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Classe: 13.402

Processo Especial / Crimes de Lavagem de Dinheiro      

Réus:  APARECIDO ANTÔNIO e OUTROS

                              S E N T E N Ç A1

I – RELATÓRIO

Em  13 de julho de 2012 (fls. 01-I),  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ajuizou  a  presente  ação  penal  pública  incondicionada  em  face  de  APARECIDO 

ANTÔNIO,  MARITA APARECIDA LEONEL DE  MENEZES,  WELLINGTON  PEIXOTO 

MOURA e  SEBASTIÃO  PEIXOTO  MOURA,  qualificados  e  representados  nos  autos, 

imputando aos dois primeiros réus a prática de fatos tipificados no  art. 312, caput, do 

Código Penal; imputou a WELLINGTON PEIXOTO a prática de fatos tipificados no art. 

312, §  1º, do  Código  Penal;  imputou,  por  fim,  a  WELLINGTON  PEIXOTO e  a 

SEBASTIÃO  PEIXOTO a  prática  de  fatos  tipificados  no  art.  1º,  inciso  V,  da  Lei  n 

9.613/98, em sua redação original.

Aduz,  o  Parquet Federal,  em  apertada  síntese,  que  os  acusados 

1 Sentença Tipo “D”. (Provimento COGER 38/2009, Art. 350, § 4º; Resolução CJF 535/2006.)
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APARECIDO  ANTÔNIO,  MARITA MENEZES e  WELLINGTON  PEIXOTO,  agindo  de 

forma livre, voluntária e consciente, no período de tempo compreendido entre os anos 

de 2001 a 2003, desviaram recursos financeiros provenientes do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no valor de R$61.800,00 (sessenta e um 

mil e oitocentos reais), uma vez que a pessoa jurídica administrada por WELLINGTON 

PEIXOTO,  Posto do Bosque Ltda.,  recebeu do  INCRA,  mediante nota de emprenho 

emitida e paga por APARECIDO ANTÔNIO, por óleo diesel que não chegou a ser de fato 

entregue, tendo a acusada MARITA MENEZES atestado nota fiscal sabidamente inidônea 

para acobertar o desvio da verba pública.

Narra também que os acusados  SEBASTIÃO PEIXOTO e  WELLINGTON 

PEIXOTO,  agindo  livre,  voluntária  e  conscientemente,  no  período  de  tempo 

compreendido entre os anos de 2001 a 2003,  deram aparência de origem lícita ao 

dinheiro desviado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

no valor de R$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), por meio de seguidas 

operações bancárias fragmentadas.

Por  meio  do  despacho  de  fls.  637,  determinou-se  a  notificação dos 

denunciados  APARECIDO ANTÔNIO e  MARITA APARECIDA LEONEL DE MENEZES 

para oferecerem defesa preliminar, em 15 (quinze) dias, na forma do art. 514 do Código 

de Processo Penal.

Notificação pessoal dos denunciados APARECIDO ANTÔNIO e MARITA 

APARECIDA certificada às fls. 654 e 656/vº, respectivamente, tendo  ela apresentado a 

defesa preliminar de fls. 657/669, e ele, a de fls. 764/782.

Por meio da decisão de fls. 789/792, datada de 30 de setembro de 2013, 
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houve o recebimento da denúncia.

Citação e respostas escritas dos acusados conforme especificado na tabela 

abaixo:

Acusado Citação Resposta Escrita

WELLINGTON PEIXOTO fls. 800/vº fls. 924/963

SEBASTIÃO PEIXOTO fls. 801/vº fls. 803/836

MARITA APARECIDA fls. 1.106 fls. 1.110/1.118

APARECIDO ANTÔNIO fls. 1.125 fls. 1.130/1.148

Por  meio  da  decisão  de  fls.  1.151/1.154 (volume  6),  foi  negada  a 

absolvição sumária dos réus.

Aberta a fase de instrução processual, foram ouvidas mediante a expedição 

de cartas precatórias as seguintes testemunhas: Salmo de Souza (mídia de fls. 1.240 - 

volume 7),  Clemerson Lopes da Silva (mídia de fls.  1.257),  Genivaldo Joaquim da 

Silva (mídia de fls. 1.275).

Conforme se verifica da Ata de Audiência de fls. 1.360/1.362, foram ouvidas 

neste Juízo, bem como por videoconferência, as testemunhas Adão de Castro e Silva, 

João Batista  Gasperini,  Gercino José da Silva  Filho,  Sueli  Pereira  e  Silva,  José 

Saulo Derze Craveiro, Antônio Pereira das Chagas e José Everaldo Morais de Lima, 

cujos depoimentos estão registrados nas mídias de fls. 1.390 e de fls. 1.395.

Conforme se verifica da Ata de Audiência de fls. 1.396/1.397, foi ouvida por 

videoconferência  a  testemunha  Luiz  Claudinei  Ferreira,  estando  seu  depoimento 

registrado na mídia de fls. 1.427.
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Conforme se verifica da Ata de Audiência de fls. 1.416/1.418, foram ouvidas 

as  testemunhas  Hélio  Costa  Filho,  Ailtamar  Carlos  da  Silva,  Heloísa  Morais  de 

Almeida  Villa  Verde,  João Carlos  Ferreira  dos  Reis,  Emival  Rodrigues da  Luz e 

Jurair  Joaquim de  Carvalho,  estando  os  depoimentos  registrados  na  mídia  de  fls. 

1.428.

Também  ouvidas  mediante  expedição  de  carta  precatória  as  seguintes 

testemunhas:  Alvarino Gabriel  de Oliveira,  Adivonilson Ribeiro de Almeida,  Ailton 

Severino Gama e  Alfredo Arantes da Rocha, estando esses depoimentos registrados 

na mídia de fls. 1.470.

O Termo de Audiência de fls. 1.487 noticia a inquirição da testemunha Dásio 

Marques Ferreira, cujo depoimento está registrado na mídia de fls. 1.491.

Conforme  se  observa  da  Ata  de  Audiência  de  fls.  1.498/1.500,  foram 

interrogados neste Juízo os acusados  APARECIDO ANTÔNIO,  MARITA APARECIDA, 

SEBASTIÃO  PEIXOTO e  WELLINGTON  PEIXOTO,  cujas  falas  estão  registradas  na 

mídia de fls. 1.507.

Concluídos os interrogatórios, e impulsionados os autos à fase do art. 402 

do Código de Processo Penal, as partes não requereram diligências complementares 

(fls. 1.499).

Em atenção à regra do § 2º do art. 222 do Código de Processo Penal, foi  

juntada  aos  autos  a  mídia  de  fls.  1.516,  contendo  o  depoimento  da  testemunha 

Sebastião Batista Guimarães.

o Ministério Público Federal, por um de seus representantes legais com 
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atuação  neste  Juízo,  apresentou  alegações  finais,  em  forma  de  memoriais,  em  que 

requereu:  a) a  condenação dos  acusados  APARECIDO  ANTÔNIO e MARITA 

APARECIDA LEONEL DE MENEZES nas penas do art. 312, § 2º, do Código Penal; b) a 

condenação do acusado  WELLINGTON PEIXOTO MOURA nas penas do  art. 171 do 

Código  Penal;  c) a  absolvição dos  acusados  WELLINGTON  PEIXOTO  MOURA  e 

SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA  quanto  ao  delito  do  art.  1º,  V,  da Lei  9.613/98 (fls. 

1.518/1.532). 

Após apresentadas alegações finais  pelo  Parquet,  na forma e no prazo 

legais,  um  segundo  representante  do  Ministério  Público  Federal  apresentou  os 

memoriais de fls. 1.535/1.550, em que veiculou  ADITAMENTO ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  tendo  formulado  os  seguintes  requerimentos:  a) a 

condenação dos acusados APARECIDO ANTÔNIO, MARITA APARECIDA LEONEL DE 

MENEZES e WELLINGTON PEIXOTO MOURA nas penas do art. 312 do Código Penal; 

b) a  condenação  dos  acusados  WELLINGTON  PEIXOTO  MOURA  e  SEBASTIÃO 

PEIXOTO MOURA nas penas do art. 1º, V, da Lei 9.613/98.

Alegações finais do denunciado  APARECIDO ANTÔNIO apresentadas em 

forma  de  memoriais,  em  que  requereu,  preliminarmente:  a) a  retirada  dos  autos  do 

aditamento às alegações finais de fls. 1.535/1.550, por se tratar de peça apresentada 

extemporaneamente,  quando já operada a preclusão consumativa;  b) a ocorrência da 

prescrição, visto que a denúncia, que narrou fatos ocorridos entre os anos de 2001 e 

2003,  somente  foi  recebida  no  dia  30/09/2013,  quando,  segundo  a  defesa,  já  teria 

ocorrido a extinção da punibilidade. 

No que concerne ao mérito, pugnou pela  absolvição, à luz do art. 386 do 

Código de Processo Penal (fls. 1.552/1.573).
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Alegações finais do denunciado  SEBASTIÃO PEIXOTO apresentadas em 

forma  de  memoriais,  em  que  requereu,  preliminarmente:  a) a  retirada  dos  autos  do 

aditamento às alegações finais de fls. 1.535/1.550, por se tratar de peça apresentada 

extemporaneamente, quando já operada a preclusão consumativa;  b) cerceamento do 

direito de defesa, tendo em vista que a citação do acusado somente ocorreu no ano de 

2013, mais de 12 (doze) anos depois da prática dos fatos,  o que acabou por prejudicar a 

ampla defesa, “devido à maior dificuldade de produção de prova documental, por certo a mais 

valorada pelo judiciário”; c) a ocorrência da prescrição, visto que a denúncia, que narrou 

fatos ocorridos entre os anos de 2001 e 2003, somente foi recebida no dia 30/09/2013,  

quando,  segundo  a  defesa,  já  teria  ocorrido  a  extinção  da  punibilidade,  mormente 

considerando a avançada idade do acusado.

Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição, ao argumento de que não existe 

prova suficiente para a condenação (fls. 1.846/1.864).

O denunciado  WELLINGTON PEIXOTO apresentou alegações finais,  por 

meio  de  memoriais  escritos,  em  que  requereu,  preliminarmente,  a  ocorrência  de 

cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a citação somente ocorreu no ano 

de 2013, mais de 12 (doze) anos depois da prática dos fatos,  o que acabou por prejudicar 

a ampla defesa, “devido à maior dificuldade de produção de prova documental, por certo a mais  

valorada pelo judiciário”.

Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição, ao argumento de que não existe 

prova suficiente para a condenação (fls. 1.899/1.910).

Alegações  finais  da  denunciada  MARITA APARECIDA apresentadas  em 

forma de memoriais, em que requereu a absolvição, invocando a regra do art. 386, IV, do 
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Código  de  Processo  Penal.  Alternativamente,  requereu  a  declaração  da  extinção  da 

punibilidade,  pela  ocorrência  da  prescrição.  Em  caso  de  condenação,  requereu  a 

aplicação de pena no grau mínimo (fls. 1.915/1.919).

Esse o relato do quanto essencial.

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DA VALIDADE DO ADITAMENTO ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DE FLS. 

1.535/1.550.

Após  apresentadas  alegações  finais  pelo  Parquet (memorial  de  fls. 

1.518/1.532), um segundo representante do Ministério Público Federal  apresentou, via 

dos  memoriais  de  fls.  1.535/1.550,  aditamento  às  alegações  finais,  cujo 

desentranhamento dos autos foi pedido pelas defesas.

O  pedido  de  desentranhamento  não  merece  acolhida,  pelas  seguintes 

razões.

Após a apresentação das alegações finais de fls. 1.518/1.532, pelo Parquet, 

houve a juntada, no dia 06/10/2017, da Carta Precatória nº 132/2017 (fls. 1.509), por meio 

da qual foi inquirida a testemunha Sebastião Batista Guimarães.

Remetidos os autos ao  Ministério Público Federal (Termo de Remessa de fls. 

1.534) para que tomasse ciência da juntada do depoimento da testemunha  Sebastião 

Batista  Guimarães,  o  órgão  entendeu  que  houve  a  reabertura  da  instrução 

processual,  motivo  por  que  apresentou  o  aditamento às  alegações  finais de  fls. 
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1.535/1.550.

Nos termos do art. 222, § 2º do CPP, “findo o prazo marcado, poderá realizar-se 

o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos”.

Ora,  se  houve  a  juntada  de novo  depoimento  após a  apresentação das 

alegações  finais  pelo  Parquet,  mas  antes  de  prolatada  a  sentença,  e  antes  da 

apresentação de alegações finais pelas defesas, forçoso concluir que órgão diverso do 

Ministério  Público  estava  autorizado  a  aditar  as  alegações  finais  anteriormente 

apresentadas,  por  ser  esse o  posicionamento  que melhor  atende à  concretização do 

princípio do contraditório. 

Acrescente-se que, independentemente do conteúdo das alegações finais 

ou do seu aditamento, o Juízo não está vinculado ao pedido formulado pelo Parquet, 

daí  porque não  existe  qualquer  prejuízo  às  defesas  em se  manter  nos  autos  o 

aditamento às alegações finais de fls. 1.535/1.550.

2.2  –  DA  INEXISTÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  PELA 

DEMORA NA CITAÇÃO.

Não merece prosperar as alegações das defesas de SEBASTIÃO PEIXOTO 

e WELLINGTON PEIXOTO, no tocante a existência de cerceamento do direito de defesa. 

Ainda que a citação dos acusados somente tenha ocorrido no ano de 2013, 

mais de 12 (doze) anos após a prática dos fatos, não referiram as defesas quais seriam 

os  documentos  essenciais  ao  deslinde  da  lide  que  disporiam caso  a  citação  tivesse 

ocorrido em menor prazo, não tendo demonstrado, assim, o prejuízo alegado. 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 06/09/2018, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 28006953500235.

                                 Pág. 8/33



 

  0  0  2  9  2  3  5  6  6  2  0  1  3  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0029235-66.2013.4.01.3500 - 11ª VARA - GOIÂNIA
Nº de registro e-CVD 00132.2018.00113500.2.00662/00128

Nessa esteira, calcado no princípio  pas de nullité sans grief,  superada a 

nulidade aventada.

2.3 – DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PELA PENA EM ABSTRATO, 
EM RELAÇÃO AO ACUSADO SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, MAIOR DE 70 ANOS 
NA DATA DA SENTENÇA.

O poder-dever de punir do Estado é abstrato, nascendo, concretamente, no 

momento da violação da norma penal.  De se ressaltar,  no entanto,  que a atuação 

jurisdicional não é eterna, devendo ser exercitada dentro dos prazos fixados em lei.

A prescrição, em abstrato, no que respeita ao delito do art. 1º, inciso V, da 

Lei 9.613/98, cujo preceito secundário prevê pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) 

anos, opera-se em 16 (dezesseis) anos, ao teor do disposto no art. 109, inciso II, do 

Código Penal.

O acusado  SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA,  nascido aos  20.01.1945 (fls. 

01-B),  conta,  atualmente,  73 anos completos, daí  porque,  em relação a ele, o prazo 

prescricional  é  reduzido da  metade, ao teor  da  regra do art.  115 do Código de 

Processo Penal, verbis:

Art. 115 -  São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 
tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,  na data da sentença,  maior de 70 
(setenta) anos. (Grifou-se).

Portanto,  diante das regras do art.  109,  inciso II,  c/c  art.  115, ambos do 

Código Penal,  o  prazo prescricional em relação ao acusado  SEBASTIÃO PEIXOTO 

MOURA, dada a redução pela metade, é de     08 (oito) anos  .
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Tendo em vista que os fatos narrados na denúncia ocorreram entre 2001 e 

2003,  e  considerando  que  o  primeiro  marco  interruptivo,  ou  seja,  o  recebimento da 

denúncia (CP, art. 17, I) somente ocorreu no dia 30 de setembro de 2013 (decisão de fls. 

789/792), imperioso concluir pelo transcurso de lapso de tempo superior a 08 (oito) 

anos entre uma data e outra.

Nessas condições, deve ser  declarada a extinção da punibilidade, pela 

pena em abstrato, em favor do acusado SEBASTIÃO PEIXOTO.

2.4  -  DA  NÃO  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO,  PELA  PENA  EM 
ABSTRATO,  EM  RELAÇÃO  AOS  ACUSADOS    APARECIDO  ANTÔNIO  ,    MARITA   
APARECIDA LEONEL DE MENEZES     E     WELLINGTON PEIXOTO MOURA  .

A prescrição, em abstrato, tanto no que se refere ao crime de do art. 312 

do Código Penal,  cujo preceito secundário prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 12 

(doze) anos, quanto no que respeita ao delito do art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98, cujo 

preceito secundário prevê pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos, opera-se em 16 

(dezesseis) anos, ao teor do disposto no art. 109, II, do Código Penal.

No caso dos presentes autos, os  fatos  narrados na denúncia  ocorreram 

entre 2001 e 2003, ao passo que o recebimento da denúncia (primeira causa interruptiva 

da prescrição -  CP,  art.  117,  I) ocorreu no  dia 30 de setembro de 2013 (decisão de fls. 

789/792), não tendo transcorrido lapso de tempo superior a 16 (dezesseis) anos entre 

uma data e outra.

De igual  modo,  desde o recebimento da denúncia, dia  30/09/2013,  até o 

presente momento também não transcorreu lapso de tempo superior a 16 (dezesseis) 

anos, de onde se conclui, iniludivelmente, que não se consumou a prescrição, pela pena 
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em  abstrato,  relativamente  aos  denunciados  APARECIDO  ANTÔNIO,  MARITA 

APARECIDA LEONEL DE MENEZES e WELLINGTON PEIXOTO MOURA.

2.5 - DO EXAME DO MÉRITO.

Em relação aos acusados  APARECIDO ANTÔNIO,  MARITA APARECIDA 

LEONEL DE MENEZES e WELLINGTON PEIXOTO MOURA, cuja punibilidade ainda não 

está extinta pela pena em abstrato, o que possibilita a análise do mérito, foram imputados 

os crimes de  peculato, na modalidade de desvio de bem público (CP, art. 312,  caput), 

tendo sido também imputada ao acusado WELLINGTON PEIXOTO a prática do  delito de 

lavagem de dinheiro,  tipificado no art.  1º, inciso V, da Lei 9.613/98, em sua redação 

original.

Passo a analisar  as imputações da denúncia,  fazendo-o em dois tópicos 

distintos, nos termos abaixo. 

2.5.a  -  DA  CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  PECULATO,  NA 

MODALIDADE DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA.

Segundo  narrado  na  denúncia,  os  acusados  APARECIDO  ANTÔNIO, 

MARITA MENEZES e  WELLINGTON PEIXOTO,  no  período de tempo compreendido 

entre os anos de 2001 a 2003, desviaram recursos financeiros do INCRA, no valor de 

R$61.800,00 (sessenta e um mil  e oitocentos reais), haja visa que a  pessoa jurídica 

administrada por  WELLINGTON  PEIXOTO,  Posto  do  Bosque  Ltda.,  recebeu  do 

INCRA,  mediante  nota  de  empenho  emitida  e  paga por  APARECIDO ANTÔNIO,  por 

62.000 (sessenta e dois mil) litros de óleo diesel, combustível esse que não chegou a 

ser  de  fato  entregue  às  Prefeituras  a  que  se  destinava,  tendo  a  acusada  MARITA 

MENEZES atestado nota fiscal sabidamente inidônea com o fim de acobertar o desvio da 
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verba pública.

A conduta acima descrita está tipificada no art. 312, caput, do Código Penal 

brasileiro, nestes termos:

Art.  312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro,  valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular,  de que tem a posse em razão do cargo,  ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Cuida-se de  crime próprio, cuja prática, em regra, está afeta apenas aos 

funcionários públicos (ressalvadas as hipóteses, tal como no caso vertente, de concurso 

de agentes - arts. 29 e 30 do CP), assim considerados todos aqueles indicados no art.  

327 do Código Penal, que visa a tutelar a moralidade da Administração Pública, bem 

como seu patrimônio.

O  elemento  subjetivo do  tipo  é  o  dolo,  que  se  consubstancia,  na 

modalidade  imputada  na  denúncia,  na  vontade  livre  e  consciente  do  agente  de 

desviar,  em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou bem da Administração 

Pública.

Assentadas  essas  premissas,  frise-se,  desde  logo,  que  para  haver 

condenação  penal  é  necessária  a  existência  de  prova  acima  de  dúvida  razoável  da 

autoria e da materialidade delitivas.

2.5.a.(1)  -  DA  RESPONSABILIDADE  PENAL  DOS  DENUNCIADOS 

APARECIDO ANTÔNIO E WELLINGTON PEIXOTO.

No  presente  caso,  as  provas  coligidas  aos  autos  evidenciam,  acima  de 

dúvida razoável, a prática, pelos denunciados APARECIDO ANTÔNIO e  WELLINGTON 
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PEIXOTO, do crime de peculato imputado na denúncia. Vejamos o porquê da assertiva.

Os  autos  foram  instruídos,  desde  a  fase  de  inquérito,  com  o  processo 

administrativo  INCRA/SR.04/Nº  54150.00.1581/2001-00,  de  cuja  leitura  se  extrai  o 

seguinte:

- o denunciado APARECIDO ANTÔNIO, na qualidade de Superintendente 

Regional  do  INCRA-GO,  autorizou  a  deflagração  de  procedimento  licitatório,  na 

modalidade convite, tipo menor preço, para a aquisição de 62.000 (sessenta e dois mil) 

litros  de  óleo  diesel,  a  serem repassados aos Municípios  de Amaralina  (2.000 litros), 

Campinorte (2.000 litros), Doverlândia (30.000 litros), Goiás (10.000 litros), Heitoraí (3.000 

litros), Itaberaí (2.000 litros), Montividiu do Norte (3.000 litros), Mundo Novo (5.000 litros) e 

Rio Verde (5.000 litros), que seriam utilizados na abertura e melhoramento de estradas 

em projetos de assentamento rural (fls. 159 e 145);

- o edital  do convite  foi  retirado por  três pessoas jurídicas (fls.  174/176), 

dentre  as  quais  apenas  Posto  do  Bosque  Ltda.,  empresa  pertencente  ao  corréu 

WELINGTON PEIXOTO, atendeu à convocação, demonstrando  interesse em participar 

da licitação; 

- todavia, mesmo sem a quantidade mínima de propostas válidas, o ato não 

foi  repetido  e  a  única  pessoa  jurídica  participante  foi  considerada  habilitada,  em 

16/11/2001 (fl. 177), sagrando-se vencedora, na data de 19/11/2001, com o preço global  

de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais) (fl. 190);

- ato  contínuo,  no  dia  20/11/2001,  o  acusado  APARECIDO  ANTÔNIO 

homologou e adjudicou o objeto licitado à única pessoa jurídica licitante (fl. 193);
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- o pagamento do valor da licitação foi realizado mediante apresentação de 

nota fiscal única ao INCRA, a qual foi atestada pela corré MARITA APARECIDA (fl. 196)2.

As constatações acima apontadas devem ser cotejadas com o Relatório de 

Ação de Controle nº 00190.005716/2005-26, emanado da Controladoria Regional da 

União no Estado de Goiás, acostado às fls. 31/67, cujo item 3 contém veicula, dentre 

outras, as conclusões abaixo transcritas:

 Não houve  um controle  efetivo,  por  parte  do INCRA/GO,  no 
acompanhamento  da  distribuição  do  óleo  diesel  doado  aos 
Municípios  beneficiados  e  nem  no  acompanhamento  da 
realização das  obras  que deveriam ser  executadas,  de forma 
que a Unidade não possui condições de comprovar a correta 
distribuição e utilização do combustív  e  l  ;

 A distribuição de combustíveis pelo INCRA/GO aos municípios 
não foi precedida da formalização de convênio, ou instrumento 
congênere,  evidenciado  a  informalidade  da  gestão  em 
contrariedade  ao  pronunciamento  da  assessoria  jurídica  da 
Unidade;

 A  forma  de  aquisição  de  combustíveis  pelo  INCRA/GO 
demonstrou-se  inadequada,  haja  vista  a  subcontratação 
realizada pela empresa vencedora da licitação,  não prevista 
contratualmente;

 Foram identificadas falhas e omissões por parte do INCRA/GO 
na realização da licitação, tais como: homologação da licitação 
na modalidade convite nº 006/2001 sem a quantidade mínima 

2 -  Quanto à acusada  MARITA APARECIDA, não existe prova de que tenha agido com dolo. A conduta da ré, no entanto, será 
analisada em tópico distinto.
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de propostas válidas; alteração do quantitativo a ser destinado 
ao Município de Montividiu do Norte – GO, sem justificativas 
técnicas ou administrativas no processo; declaração de que as 
despesas estão enquadradas na Lei 9.989, de 11.07.2000, sem 
assinatura;

 As  Prefeituras  beneficiadas  também demonstraram ter  sido 
ineficientes quanto ao controle do recebimento e utilização do 
óleo  diesel,  de  forma  que,  à  exemplo  do  INCRA/GO,   não 
possuem  condições  de  comprovar  a  correta  distribuição  e 
utilização do combustível;   

As conclusões veiculadas por meio do aludido Relatório foram confirmadas 

em Juízo por intermédio do depoimento da testemunha Adão De Castro E Silva, servidor 

aposentado da Controladoria Geral da União, o qual afirmou que realizou visitas in loco 

nas Prefeituras e nos assentamentos para fiscalizar como ocorreu o acompanhamento da 

distribuição do combustível (mídia à fl. 1.390).

De igual modo, as testemunhas José Saulo Derze Craveiro  (mídia de fls. 

1.390) e Heloisa Morais de Almeida Villa Verde (mídia de fls. 1.428), ambos servidores 

do  INCRA-GO,  afirmaram que a responsabilidade pela guarda e pela entrega do óleo 

diesel licitado era do setor próprio do INCRA-GO.

Por intermédio do documento de fls. 18, a Comissão de Licitação solicitou da 

Superintendência que informasse: o local de entrega do óleo diesel; quem deveria emitir o 

termo de recebimento da entrega do produto e encaminhar as notas fiscais para serem 

atestadas pela Divisão Solicitante; entre outras informações.

Em resposta, às fls. 19, a acusada  MARITA APARECIDA informou que o 

produto  deveria  ser  entregue  diretamente  às  Prefeituras,  e  que  os  Empreendedores 
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Sociais seriam os responsáveis, quando da entrega do produto, por receber e atestar as 

notas fiscais.

Há  ainda  despacho  do  acusado  APARECIDO  ANTÔNIO no  mesmo 

documento, informando que o pagamento ocorreria após atestada a nota fiscal.

O Edital  da Licitação (fls.  144/152)  previu  que o combustível  deveria  ser 

fornecido  de  uma só  vez  e  entregue  às  Prefeituras,  na  presença  de  um funcionário  

indicado pelo INCRA. 

Nesse sentido, o item 12.2.2 do Edital veiculou a regra abaixo:

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, através de crédito bancário em um prazo de 
até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do adimplemento da obrigação, após apresentação 
da  Nota  Fiscal  do  produto  fornecido,  em  duas  vias,  que  deverão  ser  atestadas  pelo 
funcionário  indicado  pelo  INCRA  para  o  seu  recebimento,  dando-se  por  aceito  o 
fornecimento. (edital fl. 150)

A Procuradoria Regional do INCRA/GO, conforme evidencia o documento de 

fls. 154/157, aprovou a minuta do edital,  com a ressalva de que deveria ser firmado 

termo  de  ajuste  entre  o  INCRA e  as  Prefeituras, o  qual  definisse  a  forma  de 

execução dos trabalhos, considerando a grande quantidade de óleo diesel, o que 

não  foi  minimamente  acatado  pelo  denunciado  APARECIDO  ANTÔNIO,  então 

Superintendente do INCRA-GO.

O Relatório Circunstanciado 205/2010 (fls. 265/267) revela que assentados 

nos Projetos de Assentamento do município de Doverlândia afirmaram que as obras não 

foram realizadas a contento, de modo que apresentaram reclamação ao INCRA. 

Acrescente-se ainda que o sócio-proprietário do Auto Posto Ribeiro Ltda., 
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que  supostamente  teria  cedido  seu  tanque  para  armazenamento  do  óleo  diesel  no 

município  de  Doverlândia,  quando  fiscalizado  por  servidores  da  SEFAZ/GO,  firmou 

declaração informando não ter recebido as mercadorias acompanhadas pela nota 

fiscal  nº  5533,  ou  seja,  não  teria  recebido  os  30  mil  litros  de  óleo  diesel  da 

PETROFER (fls. 138/139), em que pese suas declarações em Juízo.

A  declaração  à  Secretaria  da  Fazenda  gerou  a  lavratura  do  auto  de 

infração n. 3 0055205 420 77.

A testemunha  João Batista Gasperini, servidor aposentado da Secretaria 

da Fazenda, afirmou em Juízo que, quando da fiscalização no Posto de Doverlândia, não 

localizou a nota fiscal da PETROFER na relação da sociedade empresária, razão por que 

autuou o estabelecimento (mídia à fl. 1.390).

A Prefeitura de Montividiu do Norte informou às fls. 612, que, “no entanto, o 

INCRA nos autorizou a comprar [o combustível] na cidade de Formoso no Posto Nossa Senhora 

Aparecida e foi transportado para o nosso município em veículos da própria AGETOP”. 

Ora,  a  declaração  sugere  que  a  Prefeitura  adquiriu  o  óleo  diesel 

diretamente do Posto, ou seja,  a nota fiscal de fls. 24 corresponde, em verdade, a 

uma venda direta do Posto à Prefeitura.

Quanto aos municípios de Amaralina e Campinorte, os sócios-proprietários 

dos postos que supostamente teriam armazenado o óleo diesel, Adelubio Diniz Linhares 

(Diniz  e  Linhares  Ltda.  -  Amaralina  -  depoimento  de  fls.  589)  e  Salmo  de  Souza 

(Autoposto Belém Brasília – Campinorte - depoimento de fls. 591), afirmaram que não 

receberam  o  combustível  do  INCRA,  pois  teriam problemas  com o  FISCO  estadual. 

Adelubio afirmou ainda que a nota fiscal juntada (fls. 25) referia-se a venda direta entre o  
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posto e a Prefeitura.

Em  juízo,  a  testemunha  Salmo  de  Souza confirmou  que  a  Prefeitura 

adquiria combustível do posto e que então emitia as notas fiscais nas aquisições desses 

combustíveis (mídia à fl. 1.240).

Todos esses fatos, quando analisados em conjunto, conduzem a uma única 

e  irrefutável  conclusão: não  houve  a  efetiva  entrega  do  combustível  nessas 

Prefeituras,  do  que  se  depreende  que  ao  menos  parte  do  dinheiro  público  foi 

desviado pelos acusados APARECIDO ANTÔNIO e WELLINGTON PEIXOTO. 

Não  se  olvide,  por  extremamente  relevante,  que  a  grande  maioria  das 

declarações de Prefeituras e de assentados afirmando que o combustível teria sido 

recebido e utilizado foi feita anos após o ocorrido. 

Os autos não contêm, portanto, prova que permita concluir pela veracidade 

das ditas declarações, especialmente em face da constatação, pela Controladoria Geral 

da União, no sentido de que, nos anos posteriores ao fato, foram firmados convênios 

com as mesmas prefeituras tendo o mesmo objeto, a saber: o fornecimento de óleo 

diesel para melhorias nas estradas dos Projetos de Assentamentos.

De outra banda, importante salientar que não restou comprovada nos autos 

qualquer  relação  comercial  entre  o  Posto  do  Bosque  Ltda.,  de  propriedade  do 

denunciado  WELLINGTON  PEIXOTO,  e  a  PETROFER,  suposta  distribuidora 

(sub)contratada pelo posto para o fornecimento e a entrega do óleo diesel.

Todavia,  mesmo  que  se  admita  a  existência  de  relação  comercial  entre 

essas  duas  pessoas  jurídicas,  o  fato  é  que  os  acusados  APARECIDO  ANTÔNIO e 
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WELLINGTON  PEIXOTO não  se  desincumbiram  do  encargo  processual  previsto  na 

primeira parte do art. 156 do CPP3, haja vista que não carrearam aos autos contrato ou 

nota fiscal que demonstrasse a efetiva compra dos 62.000 (sessenta e dois mil) 

litros de óleo diesel da PETROFER.

Com efeito, não faz qualquer sentido que o  Posto do Bosque Ltda. tente 

comprovar  a  entrega  do  combustível  colacionando  notas  fiscais  de  pessoas  jurídicas 

estranhas ao certame licitatório, além das notas da PETROFER. 

Ora, se a aquisição e a entrega do combustível tivessem sido feitas pela 

PETROFER,  deveria  haver  notas  fiscais  para  cada um dos municípios,  emitidas  pela 

própria  PETROFER,  e não pelos Postos que supostamente teriam armazenado o 

combustível,  fato  que  somente  reforça  a  conclusão  de  que  as  notas  fiscais,  em 

verdade, reportam compras diretas de óleo diesel pelas Prefeituras.

O sócio-proprietário da  PETROFER afirmou perante a i. autoridade policial 

que as notas fiscais seriam referentes a venda direta à vista (fl. 603). 

Em Juízo, no entanto, não se recordou dos fatos,  mas, ao ver as notas 

fiscais,  afirmou  que  provavelmente  foram  as  prefeituras  ou  corretores  que 

compraram o combustível  (mídia de fls. 1.427).

Nessas condições, o fato de não haver prova da entrega às Prefeituras, em 

sua totalidade, do óleo diesel adquirido pelo INCRA-GO, é o bastante a evidenciar que os 

acusados  WELLINGTON PEIXOTO e  APARECIDO  ANTÔNIO desviaram a  da  verba 

pública, ao menos parte dela, visto que não existe nos autos prova da prestação, pelo 

Posto do Bosque Ltda, do serviço contratado pelo INCRA-GO. 

3 - Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)
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Em face do teor de todas as provas acima apontadas, impõe-se a conclusão 

de que o acusado  APARECIDO ANTÔNIO, na medida em que ignorou as orientações 

contidas  no edital  e  no  parecer  da  Procuradoria  Regional  do  INCRA-GO,  concorreu 

dolosamente para a consumação da conduta típica do art. 312 do Código Penal, na 

modalidade de desvio de verba pública.

Por  sua  vez,  o  acusado  WELLINGTON  PEIXOTO,  em  que  pese  haver 

apresentado  nota  fiscal  única  e  genérica  para  o  INCRA-GO,  também  concorreu 

dolosamente  para  a  consumação  do  crime  de  peculato,  pois,  repita-se,  não 

comprovou a prestação do serviço contratado.

Esse  o  cenário,  a  condenação  dos  acusados  APARECIDO  ANTÔNIO  e 

WELLINGTON PEIXOTO nas penas do art. 312, caput, do Código Penal, é medida que 

se impõe.

2.5.a.(2) - DA INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA DENUNCIADA 

MARITA APARECIDA.

O Ministério Público Federal, no aditamento às alegações finais veiculado 

por meio dos memoriais de fls. 1.535/1.550, pediu a condenação da denunciada MARITA 

APARECIDA, sustentando, basicamente, que a acusada  tinha plena ciência do trâmite 

para atesto da nota fiscal, não podendo alegar que cumpriu mero ato burocrático, muito  

menos  afirmar  que  não  tinha  nenhuma  responsabilidade  acerca  da  entrega  do 

combustível.

As alegações do  Parquet,  nesse particular,  não merecem acolhida,  pelos 

seguintes motivos.
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Em primeiro lugar porque a denunciada MARITA APARECIDA não detinha 

qualquer poder de decisão sobre o mérito do ato administrativo concernente ao ateste da 

nota fiscal única apresentada pela empresa Posto do Bosque Ltda. ao INCRA-GO.

A  acusada  praticou  mero  ato  burocrático,  em  cumprimento  a  ordens 

emanadas  do  setor  administrativo  competente  do  INCRA-GO,  tendo  apenas  e  tão 

somente  conferido  a  regularidade formal  da  nota  fiscal  apresentada  à  autarquia  pela 

empresa contratada.

Note-se,  por  relevante,  que,  ao  atestar  a  nota  fiscal,  e  solicitar  o  seu 

pagamento, a acusada MARITA APARECIDA não atuou com o intento de modificar a 

aplicação dos recursos públicos prevista no respectivo edital. 

Ora, se a acusada não detinha competência legal para influir na destinação 

final do recurso público, destinação essa que já estava prevista no edital, logo, o simples 

fato de ela atestar a nota fiscal não tem qualquer relevância jurídica, especialmente no 

campo penal, mormente considerando que qualquer outro servidor investido no mesmo 

cargo e função que aqueles desempenhados pela acusada poderia fazer o ateste da nota 

fiscal.

Em segundo lugar porque a denúncia imputou à acusada a prática do crime 

de  peculato  na  forma  prevista  no  caput do  art.  312  do  Código  Penal,  cujo  dolo  é 

representado pela consciência e vontade de empregar a coisa em finalidade diversa da 

prevista. Nesse sentido, reporto-me ao seguinte julgado do STJ:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  312,  CAPUT,  DO  CP.  DOLO 
ESPECÍFICO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  RECURSO 
IMPROVIDO.
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1. No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda figura do Código 
Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim 
diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no 
especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio.

2.  A  APLICAÇÃO  INCORRETA  DE  VERBA  PÚBLICA,  SEM  ALTERAÇÃO  DE  SEU  FIM 
(INTERESSE  PÚBLICO),  CONSTITUI  HIPÓTESE  DE  IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA, 
NÃO DA CONDUTA CRIMINOSA DE PECULATO.

3. Recurso improvido. 

(REsp 1257003/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

Ora,  não  havendo  prova  acima  de  dúvida  razoável  de  que  a  acusada 

MARITA APARECIDA,  ao  atestar  a  nota  fiscal  apresentada  pela  empresa  Posto  do 

Bosque Ltda.  tenha atuado a intenção (consciência e vontade) de empregar a verba 

pública em finalidade diversa da prevista no edital, não se pode imputar a ela o crime de 

peculato, em sua forma dolosa.

Por  outro  lado,  ainda  se  aplicasse,  em  relação  à  acusada  MARITA 

APARECIDA,  a  regra  do  art.  383  do  Código  Penal,  capitulando  o  fato  imputado  na 

modalidade  de  peculato  culposo  (CP,  art.  312,  §  2º),  a  conduta  não  poderia  ser 

analisada neste provimento, visto que já alcançada pela prescrição retroativa , na 

medida em que o preceito secundário do referido tipo penal prevê pena de detenção de 

três meses a um ano, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) ano, ex vi do art. 109, V, do 

Código Penal.

No presente caso, os fatos narrados na denúncia ocorreram entre 2001 e 

2003, ao passo que o recebimento da denúncia (primeira causa interruptiva da prescrição - 
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CP, art. 117, I) ocorreu no  dia 30 de setembro de 2013 (decisão de fls. 789/792), tendo 

transcorrido lapso de tempo bastante superior a 04 (quatro) anos entre uma data e 

outra.

Por  todos  esses  fundamentos,  a  absolvição da  denunciada  MARITA 

APARECIDA é medida impositiva.

   2.5.b – DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

IMPUTADO A WELLINGTON PEIXOTO.

Segundo  narrado  na  denúncia,  os  acusados  SEBASTIÃO  PEIXOTO e 

WELLINGTON PEIXOTO,  agindo  livre,  voluntária  e  conscientemente,  no período  de 

tempo compreendido entre os anos de 2001 a 2003,  deram aparência de origem 

lícita ao dinheiro desviado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, no valor de  R$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais),  por meio de 

seguidas operações bancárias fragmentadas.

Tendo havido a extinção da punibilidade quanto ao acusado  SEBASTIÃO 

PEIXTO,  resta  analisar  a  presente  imputação  em  relação  ao  corréu  WELLINGTON 

PEIXOTO.

O crime de lavagem de dinheiro, quando da prática dos fatos imputados na 

denúncia,  encontrava  tipificação  legal  no  art.  1º,  inciso  V,  da  Lei  nº  9.613/98,  nos 

seguintes termos:

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

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

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

que o dinheiro branqueado provenha de infração penal anterior.

De se ressaltar, por relevante, que o processo e o julgamento dos crimes de 

lavagem de dinheiro  “independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes  

referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país”, a teor do disposto no art. 

2º, inciso II, da Lei n. 9.613/98, em sua redação original.

No  caso  dos  autos,  a  prática  do  crime  antecedente,  peculato  contra  a 

Administração  Pública,  já  restou  sobejamente  demonstrada  neste  provimento,  nos 

subitens 2.5.a e 2.5.a.(1), não sendo necessários maiores esclarecimentos.

No que se refere à lavagem de dinheiro propriamente dita, a prova dos autos 

não deixa dúvidas a respeito da configuração do delito. Senão vejamos.

Segundo comprovado nos autos, o denunciado  WELLINGTON PEIXOTO, 

na qualidade de proprietário da empresa  Posto do Bosque Ltda., repassou a quantia 

desviada do INCRA, no montante de R$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), 

para contas do Posto Rural, movimentadas por seu pai, corréu SEBASTIÃO PEIXOTO, o 

que  fez  de  forma  fragmentada,  com  o  claro  propósito  de  dissimular  os  valores 

provenientes do crime  antecedente. 

Confira-se, a esse propósito, as tabelas abaixo, acostadas às fls. fl. 385/386 

dos autos:

Titular Posto do Bosque Ltda:

Data Histórico Valor do Débito Beneficiários Contas Operação
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20/12/2001 Aviso de Crédito R$ 46.282,00 Posto Rural Ltda 540.093-7 Crédito

21/12/2001 Cheque nº886559 R$ 2.000,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

28/12/2001 Cheque nº 886561 R$ 9.000,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

02/01/2002 Cheque nº886562 R$ 14.000,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

09/01/2002 Cheque nº298492 R$ 3.900,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

15/01/2002 Cheque nº886565 R$4.200,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

17/01/2002 Cheque nº886566 R$2.808,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

21/01/2002 Cheque nº 298494 R$ 12.500,00 Posto Rural Ltda Cheque Caixa Saque

Titular Sebastião Peixoto Moura:

Data Histórico Valor do Débito Beneficiários Contas Operação
20/12/2001 Ficha Lançamento R$ 6.640,00 Sebastião Peixoto 300328-1 Crédito

20/12/2001 Ficha Lançamento R$ 6.640,00 Sebastião Peixoto Lançamento 
716688

Saque Caixa

A simples leitura da tabela acima evidencia que o  valor proveniente do 

crime antecedente, no montante de R$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), 

foi fragmentado nas quantias de R$6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais) e de 

R$46.282,00 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais). 

Em seguida,  o  montante  de R$6.640,00 (seis  mil,  seiscentos  e  quarenta 

reais) foi depositado na conta de titularidade de SEBASTIÃO PEIXOTO, ao passo que o 

valor de R$46.282,00 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais) foi novamente 

fragmentado,  o que se fez mediante a emissão de diversos cheques, os quais foram 

sacados por SEBASTIÃO PEIXOTO na boca do caixa.

O acusado WELLINGTON PEIXOTO afirmou em seu interrogatório que o 

repasse do dinheiro para a conta de seu pai, SEBASTIÃO PEIXOTO, decorreu do fato de 

o seu genitor lhe haver emprestado o dinheiro para a aquisição do combustível junto à 
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PETROFER.  Assim,  quando  recebeu  o  dinheiro  do  INCRA,  teria  apenas  quitado  o 

empréstimo com seu pai (mídia de fls. 1.507).

Obviamente que a versão não se sustenta, por dois motivos.

Em primeiro lugar porque a versão judicial apresentada por WELLINGTON 

PEIXOTO difere totalmente do quanto declarado por ele perante a i. Autoridade Policial na 

fase inquisitiva. 

Com efeito, na seara administrativa WELLINGTON PEIXOTO declarou que 

“o combustível fornecido ao INCRA partiu da empresa do declarante, não tendo nenhuma relação 

com  o  POSTO  RURAL  de  propriedade  de  seu  pai”,  tendo ainda esclarecido  que  “o  pai  do 

declarante, SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA, proprietário do POSTO RURAL DE GOIÁS LTDA., não sabe 

nada a respeito desse fato, uma vez que o posto dele não participou da licitação e nem o mesmo 

figura no contrato social do posto do declarante” (fls. 508/509).

Trata-se, portanto, de versão totalmente diferente daquela apresentada em 

Juízo.

Em  segundo  lugar  porque,  caso  se  tratasse  realmente  de  quitação  de 

empréstimo, conforme declarado em Juízo,  não haveria a menor necessidade para a 

fragmentação do dinheiro, conduta que evidencia, acima de dúvida razoável, o claro 

propósito de  dissimulação da origem do dinheiro (smurfing).

Diante  de  tal  contexto  probatório,  a  condenação  do  denunciado 

WELLINGTON  PEIXOTO,  também  pela  prática  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro, 

tipificado, à época dos fatos, no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, é medida que se  

impõe.
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III - DISPOSITIVO:

À  vista de todo o exposto, adoto as seguintes providências:

a) INDEFIRO o pedido das defesas de desentranhamento do aditamento 

às alegações finais de fls. 1.535/1.550, devendo a peça ser mantida nos autos;

b) DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, em face da ocorrência da 

prescrição, pela pena em abstrato, em benefício do denunciado SEBASTIÃO PEIXOTO 

MOURA, fazendo-o com fulcro no art. 109, inciso II, c/c art. 115, ambos do Código Penal. 

c) CONDENO  os  acusados APARECIDO  ANTÔNIO e  WELLINGTON 

PEIXOTO MOURA, devidamente qualificados, nas penas do art. 312, caput, do Código 

Penal;

d) CONDENO o acusado WELLINGTON PEIXOTO MOURA nas penas do 

art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, em sua redação original;

e) ABSOLVO a denunciada MARITA APARECIDA LEONEL DE MENEZES, 

devidamente qualificada, da imputação que lhe pesa nos presentes autos, fazendo-o com 

fulcro no art. 386, inciso III, do CPP (atipicidade da conduta – ausência de dolo).

Atento  aos  comandos  dos  artigos  59  e  68  do  Código  Penal,  passo  à 

dosimetria das penas, consoante os seguintes fundamentos.

3.1 - DO DENUNCIADO     APARECIDO ANTÔNIO  .

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada,  deve  ser  valorada 

negativamente, pois o fato de o acusado ser o Superintendente do INCRA-GO à época 

dos fatos impunha-lhe a obrigação de, mais do que qualquer outro servidor do órgão, 
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zelar pelo mais absoluto respeito e cuidado como patrimônio público. 

Ao contrário disso, presidiu processo licitatório repleto de vícios, em que não 

foram observadas  as  mais  elementares  regras  legais  previstas  em lei,  o  que  denota 

descaso para com a gestão do dinheiro público.

A conduta social refere-se à relação do sentenciado com o meio social. A 

personalidade é o conjunto de características pessoais do acusado.

As peças contidas nos autos não permitem avaliar com segurança tanto o 

comportamento  do  agente  perante  a  sociedade  (conduta  social)  quanto  a  respectiva 

personalidade.  Assim,  essas  circunstâncias  (conduta  social  e  personalidade) 

constituem elementos neutros na fixação da pena-base.

O motivo é próprio da espécie, razão pela qual essa circunstância deve ser 

considerada elemento neutro na fixação da pena.

As consequências do crime são desfavoráveis, pois, em face do desvio da 

verba  pública,  não  foram  feitas  as  melhorias  nas  estradas  dos  Projetos  de 

Assentamentos,  o  que  trouxe  ainda  mais  dificuldade  aos  assentados,  pessoas 

reconhecidamente desfavorecidas socialmente.

Não há elementos para considerar negativamente as demais vetoriais do art. 

59 do Código Penal.
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Diante  disso,  fixo  a  pena-base  em  44  (quarenta  e  quatro)  meses  de 

reclusão.

O crime foi praticado com violação de dever inerente ao cargo, motivo pelo 

qual, com fulcro no art. 61, letra “g” , do Código Penal, elevo as penas para 52 (cinquenta 

e dois) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, tornando-as definitivas, 

à míngua de quaisquer outras circunstâncias, legais ou judiciais, a considerar.

Considerando a situação econômica do acusado, cada dia-multa terá o valor 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo esse valor ser 

atualizado pelos índices oficiais de correção monetária quando da execução (CP, art. 49, 

§ 2º).

Diante  do  quantum  fixado,  não  há  se  falar  em  conversão  da  pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos (CP, art. 44, inciso I).

A  pena  privativa  de  liberdade  será  cumprida,  inicialmente,  no  regime 

semiaberto (CP, art. 33, § 2º, letra “b”).

3.2 - DO DENUNCIADO     WELLINGTON PEIXOTO MOURA  .

3.2.1 - DO CRIME DE PECULATO.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada,  deve  ser  valorada 

negativamente, pois a prova dos autos evidencia que o acusado já se habilitou no viciado 

processo de licitação com o fim de desviar a verba pública, o que evidencia a elevada 

intensidade do dolo.

As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, 
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pois o acusado,  além de ter  participado de procedimento licitatória  altamente viciado, 

apresentou nota fiscal calçada à Administração Pública com o fim de receber a verba 

pública. 

As consequências do crime são desfavoráveis, pois, em face do desvio da 

verba  pública,  não  foram  feitas  as  melhorias  nas  estradas  dos  Projetos  de 

Assentamentos,  o  que  trouxe  ainda  mais  dificuldade  aos  assentados,  pessoas 

reconhecidamente desfavorecidas socialmente.

Não há elementos para considerar negativamente as demais vetoriais do art. 

59 do Código Penal.

Diante de tais fundamentos, fixo as penas-base em 54 (cinquenta e quatro) 

meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa,  tornando-as definitivas, à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias, legais ou judiciais, a considerar.

3.2.2 - DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

A  culpabilidade,  devidamente  comprovada,  deve  ser  valorada 

negativamente, pois o fato de e o acusado envolver o próprio pai na conduta delituosa, 

evidencia a elevada intensidade do dolo.

Os  motivos do crime - busca pelo lucro fácil/enriquecimento indevido, são 

normais a esta espécie delitiva.

As  circunstâncias do  crime  devem  ser  valoradas  negativamente,  pois 

houve  a  fragmentação  do  dinheiro,  por  meio  de  depósitos  bancários  e  emissão  de 

cheques, o que se fez com a finalidade de dificultar a localização da origem espúria dos  

valores.
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Não há elementos para considerar negativamente as demais vetoriais do art. 

59 do Código Penal.

Diante de tais fundamentos, fixo as penas-base em 56 (cinquenta e seis) 

meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa,  tornando-as definitivas, à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias, legais ou judiciais, a considerar.

3.3 - DO CONCURSO MATERIAL.

Tratando-se de  concurso material (CP,  art.  69),  as  penas privativas  de 

liberdade devem ser somadas. De igual modo, devem também ser somadas as penas 

de multa, nos termos do art. 72 do CP.

Assim,  o  acusado  WELLINGTON  PEIXOTO resta  definitivamente 

condenado nas penas de  110 (cento e dez) meses de reclusão e 300 dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 

1/2 salário  mínimo vigente à época do fato,  devendo esse valor  ser  atualizado pelos 

índices oficiais de correção monetária quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Diante do quantum fixado, não há se falar em conversão da pena privativa 

de liberdade em restritiva de direitos (CP, art. 44, inciso I).

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de 

liberdade  (CP, art. 33, § 2º, letra a). 

3.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO MÍNIMO INDENIZATÓRIO.

Segundo o disposto  no art.  387,  IV,  do Código de Processo Penal,  com 

redação dada pela Lei nº 11.719/2008, o juiz, ao proferir sentença, “fixará valor mínimo para 
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reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

No presente caso, os fatos se deram entre os anos de 2001 e 2003, antes, 

portanto, da alteração legislativa introduzida pela Lei nº 11.719/2008. Embora se trate de 

lei processual, são evidentes os reflexos materiais da novel legislação, motivo porque não 

pode ser aplicada aos réus.

3.5 - DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Com  fulcro  no  art.  804  do  CPP,  CONDENO os  acusados APARECIDO 

ANTÔNIO e  WELLINGTON PEIXOTO MOURA ao pagamento das custas processuais, 

pro rata.

3.6 - DETERMINAÇÕES FINAIS.

a) Registrar (CPP, artigo 389).

b) Notificar o MPF.

c) Se houver recurso por parte do MPF, fazer a imediata conclusão.

d) Publicar.

e) Notificar os acusados.

3.7 - APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

a) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás comunicando 

a suspensão dos direitos políticos, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, dos 

denunciados  APARECIDO ANTÔNIO e  WELLINGTON PEIXOTO MOURA (CF, Art. 15, 

inciso III).
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b) Intimem-se  os  denunciados  APARECIDO  ANTÔNIO e  WELLINGTON 

PEIXOTO  MOURA para  efetuarem  o  pagamento  da  pena  de  multa  e  das  custas 

processuais (CPP, Art. 804), no prazo de 10 dias (CP, Art. 50), sob a consequência de, 

quedando-se inertes, haver cobrança judicial dos débitos (CP, Art. 51).

c) Dar baixa na distribuição em relação à denunciada MARITA APARECIDA 

LEONEL DE MENEZES.

d) Arquivar.

Goiânia/GO, 06 de setembro de 2018. 

RAFAEL ÂNGELO SLOMP

  Juiz Federal Substituto
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