas criminosas. 

Com efeito,  não se pode perder  de vista  que  as reiteradas
práticas de lavagem em exame foram cometidas por anos a fio e em interregnos de
tempo diversos – espaçados entre si por diversos meses, como se vê –, tornando-se pa-
tente, nesse contexto, a  inexistência de homogeneidade temporal entre as condutas
criminosas perpetradas.

Nesse sentido, a propósito, é assente no Superior Tribunal de
Justiça a orientação no sentido de que a existência de intervalo de tempo superior a 30
(trinta) dias entre as condutas delitivas implica, por si só, na quebra do nexo de con-
tinuidade exigido para o reconhecimento da ficção jurídica correlata. A este respeito, re-
gistram-se elucidativos arestos sobre a questão:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  RE-
CURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME
CONTINUADO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATI-
CADOS  EM  INTERVALO  SUPERIOR  A  30  (TRINTA)
DIAS.  REITERAÇÃO CRIMINOSA.  AGRAVO REGIMEN-
TAL DESPROVIDO. 1. O art. 71, caput, do Código Penal não
delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento
da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a in-
cidência  do instituto  quando as  condutas  criminosas  foram
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cometidas em lapso superior a trinta dias. 2. E mesmo que se
entenda preenchido o requisito temporal, há a indicação, nos autos,
de que o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que prati-
ca reiteradamente delitos de tráfico, o que afasta a aplicação da con-
tinuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigo-
roso. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1747139/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Tur-
ma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019, g.n.)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTI-
NUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. LAPSO SUPE-
RIOR A TRINTA DIAS. (...) 2.  Apesar de o legislador não ter
delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao
reconhecimento  da  continuidade  delitiva,  firmou-se,  nesta
Corte, o entendimento de não ser possível a aplicação da regra
quando os delitos tiverem sido praticados em período superior
a 30 dias. 3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(AgRg no REsp 1345772/SE, Rel.  Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017, g.n.)

Nesse contexto, seja pela manifesta ausência de vetor de or-
dem objetiva (temporal),  seja pelo  não preenchimento do requisito intrínseco de
natureza subjetiva, evidenciado pelo quadro de reiteração e habitualidade delitiva nos
autos, não há reconhecer a incidência do crime continuado tal como requerem os apelan-
tes. Trata-se, inequivocamente, de concurso material  entre os crimes de lavagem (art. 69
do CP) não referentes a um mesmo imóvel – com relação aos quais já reconheceu o Juízo
o cúmulo formal –, consoante bem aplicado em sentença.

Em suma, não sendo o caso de nulificação do processo por
quaisquer das linhas argumentativas suscitadas e restando devidamente comprovadas a
ocorrência,  autoria  e  configuração das  práticas  delitivas  imputadas  aos  acusados,  bem
como fundamentada a dosimetria, imperiosa se faz a parcial reforma da r. decisão ver-
gastada, a fim de que os termos da denúncia sejam acolhidos na íntegra – excetuando-se,
vale lembrar, os itens 7.11 (para EDIVAN BATAGLIN) e 9 da exordial, com relação aos
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quais não há inconformismo ministerial, bem como o item 5 da peça acusatória, visto que
cabível a absolvição de ABIB MIGUEL neste específico ponto.

6. Conclusão:

Diante do exposto, define-se esta Procuradoria de Justiça Cri-
minal pelo (i) conhecimento e des  provimento   dos recursos de apelação interpostos pe-
las defesas de EDUARDO MIGUEL ABIB, EHDEN ABIB, LUCIANA DE LARA
ABIB,  ISABEL STEIN MIGUEL,  MARION VARASSIN DE LARA MIGUEL,
EDIVAN BATAGLIN e SANDRO BATAGLIN, mantendo-se incólume o édito con-
denatório para eles exarado; pelo (ii) conhecimento e  parcial provimento do apelo, a
fim de que seja absolvido, tão somente, da imputação de lavagem de capitais descrita no
item 5 da denúncia; e pelo (iii) conhecimento e provimento do recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado do Paraná, com a conseguinte  condenação dos imputados
ANTÔNIO   e   PEDRO ABIB   pelos delitos de organização criminosa e lavagens de capi  -  
tais, bem como dos   demais acusados   na extensão em que absolvidos em primeira instân  -  
cia, nos estritos termos da fundamentação supra.

Curitiba, 10 de setembro de 2020.

Cláudio Rubino Zuan Esteves
       Procurador de Justiça
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