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SENTENÇA Nº 58/2017  – TIPO D 

1 – RELATÓRIO

O  representante  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL ofereceu 
denúncia contra BERNARDO DE MELLO PAZ, VIRGÍNIA DE MELO PAZ, GUSTAVO 
LUIZ KAHEY MACHADO, MARCO TÚLIO KAHEY MACHADO e LEILA KAHEY 
MACHADO,  todos  já  qualificados  nos  autos,  como  incursos,  conforme  imputações 
individualizadas atribuídas na inicial acusatória (fls. 1.1/1.22), nas sanções do artigo 1º, incisos 
VII, da Lei nº 9.613/98, em seu texto vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia,  em síntese,  que os administradores das pessoas jurídicas 
BMP  PARTICIPAÇÃO  E  EMPREENDIMENTOS,  HORIZONTES  S/C  e  POSTO 
DIVINO PADRÃO LTDA teriam praticado, entre anos de 2007 e 2008, lavagem de ativos de 
suas empresas.

Informa que foram apuradas diversas movimentações irregulares pelo COAF, 
e que, após medida cautelar de quebra de sigilo fiscal e bancário dos réus, constatou-se que a  
empresa  HORIZONTES LTDA possui  como sócio a empresa  VINE HILL FINANCIAL 
CORP LTDA, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, a empresa BMP PARTICIPAÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS,  e  as  pessoas  físicas  BERNARDO  DE  MELO  PAZ  e  MARIA 
VIRGÍNIA DE MELO PAZ.

Afirma que HORIZONTES LTDA teria sido criada por BERNARDO DE 
MELLO PAZ, com o objetivo de manter o INTITUTO CULTURAL INHOTIM, e que a 
conta  corrente  da  mesma  teria  como  um  de  seus  principais  depositantes  a  BMP 
PARTICIPAÇÕES. Em acréscimo, teria sido a principal fonte de recursos, nos anos de 2007 e  
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2008,  o  recebimento  de  transferências  do  valor  total  de  R$98.500.000,00  (noventa  e  oito 
milhões e quinhentos mil dólares) do FLAMINGO INVESTMENT FUND, sediado nas Ilhas 
Cayman. 

Tais recursos, recebidos a título de empréstimo, seriam em seguida repassados 
a  BMP  PARTICIPAÇÕES,  posteriormente  destinados  a  pagamento  de  compromissos  de 
outras empresas de BERNARDO DE MELLO PAZ (pertencentes ao conglomerado “Grupo 
Itaminas”). Assim, utilizando-se da técnica de pulverização, em que os valores são transferidos a 
várias contas diferentes, de maneira a dificultar o rastreamento, obtinha-se, em tese, lavagem 
dos  ativos.  Prova disso  seria  a  movimentação e  saque  em espécie  de  dinheiro,  como se  a 
despesa fosse de gastos em posto de gasolina, tendo como referências as movimentações na 
conta da empresa POSTO DIVINO PADRÃO LTDA. 

Aduz  que a  empresa  BMP PARTICIPAÇÕES LTDA é  a  controladora  do 
Grupo “Itaminas”, que possui diversas empresas no ramo da mineração e siderurgia, as quais 
possuem dívidas tributárias de grande porte com a Fazenda Nacional.

Alega que o crime de lavagem de dinheiro foi perpetrado tendo como crime 
antecedente a sonegação fiscal praticada por organização criminosa, enquadrando-se no tipo 
penal previsto no art. 1º, VII da Lei 9.631/98, com a redação vigente à época dos fatos. 

Em seguida, a peça acusatória inicial delineia a individualização das condutas 
dos  réus,  iniciando  por  Bernardo  de  Mello  Paz,  informando  que  este  acusado  seria  o 
responsável  pela  empresa  HORIZONTES  LTDA,  criada  com  o  objetivo  de  manter  o 
INSTITUTO  CULTURAL  INHOTIM,  a  qual  teria  movimentação  superior  às  receitas 
declaradas  nos  anos  de 2007  e  2008,  recebendo valores  do FLAMINGO INVESTMENT 
FUND e repassando-os, posteriormente, à BMP PARTICIPAÇÕES ou a outras empresas do 
grupo, destinado ao pagamento de obrigações destas empresas.

Informa o MPF que diversos saques de cheques em valores elevados foram 
feitos por pessoas ligas às empresas,  mas que, ouvidas,  afirmaram que fizeram os saques a  
pedido de BERNANDO DE MELLO PAZ. Cita como exemplo um saque de R$200.000,00 
(duzentos mil reais) efetuado por EDUARDO NOGUEIRA GONÇALVES, em setembro de 
2008; saques de R$300.000,00 (trezentos mil  reais),  efetuados por ODO ADÃO FILHO, e 
LUIZ OTÁVIO DE LIMA ORSINI, assim como diversos saques de cheques efetuados pelo 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA CAMILA FRANCO E SILVA VELANO em 25/08/2017, 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 81389723800246.

                                 Pág. 2/39



 

  0  0  4  6  5  7  0  7  1  2  0  1  3  4  0  1  3  8  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo N° 0046570-71.2013.4.01.3800 - 4ª VARA - BELO HORIZONTE
Nº de registro e-CVD 00076.2017.00043800.2.00504/00128

POSTO DIVINO PADRÃO.

Afirma o parquet que BERNARDO DE MELLO PAZ teria omitido receitas e 
recursos  de sua  declaração de imposto  de  renda  do ano-calendário  de  2007,  no montante 
mínimo de R$206.782,30 (duzentos e seis mil reais, setecentos e oitenta e dois reais e trinta 
centavos), vez que seus rendimentos não acompanham sua evolução patrimonial, e que a análise 
das contas correntes do acusado indicou que a maior parte dos valores por ele declarados não 
transitou em sua conta corrente, o que configuraria a utilização de operações fraudulentas para 
ocultar e dissimular a origem do dinheiro.

No tocante à MARIA VIRGÍNIA DE MELO PAZ, alega que esta é sócia da 
HORIZONTES LTDA, mas embora tenha apenas 1% (um por cento)  de participação nas 
ações da referida empresa, sua atuação seria além de mera figuração, consoante informações 
obtidas, as quais indicam que as movimentações financeiras da mesma foram incompatíveis 
com seu patrimônio, conforme perícia contábil realizada, acostada às fls. 271/312. 

Quanto  a  GUSTAVO  LUIZ  KAHEY  MACHADO,  MARCO  TÚLIO 
KAHEY  MACHADO  e  LEILA  KAHEY  MACHADO,  informa  que  os  mesmos  seriam 
responsáveis pela pessoa jurídica POSTO DIVINO PADRÃO, sendo GUSTAVO e LEILA 
sócios  da  empresa  e  MARCO  TÚLIO  um  dos  administradores.  Ressalta  que  diversas 
movimentações irregulares de saques de cheques teriam sido realizadas pela referida empresa 
em recursos oriundos da BMP PARTICIPAÇÕES, e que foram identificadas movimentações 
financeiras em montante incompatível com a renda declarada dos acusados.  

A  exordial  veio  acompanhada  dos  documentos  de  fls.  02/586  (IPL 
1603/2010-4).

Recebida a denúncia (fls. 587), os réus foram devidamente citados (fls. 597, 
607, 876.

Às fls. 603/605, MARIA VIRGÍNIA DE MELLO PAZ, apresentou resposta 
à acusação, requerendo a absolvição sumária por atipicidade da conduta, visto que, segundo 
posicionamento do STF, não seria possível o enquadramento no art. 1º, VII da Lei 9.6013/98,  
pois, à época dos fatos, não havia definição legal de organização criminosa, o que veio a ocorrer 
somente com o advento da Lei 12.850/2012.
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Os  réus  GUSTAVO  LUIZ  KAHEY  MACHADO,  LEILA  KAHEY 
MACHADO e MARCO TÚLIO KAHEY MACHADO apresentaram, às fls.  610/629,  sua 
resposta  à  acusação,  pugnando  pela  absolvição  sumária,  alegando  atipicidade  dos  fatos,  e 
informando que as movimentações realizadas pelo POSTO DIVINO PADRÃO, seriam lícitas, 
razão pela qual não se enquadrariam em crime de lavagem de dinheiro. Pugnaram, ainda, por 
produção de prova pericial.

 BERNARDO DE MELLO PAZ apresentou sua resposta à acusação, às fls. 
878/881, também requerendo absolvição sumária por atipicidade a conduta. 

O  MPF  manifestou-se,  às  fls.  884/887,  acerca  dos  pedidos  de  absolvição 
sumária por atipicidade, informando que o precedente invocado pelos réus ainda não estaria 
pacificado  pelo  STF e  pela  doutrina,  razão  pela  qual  não  haveria  razão  para  a  absolvição 
sumária.

Às fls. 886/894, este juízo indeferiu o pedido de absolvição sumária dos réus, 
bem como a produção de prova pericial, e determinou o regular prosseguimento de feito.

Audiência  de  instrução  realizada  em  07.05.2015,  cujo  termo  segue  às  fls. 
995/996, com videoconferência juntamente com a Seção Judiciária de Sete Lagoas e de Brasília,  
na qual foi feita a inquirição de testemunhas de acusação e defesa. 

Realizou-se  nova audiência  em 02.07.2015 (fls.  1018),  na  qual  foi  inquirida 
testemunha de defesa, e efetuado o interrogatório dos acusados. 

Na fase do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

O MPF apresentou suas  alegações finais  às  fls.  1039/1057,  pugnando pela 
condenação dos réus.

Os  acusados  GUSTAVO  LUIS  KAHEY  MACHADO,  MARCO  TULIO 
KAHEY MACHADO e LEILA KAHEY MACHADO apresentaram suas alegações finais, 
requerendo o julgamento de improcedência da denúncia por atipicidade da conduta, tendo em 
vista a demonstração de ausência de vínculo destes com os demais acusados, a não ser a mera 
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troca de cheques de cunho comercial. Juntaram Certidões Negativas de Débitos emitidas pela 
Receita Federal do Brasil.

Às fls. 1089/1134, BERNARDO DE MELLO PAZ e MARIA VIRGÍNIA 
DE  MELLO  PAZ  apresentaram  suas  alegações  finais,  suscitando  questão  preliminar  de 
nulidade  processual  devido  à  ilegal  abertura  de  vista  ao  MPF  após  a  defesa  preliminar; 
atipicidade  da  conduta,  nos  termos  dos  precedentes  do STF e  STJ,  que  não  admitiriam a 
condenação por crime de lavagem de dinheiro  previsto no art, 1º, VII da Lei 9.6013/98, em 
fatos anteriores à Lei 12.683/2012, tendo em vista a inexistência de definição legal do conceito 
de organização criminosa. Eventualmente superadas as preliminares, requer a absolvição por 
atipicidade, ou ainda, o reconhecimento das circunstâncias judiciais totalmente favoráveis aos 
réus, aplicando-se a pena no mínimo legal.   

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório, em síntese. Decido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Cuidam os autos de ação penal em que pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL - MPF a  condenação de  BERNARDO DE MELLO PAZ, VIRGÍNIA DE 
MELO  PAZ,  GUSTAVO  LUIZ  KAHEY  MACHADO,  MARCO  TÚLIO  KAHEY 
MACHADO e LEILA KAHEY MACHADO nas sanções do art. 1º, inciso VII, combinado 
com seu parágrafo quarto da Lei n. 9.613/98.

A- Preliminarmente

Antes  de  adentrar  no mérito  da  acusação,  passo  ao  exame das  preliminares 
argüidas pela defesa dos réus, consistindo, a primeira delas, de nulidade absoluta do processo em 
razão da intimação do MPF após a apresentação da defesa preliminar, e de atipicidade da conduta, 
nos termos dos precedentes do STF e STJ,  que não admitiriam a condenação por crime de 
lavagem  de  dinheiro  previsto  no  art,  1º,  VII  da  Lei  9.6013/98,  em  fatos  anteriores  à  Lei 
12.683/2012,  tendo  em  vista  a  inexistência  de  definição  legal  do  conceito  de  organização 
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criminosa à época dos fatos. 

1) Da nulidade absoluta do processo em razão da intimação do MPF 
após a apresentação da defesa preliminar

Aduz a defesa de BERNARDO DE MELLO PAZ e MARIA VIRGÍNIA DE 
MELLO PAZ a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que foi aberta vista ao MPF 
após a apresentação da defesa preliminar, o qual apresentou impugnação à peça defensiva. Alega 
que tal vista é ilegal e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 

Não assiste razão à defesa. 

A despeito da ausência de previsão legal expressa, resta indene de dúvidas que a 
oportunidade concedida ao órgão acusatório de se manifestar quanto à defesa preliminar prestigia 
os princípios do contraditório e da verdade real. De fato, considerando-se que, à luz do princípio 
do contraditório, ambas as partes devem ter ciência de todos os atos processuais para que possam 
influir  efetivamente na  decisão judicial  (paridade das  armas),  é  de  todo recomendável  que o 
Ministério  Público  Federal  seja  cientificado  dos  termos  da  defesa,  podendo,  dessa  forma, 
impugnar alegações dantes desconhecidas e contribuir para o descobrimento da verdade real. 

Impende ressaltar que a manifestação ministerial de fls. 884/887 foi relevante ao 
esclarecimento das alegações defensivas, concretizando, assim, os princípios do devido processo 
legal e da verdade real.

Acerca do tema, coaduno-me ao escólio dos doutrinadores  Nestor Távora e 
Rosmar Rodrigues Alencar, os quais apreciaram a questão nos termos do excerto ora transcrito:

“Não  obstante  os  artigos  que  regulamentam  o  procedimento  ordinário  não  digam,  para  dar  
cumprimento ao contraditório, o juiz deve abrir vista da parte contrária (querelante ou Ministério  
Público) para se manifestar sobre preliminares e documentos acostados, no prazo de cinco dias, em  
analogia ao que ocorre no procedimento do júri (art. 409, CPP). Como se vê possibilidade de uma  
decisão absolutória ou mesmo extintiva  da punibilidade estatal  caso esteja presente  alguma das  
hipóteses do art. 397, CPP, recomenda-se que o magistrado não surpreenda o autor da demanda  
com um provimento a ele desfavorável com base em argumento não conhecido quando do ajuizamento  
da ação penal. Daí que tem compatibilidade aplicar, por analogia, o enunciado do art. 409, CPP  
(incidente no rito do júri), que reza: ‘apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o  
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querelante  sobre  preliminares  e  documentos,  em 5 (cinco)  dias’.”  (In:  TÁVORA,  Nestor  e 
ALENCAR,  Rosmar Rodrigues.  Curso  de Direito Processual  Penal.  7.  ed.  Bahia: 
Editora JusPodium, 2012,  p. 780).

Por  fim,  ressalto  que  o  posicionamento  deste  Juízo  é  corroborado  pela 
jurisprudência pátria, à luz do precedente infra colacionado:

PENAL. PROCESSUAL  PENAL. ARTIGO  168-A,  DO  CÓDIGO  PENAL. 
PEÇAS  INFORMATIVAS  CONSTANTES  DO  PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO  FISCAL.  PROVA  DOCUMENTAL  SUBMETIDA  AO 
CONTRADITÓRIO  JUDICIAL.  ARTIGO  155,  CPP.  CONFIRMAÇÃO  EM 
JUÍZO  POR  PROVA  TESTEMUNHAL.  DESNECESSIDADE.  ARTIGO  156, 
CPP.  AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.  DENÚNCIA OFERECIDA 
EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, CPP. 
PRELIMINAR DE  NULIDADE  DO  PROCESSO AFASTADA. 
MATERIALIDADE  DELITIVA  COMPROVADA.  AUTORIA  DO  CORRÉU 
COM  EFETIVO  PODER  DE  GESTÃO  DEMONSTRADA. 
DESNECESSIDADE  DA  COMPROVAÇÃO  DO  DOLO  ESPECÍFICO. 
APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA.  (...).  A  preliminar de  nulidade  do 
processo por  ofensa  ao  devido  processo legal  deve  ser  afastada.  É  certo  que  o 
Código  de  Processo  Penal não  prevê  expressamente,  no  procedimento  comum 
ordinário, seja aberta  vista ao  Ministério Público após a resposta escrita da  defesa, 
apresentada nos termos do artigo 396. No entanto, se a defesa traz questão nova para 
apreciação do magistrado,  a acusação deve ter  oportunidade de  manifestação, em 
cumprimento ao contraditório e ao devido processo legal, que também são garantias 
da acusação.  7.  De toda sorte,  é  de  se ter  em conta que,  em tema de nulidades 
processuais, o nosso Código de  Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité 
sans grief,  do qual  se dessume que somente há de se declarar  a  nulidade de ato 
processual, quando, além de alegada opportuno tempore, reste comprovado o efetivo 
prejuízo dela decorrente, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, e 
da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no presente feito 
(...).  (Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  ACR  42043,  proc. 
00025071520084036181,  Rel.  Conv.  Juiz  Federal  Alessandro  Diaferia,  Segunda 
Turma, e-DJF3 Judicial 1: 16/12/2012, p. 182). 

Ante o exposto, por considerar válida e - diga-se de passagem - recomendável a 
manifestação do MPF após a defesa preliminar, não vislumbro a indigitada nulidade e rejeito a 
preliminar suscitada.
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2) Da atipicidade da conduta, nos termos dos precedentes do STF e 
STJ, que não admitem a condenação por crime de lavagem de dinheiro  previsto no art. 
1º,  VII  da  Lei  9.6013/98,  em  fatos  anteriores  à  Lei  12.683/2012,  tendo  em  vista  a 
inexistência de definição legal do conceito de organização criminosa

Suscita a defesa de BERNARDO DE MELLO PAZ e MARIA VIRGÍNIA 
DE MELLO PAZ alegação de atipicidade da conduta, nos termos dos precedentes do STF e 
STJ, que não admitiriam a condenação por crime de lavagem de dinheiro previsto no art, 1º, 
VII da Lei 9.6013/98, em fatos anteriores à Lei 12.683/2012, tendo em vista a inexistência de 
definição legal do conceito de organização criminosa. 

 Tal  alegação,  no entanto,  será superada na análise do mérito da demanda, 
como ser verá adiante, por isso é desnecessária sua análise como questão preliminar.

Afastadas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

B - Mérito

1. Do crime de lavagem de dinheiro

Imputa a denúncia aos réus o crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, 
incisos VII  da Lei 9.613/98, com a redação vigente à época dos fatos. Tendo em vista que os 
fatos delituosos descritos teriam ocorrido entre anos de 2007 e 2008. A redação do texto legal 
assim dispunha:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens,  direitos  ou valores  provenientes,  direta  ou indiretamente,  de 
crime:
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
II – de terrorismo e seu financiamento;                    III - de contrabando ou tráfico de 
armas, munições ou material destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta  
ou indiretamente,  de  qualquer  vantagem,  como condição  ou preço para  a  prática  ou 
omissão de atos administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
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VII - praticado por organização criminosa.
VIII  –  praticado  por  particular  contra  a  administração  pública  estrangeira (arts.  337-
B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
§  1º  Incorre  na  mesma pena  quem,  para  ocultar  ou  dissimular  a  utilização  de  bens,  
direitos  ou  valores  provenientes  de  qualquer  dos  crimes  antecedentes  referidos  neste 
artigo:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,  
movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem 
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade 
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a VI  
do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de 
organização criminosa.
§ 5º A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida conduzam à 
apuração das infrações penais  e  de sua autoria ou à localização dos bens,  direitos ou 
valores objeto do crime.

O  crime  de  lavagem  de  dinheiro  é  acessório,  à  semelhança  do  delito  de 
receptação, previsto no CP.

Nestes termos, impõe-se que, antes de se avançar ao mérito propriamente dito, se 
estabeleçam algumas premissas que exsurgirão das respostas às seguintes indagações: qual o grau 
de acessoriedade do crime de lavagem ao crime antecedente? Há a necessidade de inquérito, 
processo, sentença ou sentença transitada em julgado quanto ao crime antecedente para que haja 
condenação pelo crime de lavagem de dinheiro?

A resposta às indagações acima exsurge da simples leitura do art. 2º da Lei 
9.613/98. Isto é, não haverá necessidade de sentença quanto ao crime antecedente (muito menos 
definitiva), mas deverá existir prova do mesmo, já que indícios isolados são suficientes apenas para o 
recebimento da peça acusatória. 

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei
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(...)
II  -  independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos  no 
artigo anterior, ainda que praticados em outro país; 
(...)
§  1º  A  denúncia  será  instruída  com  indícios  suficientes  da  existência  do  crime 
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou 
isento de pena o autor daquele crime.

  O item 62 da Exposição de motivos da Lei 9.613/98 esclarece:

“As modalidades de lavagem de dinheiro ou ocultação descritas no projeto, serão punidas, ainda que  
desconhecido ou isento de pena o autor do criem básico (art.2º.§1º.).A regra está em harmonia com o  
sistema  do  Código  Penal  especificamente  quanto  à  punibilidade  da  receptação,  mesmo  quando  
ignorada a autoria ou isento de sanção penal o responsável pelo de que proveio a coisa (art. 180,  
§2º.)Tanto  a  receptação  como  a  lavagem  e  a  ocultação  caracterizam  
modalidades autônomas de aproveitamento de um delito anterior, cuja reação  
penal  deve  ser,  por  isso  mesmo,  independente  do  resultado  de  outro  
processo.”(grifo nosso)

  Nesse sentido, ensina também JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR:

“O crime de lavagem é sempre independente (Lei 9.613/98, art.2º., II e §1º.), mas essa autonomia é  
condicionada à existência de indícios  do crime antecedente (TRF4, AC 2007100041264-1/RS,  
Penteado, 8ª. T, u., 25.07.07), sendo desnecessária a existência de condenação (MonteAlegre Lynett:7-
8). Bem por isso:” a absolvição do paciente pelo crime anterior ao de lavagem de dinheiro, em nada  
altera a relação jurídico-processual do crime em testilha (TRF3, HC 19990300016717-9/MS,  
Suzana Camargo, 5ª. T., u.,15.2.00).O  mesmo Tribunal já afirmou que “O crime de lavagem de  
dinheiro independe do processo e julgamento dos crimes antecedentes, ainda que praticados em outro país,  
nos termos do art.2º.II, da Lei 9.613/98” (AC 1999600003304-8, Suzana Camargo, 5ª. T.  
12.03.02)

                              (...)
Não é necessário,  então, comprovar a existência do crime antecedente com  
todas as suas elementares, bem como de forma clara e absoluta, a forma pela  
qual se deu a lavagem. Será suficiente a comprovação de que o agente praticava  
um crime antecedente e que tem bens sem origem lícita e comprovada”.(grifo 
nosso)1

1 Crimes Federais. Livraria do Advogado editora. 4ª. edição. 2009, pág.581
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   Da mesma forma ensina RODOLFO TIGRE MAIA2:

Assim, ainda que o crime antecedente não tenha sido objeto de apuração e julgamento, por ignorada a  
sua autoria ou qualquer outra razão e desde que indiciadas suficientemente a sua existência material,  
bem como sua vinculação ao ativo objeto de “branqueamento”, será possível ao Parquet a propositura da  
respectiva ação penal pública e  o julgamento da lide não está sujeito a uma relação 
absoluta de prejudicialidade com o andamento dos crimes anteriores.” 

                              Por fim, a jurisprudência pátria:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  LAVAGEM  DE 
DINHEIRO.  ALEGAÇÃO  DE  INOCORRÊNCIA  DE  CONTINUIDADE 
DELITIVA  E  HABITUALIDADE  CRIMINOSA.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DO  CRIME  ANTECEDENTE.  INOCORRÊNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  DE  MATÉRIAS  NÃO  DEBATIDAS 
PELA  CORTE  A  QUO.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE COMO SE DEU A VIOLAÇÃO ALEGADA AO ART. 
157 DO CPP (ANTIGA REDAÇÃO). SÚMULA 284/STF. DETRAÇÃO PENAL. 
MATÉRIA  DE  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DE  EXECUÇÃO  PENAL. 
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO  NE  REFORMATIO  IN  PEJUS.  REGIME 
PRISIONAL FECHADO. I - Não se vislumbra ilegalidade na aplicação da majorante 
do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98, se as provas dos autos indicam que os crimes de 
lavagem de dinheiro não foram praticados pelo recorrente LRB de forma isolada, mas 
dentro de uma mesma habitualidade. II - É de se reconhecer a continuidade delitiva se 
os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados pela recorrente CAP nas mesmas 
circunstâncias,  mas  sem  a  caracterização  da  habitualidade.  III  -  Impossível  o 
conhecimento das questões que não foram objeto de debate na e. Corte de origem, 
mormente se sequer foram opostos embargos de declaração para ventilar a quaestio. 
Isto  acarreta  o  não  conhecimento  do  apelo  à  míngua  do  imprescindível 
prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). IV - Para a configuração do crime 
de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova cabal do crime antecedente, 
mas  a  demonstração  de  "indícios  suficientes  da  existência  do  crime 
antecedente", conforme o teor do §1º do art. 2º da Lei 9.613/98. (Precedentes do 
STF e desta Corte) V - O recurso excepcional, quanto ao permissivo da alínea a, deve 
apresentar  a  indicação  do  texto  infra-constitucional  violado  e  a  demonstração  do 

2 Lavagem de Dinheiro. 2ª. edição.malheiros, 2007, fl.111
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alegado error, sob pena de esbarrar no óbice do verbete insculpido na Súmula nº 284-
STF (Precedentes).  VI -  Compete ao Juízo de Execução as  decisões  a  respeito da 
detração penal (art. 66, inciso III, alínea c, da LEP) (Precedentes do STF e do STJ). VII 
- Viola o princípio do ne reformatio in pejus o acórdão que, em julgamento de recurso 
exclusivo da defesa neste ponto, afasta fundamento da sentença condenatória para a 
fixação  da  pena,  mas  mantém  esta  no  mesmo  patamar,  acrescentando  novos 
fundamentos.  (Informativo  577/STF)  VIII  -  Tratando-se  de  sentenciado  não 
reincidente, com pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, sendo-lhe, 
todavia, desfavoráveis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, é apropriado o regime 
prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes). Não 
conhecidos os recursos do MPF e de CAP. Conhecido parcialmente e parcialmente 
provido o recurso de LRB (Recurso Especial nº 200901509132, Relator Ministro Felix 
Fischer, 5ª Turma, STJ, DJE 17/05/2010).

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO – 
PRISÃO  PREVENTIVA  –  REVOGAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE 
AUTORIA – ESTREITA VIA DO WRIT – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – 
AUSÊNCIA  DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  QUANTO  AOS  CRIMES 
ANTECEDENTES  –  IRRELEVÂNCIA  –  INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS 
INFRAÇÕES  –  RESGUARDO  DA  ORDEM  PÚBLICA  –  GRAVIDADE 
ABSTRATA DOS CRIMES ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – FATOS, 
ADEMAIS, QUE SE REFEREM APENAS AO APURADO EM AÇÕES PENAIS 
DIVERSAS – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DISTRITO DA 
CULPA QUE SE SITUA EM REGIÃO DE FRONTEIRA COM O PARAGUAI – 
ACUSADO QUE POSSUI BENS NESSE PAÍS – POSSIBILIDADE DE QUE ELE 
SE EVADA PARA LÁ – CONCLUSÃO EXTRAÍDA DE MERA ILAÇÃO, SEM 
AMPARO  EM  DADOS  CONCRETOS  –  REVOGAÇÃO  DA  CUSTÓDIA 
CAUTELAR – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.  1.  A estreita  via  do 
habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o exame de questões que 
demandem o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório colhido nos autos 
do inquérito policial instaurado contra o paciente, bem como da ação penal que o 
seguiu.  Precedentes.  2.  Evidenciando-se  que  a  tese  de  falta  de  indícios  de  autoria 
demanda  o  aprofundado  exame  de  provas,  porquanto  não  demonstrada  cabal  e 
inequivocamente  pelos  elementos  de  convicção  colacionados  aos  autos,  mostra-se 
inviável seu acolhimento por meio da via eleita. 3. O delito de lavagem de dinheiro é 
autônomo e independente dos crimes antecedentes, motivo pelo qual pode se 
configurar o mesmo sem que os demais sejam alvo de sentença condenatória. 
Precedentes. 4. A gravidade abstrata do delito atribuído ao agente é insuficiente para a 
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manutenção de sua prisão provisória, sob pena de afronta à garantia constitucional de 
presunção  de  não-culpabilidade.  Precedentes.  5.  Não  bastasse  isso,  é  vedado  ao 
Magistrado invocar a gravidade dos crimes antecedentes, apurados em ações penais 
distintas,  para  a  imposição  da  prisão  preventiva,  eis  que a  medida  em questão,  de 
natureza cautelar e eminentemente processual, somente se justifica nas hipóteses do 
artigo 312 do Código de Processo Penal, as quais se dirigem ao bom andamento do 
processo. 6. Meras ilações no sentido de que o acusado, apenas por possuir bens no 
Paraguai,  poderia  se  evadir  do distrito da  culpa  não se  mostram suficientes  para  a 
imposição  de sua  prisão preventiva  em prol  da  garantia  de  aplicação  da  lei  penal. 
Precedentes.  7.  Ordem parcialmente  concedida.  (Habeas  Corpus  nº  200701757567, 
Relatora  Desembargadora  convocada  Jane  Silva,  6ª  Turma,  STJ,  DJE 19/12/2008)  
(grifo nosso).

 2. Do sujeito ativo do crime antecedente e da lavagem 

Outra questão que deve ser previamente consignada, é que, em tese, o sujeito 
ativo da lavagem pode - ou não - ser também o autor do crime antecedente. Logo, o sujeito ativo 
da lavagem pode não ter participado dos atos executórios do crime antecedente, mas apenas da 
reciclagem ou legalização dos valores do crime principal. Assim, atua criminosamente aquele que 
sabe ou podia saber (dolo eventual ou  willfull blindness3) que certos valores ou bens têm origem 
delituosa, e age conscientemente visando ocultá-los ou dissimulá-los, buscando deliberadamente 
separá-los jurídica ou fisicamente de sua raiz criminosa.

 Nesse sentido, tratando do sujeito ativo do crime de lavagem, ensina mais uma 
vez JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR:

“É crime comum que pode ser cometido mesmo pelo sujeito ativo do crime antecedente, ao contrário do  
que se dá com a receptação (CP, art.180) e o favorecimento real (CP, art.349). 
(...)
A participação no crime antecedente não é, porém, condição para que possa o  
agente ser sujeito ativo da lavagem de dinheiro. Nessa linha o STJ afirmou que: ”A 
participação no crime antecedente não é indispensável à adequação da conduta de quem oculta ou  
dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores ou  
direitos provenientes, direta ou indiretamente, de crime, ao tipo do art.1º. da Lei 9.613/98 (RMOS  
16.813/SP, Dipp,  5a. T.,u,  23.06.04).  No mesmo sentido:  STF HC 84869-9/SP, Pertence,  
1ª.,T.u,  21.06.05;  STJ,  HC  49470/PB,  Fischer,  5ª.  T.,u,  15.08.06,  TRF1,  HC 

3 Teoria da Cegueira deliberada ou da Avestruz.
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20030100042543-8/GO, Carlos Olavo, 4ª. T., u.,18.02.04.“ (grifos nossos)4

  Assim também vêem decidindo as cortes federais norte-americanas conforme 
ensina o J. KELLY STRADER5 (tradução livre):

“É  importante  ressaltar,  contudo,  que  as  leis  concernentes  à  lavagem  de  
dinheiro  também  se  aplicam às  partes  que  não  estão  envolvidas  no  delito  
subjacente. Por exemplo, no processo United States v. Campbell, discutido acima, o réu era um  
agente imobiliário cujo cliente era o infrator original. No entanto, o tribunal encontrou provas suficientes  
de que Campbell soube ou foi intencionalmente cego (willfully blind) para o fato de que a transação  
imobiliária foi projetada para disfarçar a origem dos fundos. No caso concreto, o tribunal considerou que  
o caráter fraudulento da própria transação – que incluem um contrato simulado e um pagamento de US  
$ 60.000,00 em por debaixo da mesa – demonstraram o pleno conhecimento da intenção para ocultar  
a origem do dinheiro." 6

                              No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, consoante acórdão a seguir  
colacionado:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  LAVAGEM  DE 
DINHEIRO.  ALEGAÇÃO  DE  INOCORRÊNCIA  DE  CONTINUIDADE 
DELITIVA  E  HABITUALIDADE  CRIMINOSA.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DO  CRIME  ANTECEDENTE.  INOCORRÊNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS 
PELA  CORTE  A  QUO.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE COMO SE DEU A VIOLAÇÃO ALEGADA AO ART. 
157 DO CPP (ANTIGA REDAÇÃO). SÚMULA 284/STF. DETRAÇÃO PENAL. 
MATÉRIA  DE  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DE  EXECUÇÃO  PENAL. 
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO  NE  REFORMATIO  IN  PEJUS.  REGIME 
PRISIONAL FECHADO. I - Não se vislumbra ilegalidade na aplicação da majorante 
do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98, se as provas dos autos indicam que os crimes de 
lavagem de dinheiro não foram praticados pelo recorrente LRB de forma isolada, mas 

4 Crimes Federais. Livraria do Advogado editora. 4ª. edição. 2009, pág.564
5 Understanding White Collar Crime. Second Edition. Lexis Nexis, United States, 2006, p. 296/297 
6 It is important to note, however, that the money laundering statutes also apply to parties who are not involved in the 
underlying wrongdoing. For example, in United States v. Campbell, discussed above, the defendant was a real state agent 
whose client was the original wrongdoer. Nonetheless, the court found sufficient evidence that Campbell knew or was willfully 
blind to the fact the real state transaction was designed to disguise the source of the funds. Specifically, the court found that 
the fraudulent nature of the transaction itself – which include a sham contract and payment of $ 60,000 cash under the table –
showed knowledge of a design to conceal the source of the money.” 
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dentro de uma mesma habitualidade. II - É de se reconhecer a continuidade delitiva se 
os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados pela recorrente CAP nas mesmas 
circunstâncias,  mas  sem  a  caracterização  da  habitualidade.  III  -  Impossível  o 
conhecimento das questões que não foram objeto de debate na e. Corte de origem, 
mormente se sequer foram opostos embargos de declaração para ventilar a quaestio. 
Isto  acarreta  o  não  conhecimento  do  apelo  à  míngua  do  imprescindível 
prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). IV - Para a configuração do crime 
de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova cabal do crime antecedente, 
mas  a  demonstração  de  "indícios  suficientes  da  existência  do  crime 
antecedente", conforme o teor do §1º do art. 2º da Lei 9.613/98. (Precedentes 
do STF e desta Corte) V - O recurso excepcional, quanto ao permissivo da alínea a, 
deve apresentar a indicação do texto infra-constitucional violado e a demonstração do 
alegado error, sob pena de esbarrar no óbice do verbete insculpido na Súmula nº 284-
STF (Precedentes).  VI - Compete ao Juízo de Execução as decisões a respeito da 
detração penal (art. 66, inciso III, alínea c, da LEP) (Precedentes do STF e do STJ). VII 
- Viola o princípio do ne reformatio in pejus o acórdão que, em julgamento de recurso 
exclusivo da defesa neste ponto, afasta fundamento da sentença condenatória para a 
fixação  da  pena,  mas  mantém  esta  no  mesmo  patamar,  acrescentando  novos 
fundamentos.  (Informativo  577/STF)  VIII  -  Tratando-se  de  sentenciado  não 
reincidente, com pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, sendo-lhe, 
todavia, desfavoráveis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, é apropriado o regime 
prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes). Não 
conhecidos os recursos do MPF e de CAP. Conhecido parcialmente e parcialmente 
provido o recurso de LRB (Recurso Especial nº 200901509132, Relator Ministro Felix 
Fischer, 5ª Turma, STJ, DJE 17/05/2010).

3. Dos crimes antecedentes ao delito de lavagem narrado na denúncia e 
da emendatio libeli. 

O MPF, em sua peça inicial, denuncia os acusados pelo crime de lavagem de 
dinheiro. A conduta ilícita teria se dado “pela prática de crime tipificado no art. 1º, inciso VII da Lei  
9.613/98, em seu texto vigente à época dos fatos”  (fls. 1-22). Considerando que os fatos narrados na 
denúncia ocorreram entre os anos de 2006 e 2008, a redação a ser considerada na tipificação 
criminal é a anterior ao advento da Lei 12.683/2012, em que o inciso VII dispunha sobre crime 
praticado por organização criminosa. 

Quanto a aspecto, fundamenta o MPF, à fl. 1.12: 
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“Desta forma, se verifica que no presente caso, os envolvidos na operação criminosa, também permitiram  
que suas contas bancárias fossem movimentadas de maneira não correspondente ao seu patrimônio no  
mesmo período.
Portanto, agiram de forma concertada objetivando a efetivação da prática delituosa por um determinado  
período de tempo, de modo a obterem vantagens econômicas. Dessarte, resta caracteriza a organização  
criminosa. 
Além disso, a organização criminosa presente no caso em questão efetuou a prática de sonegação fiscal,  
por  meio  das  empresas  do  grupo  “Itaminas”,  conforme  demonstrado  pelas  ações  fiscais  acima  
especificadas.” 

Nesse aspecto, verifico que as alegações da defesa de atipicidade da conduta dos 
réus  são  procedentes,  pois,  considerando-se  o  enquadramento  criminal  proposto  pelo  órgão 
acusatório, a jurisprudência já pacificada do STF indica ser impossível a condenação pelo crime de 
lavagem de dinheiro, tendo como tipificação o inciso VII, do art. 1º da Lei 9.613/98, com redação 
anterior à Lei 12.683/2012, por não haver, à época, definição jurídica do conceito de organização 
criminosa na legislação pátria, conforme se observa abaixo: 

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crimes formação de quadrilha (CP, art. 288) e lavagem de  
dinheiro (art. 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia.  
Não caracterização. Atendimento aos requisitos do art. 41 do Código Penal. Inexistência de dolo específico  
para  a  configuração  do  delito  de  quadrilha  (CP,  art.  288).  Necessidade  de  revolvimento  de  provas.  
Inadmissibilidade na via do habeas corpus.  Inviabilidade da denúncia quanto ao delito de lavagem de  
dinheiro fundado na participação em organização criminosa (art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, com a  
redação anterior à Lei nº 12.683/12). Ausência de definição jurídica na legislação pátria à época dos fatos.  
Ressalva de entendimento contrário do Relator (HC nº 108.715/RJ, Primeira Turma, DJe de 29/5/14).  
Definição jurídica não suprida pela Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo  
brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04.  Precedente.  Recurso parcialmente provido.  Extensão dos  efeitos a  
corréus (CPP, art. 580). 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional,  
somente sendo aplicável quando se demonstrar, mediante inequívoca prova pré-constituída, que não houve  
justa  causa  ou  que  ocorreu  flagrante  ilegalidade.  Precedentes.  2.  Na  hipótese  em  exame,  não  restou  
evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos previstos  
no art.  41 do Código de Processo Penal. 3. O debate acerca da inexistência de dolo específico para a  
configuração do delito de quadrilha (CP, art. 288), em sede de habeas corpus, é inadequado, pois demanda  
incursão no domínio da prova. 4. Ressalvado o entendimento do Relator, é atípica a conduta capitulada no  
art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98 - a qual foi imputada ao recorrente -, pois, à época dos fatos  
narrados na denúncia (1998 a 2005), não havia definição jurídica na legislação pátria para ‘organização  
criminosa’. 5. A Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto  
nº 5.015/04, não supriu essa omissão, conforme assentado majoritariamente pela Corte no julgamento da  
AP n° 470/MG. 6. Recurso ordinário parcialmente provido, concedendo-se a ordem de habeas corpus para  
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trancar a ação penal proposta contra o recorrente no tocante ao art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98. 7.  
Extensão dos efeitos dessa decisão aos demais corréus que respondem pelo mesmo delito (CPP, art. 580).
(RHC 124082, DIAS TOFFOLI, STF, DJ 06.02.2015)

Dessa maneira, no caso em tela, afasta-se a possibilidade de condenação por 
crime de lavagem de dinheiro tendo como base o crime antecedente cometido por organização 
criminosa. 

Porém,  em  análise  detida  dos  autos,  é  possível  observar  a  existência  de 
comprovação  da  prática  de  crime  antecedente  relativo  à  sonegação  fiscal,  na  modalidade 
“sonegação previdenciária”, conforme apontado na inicial pelo órgão acusatório na relação das 
ações fiscais contra o acusados distribuídas, sobre o qual passo a discorrer.

Observo  que,  no  apenso  IV,  do  IPL  1603/2010  foram  juntadas  cópias  de 
documentos  da  ação  cautelar  fiscal  26321-07.2010.4.01.3800,  mencionada  na  exordial,  que 
tramitou perante a vigésima quarta vara federal  da Seção Judiciária de Minas Gerais,  ajuizada 
contra Bernardo de Mello Paz e 22 (vinte duas) empresas de propriedade deste, as quais formam o 
conglomerado “Grupo Itaminas”. A ação visava a indisponibilidade dos bens dos réus a fim de 
possibilitar o pagamento de R$ 648.745.476,52 (seiscentos e quarenta e oito milhões, setecentos e 
quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) em dívidas 
contra a Fazenda Pública.  Nos anexos, o órgão ministerial juntou grande dossiê fiscal de todas as 
empresas do Grupo “Itaminas”, demonstrando todas as inúmeras dívidas fiscais do grupo,  tanto 
de natureza tributária quanto previdenciária.  

Tais  documentos  comprovam,  no  mínimo,  comportamento  habitual  de  não 
cumprimento de obrigações fiscais e previdenciárias, revelando completo descaso das empresas 
em relação ao fisco. 

Dentre os inúmeros casos de autuações da Receita Federal contra as empresas 
comandadas por Bernardo de Mello Paz, observo, em especial, a prova que foi juntada às fls.  
505/505-v dos presentes autos, consubstanciada no documento emitido pela Delegacia da Receita 
Federal  do  Brasil  em  Contagem,  relativo  ao  procedimento  fiscal  RPF  0611000.2008.00318, 
iniciado em 25.06.2008 e encerrado em 29.12.2008., contra a empresa ITAMINAS COMÉRCIO 
DE MINÉRIOS S/A.

Ali, indica-se que foram constatadas, através de cruzamento de dados externos, 
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divergências em relação à declaração da contribuição previdenciária básica na remuneração de 
empregados, no cômputo do recolhimento de contribuintes individuais e no cumprimento de 
obrigação acessória de pagamento de multas. Assim, o procedimento fiscal autuou a empresa, 
determinando o  pagamento  de  R$834.764,11  (oitocentos  e  trinta  e  quatro  mil,  setecentos  e 
sessenta  e  quatro  reais  e  onze  centavos),  apuradas  nos  processos  administrativos 
10976.000.727/2008-89, 10976.000.728/2008-23,10976.000.729/2008-78,10976.000.729/2008-01, 
10976.000.732/2008-91, 10976.000.733/2008-36, 10976.000.731/2008-47. 

Ora,  a  divergência  constatada,  caracteriza,  indubitavelmente,  supressão  ou 
redução de contribuição social previdenciária, crime previsto no art. 337-A, I do Código Penal 
pátrio, que possui a seguinte tipificação: 

Art.  337-A.  Suprimir  ou reduzir  contribuição social  previdenciária  e  qualquer  acessório, 
mediante as seguintes condutas:  
        I  – omitir  de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso 
ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; 
        II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as 
quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de 
serviços; 
       III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou 
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: 
        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Há diversas outras provas de autuações administrativas da Receita Federal, que 
foram colacionadas aos autos através de ofício expedido pela Receita Federal do Brasil, às fls.  
503/571,  que configurariam a prática de crime de sonegação fiscal.  Porém, a redação da Lei 
9.613/98, vigente à época dos fatos, ainda não havia sofrido a ampliação do tipo conferida pela Lei 
12.638/2012, e, de forma inusitada, não previa a existência de crime de lavagem de dinheiro tendo 
como crime antecedente a sonegação fiscal genericamente considerada. 

No  entanto,  o  crime  antecedente  de  sonegação  fiscal  de  contribuição 
previdenciária está elencado no rol de crimes antecedentes na redação antiga do art. 1º, V, da Lei 
9.613/98, pois o Código Penal situa aquele crime (Art. 337-A) no TÍTULO XI - DOS CRIMES 
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA,  e  no  CAPÍTULO  II  -  
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM 
GERAL. 
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Portanto, inequivocamente, comprovou-se a materialidade do delito, visto que a 
referida autuação pelo órgão fiscal goza de presunção de boa-fé e legalidade, não havendo os réus 
colacionado  provas  que  pudessem  descaracterizar  tais  atributos  dos  referidos  documentos. 
Ademais,  a  autoria  constata-se  claramente,  e  será  reforçada  mais  à  frente,  visto  que  restou 
comprovado que BERNARDO DE MELO PAZ é o proprietário e administrador de todas as 
empresas “Grupo Itaminas”. 

Em acréscimo, as FACs federais acostadas às fls. 1210/1228, demonstram que o 
réu respondeu 08 (oito) vezes criminalmente pela prática de crime previsto no art. 95 da Lei 
8.212/91, crime que possuía a mesma tipificação do atual art. 337-A do Código Penal, até a nova 
topografia penal determinada pela Lei 9.983/2000. Além disso, a certidão de processo colacionada 
à fl. 1.229, demonstra que BERNARDO DE MELLO PAZ respondeu criminalmente pela prática 
de sonegação de contribuição previdenciária nos autos 2004.38.00.018697-1, perante a 9ª Vara 
Federal de Belo Horizonte, demonstrando também, a prática da mesma conduta criminosa. 

Dessa  forma,  concluo  que  os  fatos  descritos  na  denúncia  restaram 
equivocadamente capitulados e, considerando-se que a exata definição jurídica da conduta está 
narrada na vestibular acusatória, estando os elementos constitutivos do crime antecedente previsto 
no art. 337-A do Código Penal perfeitamente delineados; que o réus se defendem dos fatos, e não 
do tipo penal que lhes é imputado; e,  maxime,  a autorização normativa entabulada no art. 383, 
caput, do Código Processual Penal, promovo a emendatio libeli para atribuir nova capitulação 
jurídica aos fatos praticados, tipificando-os no art. 1º, V, da Lei 9.613/98 com a redação 
vigente à época dos fatos, ou seja, desconsiderando as alterações promovidas pela Lei 
12683/2012.

4. Da materialidade do crime de lavagem de dinheiro

Feitas  estas  observações  iniciais,  passemos  à  análise  da  materialidade 
propriamente dita do crime de lavagem de dinheiro. 

Tanto o IPL 1.603/2010, quanto a denúncia do MPF, tiveram com prova inicial 
da existência das operações financeiras dissimuladas o Relatório de Inteligência Financeira 2561 do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda (COAF), datado de 
08/10/2008, juntado no apenso I dos presentes autos.  Tal documento concentra-se na existência 
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de  movimentações  financeiras  suspeitas  em  três  empresas-chave:  BMP  PARTICIPAÇÃO  E 
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 73.986.333./0001-05), HORIZONTES LTDA (CNPJ 
04.191.784/0001-33), e POSTO DIVINO PADRÃO (CNPJ 04.196.733/0001-02). 

Porém, a denúncia amplia o número de participantes no eventual esquema de 
lavagem de dinheiro, alegando que BERNARDO DE MELLO PAZ, proprietário da BMP e 
HORIZONTES, também é proprietário de diversas outras empresas, que formariam o “Grupo 
Itaminas”, e que todas essas pessoas jurídicas fariam parte de um intrincado esquema de confusão 
patrimonial  que  gera  movimentações  financeiras  irregulares  pulverizadas,  com o  objetivo  de 
dificultar a identificação da origem do dinheiro. 

De fato, constato que a sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta  Vara 
Federal  da  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais  na  ação  cautelar  fiscal  incidental  26321-
07.2010.4.01.3800, assim informa (fls. 18/19 do apenso IV, Vol 01): 

“(...)Muito embora nem todas as empresas elencadas na petição inicial tenham débitos inscritos em dívida  
ativa ou figurem como devedoras em ações de execuções fiscais ajuizadas pelo União, tal fato não afasta a  
pertinência subjetiva dessas empresas para a causa, tendo em vista que constituem unidades que integram uma  
organização empresarial.
Trata-se, realmente, de grupo econômico formado por diversas entidades formalmente autônomas, mas que,  
todavia,  gravitam em torno de um centro decisório  unificado,  responsável  peia coordenação das diversas  
atividades econômicas desenvolvidas por esse  conglomerado. De fato,  as cópias dos atos constitutivos das  
sociedades que figuram no pólo passivo desta ação revelam que, invariavelmente, a administração das empresas  
é exercida pelo primeiro requerido. 
Outrossim, as empresas MGS- MINAS GERAIS SIDERURGIA LTDA, ITASIDER USINA 
SIDERÚRGICA  ITAMÍNAS  S/A,  ITACO-  ITAMÍNAS  COMERCIAL  LTDA, 
ITAMINAS SIDERÚRGICA LTDA, FMG- FUNDIÇÃO DE MINAS GERAIS LTDA,  
BEMAI PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA,  MINAS DO ITACOLOMY  
LTDA, e  BMP-  PÁRTICPAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, todas  com direção  
unitária, estão sediadas no mesmo endereço, na Rua Paraíba, 1122, Savassi, Belo Horizonte/MG. 
Fato idêntico ocorre em relação às empresas ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS, BEMEP-  
CONSULTORIA LTDA, MINAS DO PARAOBEPA LTDA, RODOVIÁRIO GETRAN-
LTDA, GETRAN- GERAIS TRANSPORTES S/A, todas sediadas na Fazenda do Engenho Seco,  
Zona Rural, Sarzedo/MG, do que resulta, claramente, na existência de uma unidade de direção em relação  
a uma pluralidade de sociedades formalmente autônomas, mas subordinadas a um centro decisório unificado.
Além da unidade de direção, referidos documentos demonstram também a intercomunicação patrimonial, com  
participação acionária cruzada.
E, embora se perceba que o ordenamento jurídico pátria ainda não tenha estabelecido uma uniformidade  
quanto aos critérios para a caracterização dos grupas econômicos, diversos precedentes apontam no sentido de  
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se considerar caracterizada a existência desses grupos econômicos de fato sempre que estiver demonstrada uma  
unidade de gestão, que controla e coordena as atividades desempenhadas peias diversas unidades empresariais  
formalmente autônomas que integram a organização econômica. Nesse sentido:  considera-se grupo econômico  
o conjunto de duas ou mais empresas, cada controle, administração ou coordenação em face de atividade de  
qualquer  natureza  (TRF  3ª  Região,  Rel.  JUIZ  HENRIQUE  HERKENHOFF,  DJF3  CJ2  
DATA:14/05/2009 PÁGINA: 416).
Confira-se  ainda:  Separação  societária,  de  índole  apenas  formal,  legítima  a  irradiação  dos  efeitos  ao  
patrimônio da agravante com vistas a garantir a execução fiscal da empresa que se encontra sob o controle de  
mesmo grupo econômico (TRF 2a Região. , AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO -106428).
Registro também precedente do STJ, cuja ementa tem a seguinte redação:
Processo  civil,  Recurso  ordinário  em mandado de  segurança.  Falência,  Grupo de  sociedades.  Estrutura  
meramente  formal.  Administração  sob  unidade  gerencial,  laboral  e  patrimonial.  Desconsideração  da  
personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto falencial a outra sociedade do grupo. Possibilidade.  
Terceiros alcançados pelos efeitos da falência. Legitimidade recursal. — Pertencendo a falida a grupo de  
sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas  
jurídicas  do  grupo  exercem  suas  atividades  sob  unidade  gerencial,  laborai  e  patrimonial,  é  legitima  a  
desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falência  alcancem as demais  
sociedades do grupo, - impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar  
a fraude à lei ou contra credores, - A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade Jurídica  
dispensa a propositura de ação autônoma para tal, Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o  
Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade  
jurídica para que o ato de expropriação atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a concretização de  
fraude à lei ou contra terceiros. - Os terceiros alcançados peia desconsideração da personalidade Jurídica da  
falida estão legitimados a interpor, perante o próprio juízo falimentar, os recursos tidos por cabíveis visando, a  
defesa de seus direitos, (STJ, ROMS – Recurso Ordinário Em Mandado De Segurança - 12872, Relatora  
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ DATA: 18/12/2002)
Dessa forma, e considerando toda a documentação acostada aos autos, restou evidente a efetiva a constituição  
de grupo econômico de fato entre as empresas que figuram no polo passivo desta ação, sendo manifesta também  
a confusão  patrimonial,  implicando,  destarte,  na  responsabilização  solidária  de  todas  as  empresas  que  
integram o referido grupo., legitimando-as, por conseguinte, afigurarem no peto passivo desta ação cautelar”.

Interessa a esse processo confirmar o liame gerencial entre as empresas BMP 
PARTICIPAÇÃO  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA  (CNPJ  73.986.333./0001-05), 
HORIZONTES  LTDA  (CNPJ  04.191.784/0001-33)  e  ITAMINAS  COMÉRCIO  DE 
MINÉRIOS S/A,  visto  que  a  acusação  retratada  na  denúncia  era  de  que  as  duas  primeiras 
empresas estariam sendo usadas precipuamente na de lavagem de capitais, e a última foi aquela em 
que se provou cabalmente a prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária, crime 
antecedente.

As conclusões acima colacionadas, oriundas do juízo federal citado, reforçam que 
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as empresas do Grupo Itaminas constituem indubitável unidade, gerenciada por BERNARDO 
DE MELLO PAZ, o sócio-majoritário de todas elas.  Ademais,  o próprio BERNARDO DE 
MELLO  PAZ  confirmou  tal  situação  em  seu  interrogatório,  informando  que  a  BMP 
PARTICIPAÇÃO, BEMEP a BEMAI, empresas que estão em seu nome, foram criadas com o 
intuito de gerir os caixas das 29 (vinte e nove) empresas do Grupo Itaminas:

Juíza – Porque tem tanta, segundo o MPF, incompatibilidade entre suas rendas declaradas e 
suas movimentações financeiras? Dinheiro que entre na conta, que, que...
Bernardo – Minha conta pessoal?
Juíza – E do grupo...
Bernardo – Minha conta pessoal, você vai me desculpar, porque eu não tenho nada na minha 
conta pessoal. O grupo é um movimento... Eu, eu to sempre no cheque especial, pra você ter 
uma ideia (inaudível) “Bernardo, você já está com quinze mil no cheque especial”, “segura aí 
mais um mês que a gente paga”. Mas, no grupo... É porque estas empresas que estão em 
meu nome, são duas ou três. São três. BEMEP, BMP e BEMAI, essas empresas, o dinheiro 
do caixa das vinte e nove empresas girava em torno dessas empresas, dessas três empresas. 

A  composição  societária  das  empresas  é  esclarecida  pela  documentação 
produzida pelo Ministério da fazenda (fls. 13/14), que indica que Bernardo de Mello Paz é sócio-
gerente da BMP PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, com 99% de participação 
(MARIA VIRGÍNIA DE MELLO PAZ possui 1% na sociedade – fls. 15/16), e presidente da 
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS S/A e sócio-administrador  da   HORIZONTES 
LTDA.

Dessa  feita,  comprava-se  que  os  crimes  em  discussão  nos  presentes  autos, 
praticados pelos responsáveis diretos das empresas, anterior e posteriormente, utilizando-se da 
estrutura financeira das pessoas jurídicas acima citadas em qualquer de suas unidades, remetem a 
um esquema devidamente planejado e direcionado de forma única.

Portanto, comprovada a unidade orgânica de fato entre as empresas do Grupo 
Itaminas, há que se verificar a materialidade delitiva propriamente dita da lavagem de dinheiro.

Quanto a  isso,  inicia-se  com o Relatório de  Inteligência  Financeira  2561 do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda (COAF), datado de 
08/10/2008, juntado no apenso I dos presentes autos. Ali, narra-se que:

1. A empresa Horizontes S/C, que possui como sócios Vine Hill Financial Corp Ltda, 
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BMP Participações e Empreendimentos S/C, Bernardo de Mello Paz, Maria Virgínia de 
Melo Paz, movimentou, em conta corrente (aberta em 14/07/2004) R$ 2,547 milhões 
(não foi informado o período), comunicado em 30/12/2005.
1.2 A Horizontes S/C Ltda seria uma empresa constituída por Bernardo de Mello Paz 
com  a  finalidade  manter  o  Instituto  Cultural  Inhotim,  com  doações  de  suas  outras  
empresas. Bernardo de Mello Paz possui participação em mais de vinte empresas, além da 
Horizontes,  apenas  Getran  Gerais  Ltda,  e  a  Itaminas  Comercio  de  Minérios  S/A.  
possuem  relacionamento  bancário  com   instituição  interveniente,  porém  sem 
movimentação. 
1.2  Segundo informado a  Horizontes  apresenta  movimentação incompatível  com seu 
faturamento e recebe inúmeros créditos da BMP - Participação e Empreendimentos S/C 
a titulo de doações para o Instituto.
1.3 O maior acionista da Horizontes, a empresa Vine Hill, seria uma empresa constituída 
nas Ilhas Virgens Britânicas. A justificativa desta sociedade seria que o Instituto Cultural 
teria um passivo com a Vine Hill devido remessas de obras de artes, e este passivo teria se 
transformado em cotas da Horizontes
1.3.1  Com  respeito  a  empresa  Vine  Hill  Financial  Corp.  Ltd,  consta  a  mídia 
http://www.diariohorizonte.com/view/articulo.aspx?articled+9433&zoneid=2,   que 
relacionou diversas pessoas físicas e jurídicas acusadas de cometer crimes de lavagem de 
dinheiro, algumas empresas com o mesmo endereço da empresa Vine Hill: (Vanterpool 
Plaza, 2ndJ Floor, Wickhams Cay 1 Road Town. Tortola, British Virgin Islands).
1.4. Foram citadas na comunicação as empresas que possuem ligação com o grupo da  
Horizontes: 

Getian Gerais Transportes Ltda;
Itaminas Comercio de Minérios S/A
Bemai Participações e Adm Ltda;
Sta Mariana Partic e Adms Ltda;
Rodoviário Getran Ltda;
MGS Minas Gerais Siderurgia Ltda;
ltaco Itaminas Comercial Ltda;
Itaminas Siderurgia Ltda:
Replasa Reflorestadora S/A;
Itaminas Energética Ltda;
FMG Fundição Minas Gerais Ltda;
SID Centro Oeste Ltda;
Constr Santa Mariana Ltda;
Minas do Paraopeba Ltda;
Minas do Itacolomy Ltda;
Itasider Usina Siderúrgica Itaminas
Sta Cecília Emp Florestais Ltda;
Siderúrgica Itaferro Ltda:
Siderúrgica Piratininga Ltda;
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Sid São Sebastião Itatiaiucu S/A;
Bemep Consultoria Ltda.

3. A empresa Posto Divino Padrão Ltda, que possui como sócios Gustavo Luiz Kahey 
Machado e Leila Kahey Machado, movimentou em sua conta corrente R$ 4,103 milhões, 
no período de 01/01/2008 a 16/07/2008, sendo R$ 2,092 milhões a crédito, por meio de 
depósitos  em cheque e dinheiro (16 lançamentos).  Quanto aos depósitos em cheque, 
foram identificados R$ 253.312,14 emitidos pela Bmp Participação e Empreendimentos 
Ltda. e R$ 85.1 76,80 emitidos peia Gerdau Aços Longos S/A.
3.1 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 2.010.827,01. dos quais, R$ 1,989.980,00 
foram sacados em espécie (14 retiradas), sendo 12 de valores superiores a R$ 100 mil.

Baseia-se a inicial acusatória em trazer à baila uma dinâmica de fluxo financeiro 
que configuraria a existência de operações dissimuladas, que visariam os ocultar e dissimular a 
origem dos valores empregados pelos réus, advindos de sonegação fiscal e previdenciária dos réus. 

A sistemática comprovada nos autos é a de que a empresa Horizontes Ltda 
recebe  valores  advindos  de  um fundo estrangeiro  com sede  nas  Ilhas  Canárias,  o  Flamingo 
Investiment Fund, o qual depositava valores na conta da daquela empresa, a título de doações para 
o Instituto Cultural Inhotim. Porém, ao receber os valores, estes eram repassados de diversas 
formas  para  o pagamento dos  mais  variados  compromissos  de  empresas  de  propriedade  de 
Bernardo de Mello Paz, tendo sido constatados diversos saques em espécie nas contas do grupo 
sem que se pudesse identificar o destino final dos valores. 

À análise dos autos, ficou claramente constatada existência de enorme confusão 
patrimonial e contábil entre as diversas empresas do Grupo Itaminas. Tanto BERNARDO DE 
MELLO PAZ, em seu interrogatório, no trecho já citado anteriormente, quanto as testemunhas de 
defesa, por diversas vezes afirmaram que todos os compromissos das empresas do grupo eram 
pagos com dinheiro oriundo da BMP Participação, pois evitava-se a utilização de contas correntes 
em nome próprio das pessoas jurídicas do Grupo, a fim de impedir eventual bloqueio judicial de 
valores devido ao não pagamento de obrigações fiscais, trabalhistas, etc.

Mas não foi apenas a pulverização das movimentações financeiras a única prática 
atípica  detectada.  Diversos  saques  em  espécie  foram  efetuados  na  conta  da  BMP 
PARTICIPAÇÃO e da HORIZONTES, conforme tabela colacionada à fl. 12:

Data Sacador Responsável Valor R$
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14/12/2007 BERNARDO DE MELLO PAZ HORIZONTES S/C 300.000,00
13/02/2008 BERNARDO DE MELLO PAZ HORIZONTES S/C 500.000,00
03/12/2007 LUIZ OTÁVIO DE LIMA ORSINI HORIZONTES S/C 300.000,00

Data Sacador Responsável Valor R$
24/04/2008 WENDERSON RODRIGUES DA 

SILVA
BMP  PARTICIPAÇÃO  E 
EMPREENDIMENTOS S/C

100.000,00

24/9/2008 ODO ADÃO FILHO ODO ADÃO FILHO 300.000,00
30/11/2007 ROBSON FRANÇA PAIVA BMP  PARTICIPAÇÃO  E 

EMPREENDIMENTOS S/C
100.000,00

9/9/2008 EDUARDO  NOGUEIRA 
GONÇALVES

EDUARDO  NOGUEIRA 
GONÇALVES

200.000,00

18/7/2008 EMILIO MOREIRA JARDIM BMP  PARTICIPAÇÃO  E 
EMPREENDIMENTOS S/C

250.000,00

27/4/2007 BERNARDO DE MELLO PAZ BMP  PARTICIPAÇÃO  E 
EMPREENDIMENTOS S/C

100.000,00

29/9/2008 ODO ADÃO FILHO ODO ADÃO FILHO 200.000,00
26/12/2007 VICENTE  T.  GONZAGA 

AMORIM
100.000,00

29/10/2007 ROBSON FRANÇA PAIVA 150.000,00
22/5/2006  NOÉ EVANGELISTA DE DEUS 

GARCIA MATOSO
110.000,00

TOTAL 1.610.000,00

Nos autos do Inquérito Policial 1603/2010, o qual foi submetido ao crivo do 
contraditório,  foram  coletados  os  depoimentos  das  pessoas  que  efetuaram os  saques  acima 
descritos. Ao menos duas delas confirmaram que efetuaram os saques em espécie não para si  
mesmos, mas a pedido de Bernardo de Mello Paz, sem que fossem, ao menos, prepostos da 
empresa. 

O  primeiro  foi  Luiz  Otávio  de  Lima  Orsini,  que  assim  afirmou  em  seu 
depoimento perante a autoridade policial (fl. 494): 

 (...) QUE a empresa declarante ORSINI FONSECA E ASSOCIADOS CONSULTORIA 
EMPRESARIAL  LTDA  presta  serviços  para  algumas  empresas  controladas  por 
BERNARDO  DE  MELLO  PAZ,  dentre  elas  a  BMP  PARTICIPAÇÕES  e 
HORIZONTES; QUE sobre o saque de 300 mil reais realizado pelo declarante, esclarece 
que tal saque foi realizado na agência do Banco Unibanco/Itaú,  Rua Paraíba,  1122/17º 
andar; QUE obteve o cheque da empresa controlada por BERNARDO, no escritório da 
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empresa BMP, situada no 23º andar no mesmo endereço; QUE tal saque não foi para efeito 
de  qualquer  pagamento  referente  a  uma  eventual  prestação  de  serviços  ao  senhor 
BERNARDO; QUE o ato foi simplesmente um favor prestado a BERNARDO, quando 
então efetuou o saque e o levou à tesouraria da empresa (...)

Mais à frente, ODO ADÃO FILHO declara que: (fls. 500): 

(...) QUE ao primeiro e único quesito esclarece que fez a retirada do valor de R$300.000,00 
em 24.09.2008,  referente ao desconto de um cheque emitido para sua pessoa por uma 
empresa de mineração ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A, sediada em Belo 
Horizonte/MG; QUE o cheque era do Banco Bradesco e foi emitido pelo proprietário 
BERNARDO  DE  MELLO  PAZ,  sendo  certo  que  pertencia  ao  declarante  apenas 
R$80.000,00  referente  a  consultoria  para  prospecção  de  mercado;  QUE o  restante  do 
dinheiro, aproximadamente R$220.000,00 foi devolvido em espécie para o Sr. Bernardo de 
MELLO paz; QUE o dinheiro foi entregue a BERNARDO em seu escritório no Bairro 
Savassi. (...)

As informações prestadas acima pelos depoentes, longe de configurarem uma 
simples retirada em espécie, foram verdadeiras operações financeiras dissimuladas, visando induzir 
a erro no tocante ao destino final dos valores, já que o beneficiário de tudo foi BERNARDO DE 
MELLO PAZ. 

Porém, não se visualizou somente atipicidade e meras irregularidades em tais 
movimentações. O Laudo N° 2.598/2011-SETEC/SR/DPF/MG (fls. 271/312), confeccionado 
pelos peritos da Polícia Federal,   trata dos indícios do cometimento do crime de lavagem de 
dinheiro por parte dos réus Bernardo de Mello Paz e Maria Virgínia de Mello Paz, comprovando 
que as movimentações financeiras dos mesmos, assim como das empresas BMP e Horizontes 
foram incompatíveis com suas rendas declaradas:

Bernardo de Mello Paz (Subsecão III.3)
Os rendimentos e o aumento das dívidas declarados para o ano-calendário 2007 não são suficientes para  
suportar sua variação patrimonial, pagamentos declarados e os gastos com cartões de crédito informados na  
DECRED.  Os  recursos  disponíveis  do  investigado  no  ano-calendário  de  2007  totalizaram  R$  
1.595.861,15  (rendimentos  declarados  -  R$  1.237.874,93;  aumento  das  dívidas  e  ônus  -  R$  
357.986,22), enquanto os pagamentos declarados (R$ 1.406.149,24), os gastos com cartões de crédito (R$  
342.029,21) e o aumento do patrimônio (R$ 54.465,00) totalizaram R$ 1.802.643,45. Portanto, em  
tese, o investigado teria omitido receitas e ou outras fontes de recursos no montante de, no mínimo, R$  
206.782,30 em sua declaração de imposto de renda. 
Embora Bernardo de Mello Paz tenha declarado dividendos recebidos da empresa BEMEP (CNPJ n°  
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02.107.906.0001-35), as fichas de Bens e Direitos de suas declarações de imposto de renda não relacionam  
a propriedade das quotas representativas de sua participação no capital social dessa empresa. Adicionalmente,  
pesquisa à Rede Infoseg com o n° CPF do investigado demonstra que Bernardo de Mello Paz é sócio de mais  
de vinte empresas, mas suas declarações de imposto de renda relacionam apenas treze na ficha de declaração  
dos Bens e Direitos (excetuando-se ações de outras empresas com caráter temporário).
Conforme demonstrado na tabela 2, as movimentações financeiras promovidas pelo investigado Bernardo de  
Mello Paz nos anos de 2006 a 2008 foram incompatíveis com as rendas por ele declaradas.
Os valores movimentados pelo investigado em suas contas bancárias são inferiores aos valores de suas rendas  
declaradas, sobretudo nos anos de 2006 e 2007, quando as movimentações financeiras (R$ 801 mil -- 2006;  
R$ 751 mil -- 2007) corresponderam, respectivamente, a apenas 28% e 60% de suas rendas declaradas (R$  
2,8 milhões - 2006; R$ 1,2 milhão - 2007).
Tal incompatibilidade indica que a maior parte dos valores declarados por Bernardo de Mello Paz não  
transitaram por suas contas bancárias, ou que o recebimento de parte dos dividendos declarados não teria  
ocorrido de fato.

Maria Virgínia de Melo Paz (Subseção III.4)
Conforme  demonstrado  na  tabela  4,  as  movimentações  financeiras  promovidas  pela  investigada  Maria  
Virgínia de Melo Paz nos anos de 2006 a 2008 foram incompatíveis com as rendas por ela declaradas.  
Também se destaca a incompatibilidade  dos valores movimentados com os valores dos patrimônios declarados.  
Os valores movimentados pela investigada em suas contas bancárias são significativamente superiores aos  
valores de suas rendas declaradas. Nos anos de 2006 a 2008, as suas movimentações financeiras foram  
superiores às suas rendas em 448%, 385% e 1.419%, respectivamente. Nos anos de 2006 e 2007, as  
movimentações financeiras anuais foram superiores aos rendimentos em aproximadamente R$ 600 mil e, no  
ano de  2008,  a diferença  foi  de  R$ 1,3 milhão.  Analisando as  declarações  de  imposto  de  renda da  
investigada,  não  há  movimentação  de  bens,  direitos  e  dívidas  que  pudessem  justificar  as  significativas  
diferenças.
Quanto à incompatibilidade patrimonial, embora tenha movimentado recursos nos anos 2006 e 2007 em  
montantes pouco superiores a R$ 800 mil e no ano de 2008 no montante de R$ 1,4 milhão, a investigada  
Maria Virgínia de Melo Paz declarou patrimônios anuais não superiores a R$ 106 mil. 
A incompatibilidade constatada entre os patrimônios e os rendimentos declarados e suas movimentações  
financeiras  indica  que  Maria  Virginia  de  Melo  Paz  teria  omitido  rendimentos  ao  fisco  e  ou  teria  
movimentado recursos de terceiros em suas contas bancárias.

(...) 

BMP Participação e Empreendimentos Ltda. (Subseção III.7)
As movimentações financeiras promovidas pela empresa BMP Participação e Empreendimentos Ltda. nos  
anos de 2006 e 2007 foram significativamente superiores a suas receitas totais declaradas. Em 2006, a  
empresa movimentou R$ 237 milhões em suas contas bancárias, mas declarou não ter auferido qualquer tipo  
de receita. Em 2007, a empresa movimentou R$ 361 milhões em suas contas bancárias, mas declarou ter  
auferido receitas de apenas R$ 13 milhões, basicamente, compostas de receitas decorrentes de venda de ativo  
imobilizado.
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Considerando  que  a  BMP Participação  e  Empreendimentos  Ltda.  é  uma  holding,  o  cotejo  de  suas  
movimentações financeiras com as suas receitas declaradas não é a forma mais indicada para avaliar a  
regularidade de suas transações financeiras (Vide análise na subseção correspondente).
A empresa BMP Participação e Empreendimentos Ltda. declarou desempenhar atividades de holding de  
instituições não financeiras. De acordo com suas DIPJs, a BMP é sócia de diversas empresas ligadas a  
Bernardo de Mello Paz, como Horizontes Ltda., Itaminas Siderúrgica de Carajás Ltda., Itasider, dentre  
outras.
Assim, com vistas a avaliar as movimentações financeiras da empresa BMP Participação e Empreendimentos  
Ltda,  os  Peritos  compararam os  montantes  movimentados  com as  informações  contábeis/  patrimoniais  
constantes de suas DIPJs. 
Em 2006, as informações contábeis/ patrimoniais consignadas em suas declarações de imposto de renda  
apresentaram saldos e variações em montantes muito inferiores aos valores financeiros movimentados e, em  
tese, não justificam a movimentação financeira.
Assim como em 2006, as informações contábeis/ patrimoniais consignadas em suas declarações de imposto de  
renda do ano-calendário 2007 apresentaram saldos e variações em montantes muito inferiores aos valores  
financeiros movimentados e, em tese, não justificam a movimentação financeira.
Outro fator a destacar é a incompatibilidade entre o valor declarado de R$ 590,00 do Capital social e os  
vultosos valores financeiros movimentados pela empresa.

(...)

Horizontes Ltda. (Subseção III.9)
Conforme demonstrado na tabela 11, as movimentações financeiras da empresa Horizontes Ltda. nos anos de  
2006 a 2008 foram incompatíveis com as receitas totais declaradas. No ano de 2006, a movimentação  
financeira (R$ 10 milhões) promovida por Horizontes Ltda. foi superior às suas receitas totais declaradas  
(R$ 32 mil) em 30.893%.
Em relação aos anos de 2007 e 2008, analisando as informações consignadas nas DIPJs e as informações  
fornecidas  pelo  Banco  Central  do  Brasil  sobre  as  transações  internacionais  realizadas  pela  empresa  
Horizontes Ltda., a incompatibilidade identificada seria justificada pelo recebimento de valores de empresa  
situada no exterior a título de empréstimos. Valores recebidos oriundos de empréstimos contraídos não são  
considerados receitas, o que explicaria as significativas divergências entre as movimentações financeiras e as  
receitas totais declaradas nos anos de 2007 e 2008.
Conforme  demonstrado  na  subseção  III.  10,  a  maior  parte  dos  recursos  movimentados  pela  empresa  
Horizontes Ltda. em 2007 e 2008 corresponde a valores recebidos do exterior do fundo de investimento  
FLAMINGO INVESTMENT FUND (vide Tabela 14 e Gráfico 1), registrados no Bacen a título de  
"EMPRÉSTIMO  DIRETO".  Conforme  demonstrado  no  Gráfico  l,  do  montante  de  US$  
98.849.578,06 recebidos do exterior, quase a totalidade dos recursos - US$ 98.500.000,00 - teve como  
origem as Ilhas Cayman, por meio de dez transferências realizadas pelo fundo de investimento Flamingo  
Investment Fund.
As informações fiscais da empresa Horizontes Ltda., dos anos de 2006 a 2008, demonstram que a maior  
parte dos recursos financeiros movimentados pela empresa teria sido destinada à aquisição de diversos imóveis,  
principalmente, terrenos rurais localizados no município de Brumadinho/MG (Vide Tabela 12).
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Contudo, as informações consignadas na DIPJ da Horizontes Ltda. relativa ao ano-calendário 2007 são, em  
tese, incompatíveis com os valores desses empréstimos contraídos pela empresa.

(...)

c.l. Dentre os lançamentos existentes é possível visualizar e constatar a ocorrência  
de operações dissimuladas, com intuito de ocultação, ou dissimulação da origem,  
destino  ou  finalidade,  relativamente  aos  reais  destinatários  ou  beneficiários  dos 
valores  transacionados,  nas  contas  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  investigadas?  
Explicar.

Horizontes Ltda. e BMP Participação e Empreendimentos Ltda.
Sim. Os Peritos analisaram as movimentações financeiras da conta corrente n° 233.821-9 mantida na  
agência 0504 do Unibanco S.A., de titularidade da empresa Horizontes Ltda., no período de 01/09/07 a  
31/12/08; e da conta corrente n° 74145-0 mantida na agência 0513-1 do Banco Bradesco S.A., de  
titularidade de BMP Participação e Empreendimentos Ltda., no período de 02/01/06 a 31/12/08. 
No período analisado, a conta bancária da empresa Horizontes Ltda. teve como principal origem de recursos  
os recebimentos das transferências internacionais realizadas pelo fundo de investimento Flamingo Investiment  
Fund.
Imediatamente  depois  de  recebidos,  os  valores  eram repassados  para  a  empresa  BMP Participação  e  
Empreendimentos Ltda. ou para outras contas bancárias de titularidade da própria Horizontes Ltda. A  
tabela 18 do Apêndice A destaca os valores recebidos do exterior e as transações financeiras que demonstram 
o posterior destino dos recursos, nos 30 dias subsequentes ao recebimento.
Os  valores  transferidos  pela  Horizontes  Ltda,  para a  conta  corrente  n°  74145-0 da empresa  BMP  
Participação e Empreendimentos Ltda. mantida no Banco Bradesco, no período de setembro de 2007 a  
dezembro de 2008, eram posteriormente depositados em contas bancárias de outras empresas vinculadas a  
Bernardo de Mello Paz, tais como Itasider, Itaminas Comércio de Minérios S.A., MGS Minas Gerais  
Siderurgia, Minas do Itacolomy e Instituto Cultural Inhotim, ou destinados a pagamentos de compromissos  
em nome dessas empresas (Grupo Gusa), conforme demonstram transações destacadas na tabela 17 do  
Apêndice A.
Portanto, os recursos recebidos do exterior pela empresa Horizontes Ltda., a título de empréstimo, seriam  
repassados  para  outra  empresa  também  vinculada  à  Bernardo  de  Mello  Paz,  BMP Participação  e  
Empreendimentos Ltda., de onde eram destinados a outras empresas vinculadas a Bernardo de Mello Paz ou  
a pagamentos de compromissos em nome dessas empresas.
O exame da documentação comercial/financeira (contratos, notas fiscais, por exemplo) que suportou essas  
transferências de recursos entre as empresas Horizontes Ltda. e BMP Participação e Empreendimentos  
Ltda., em tese, permitirá verificar a natureza das operações e, assim, constatar sua regularidade e se os valores  
recebidos do exterior foram ou não dissimulados como empréstimos.
Avançando mais  na busca  de  entendimento  e  avaliação das  remessas  internacionais,  os  Peritos  julgam  
importante a identificação dos quotistas do fundo de investimento Flamingo Investiment Fund, a identificação  
da origem dos recursos transferidos para o Brasil e a razão para tais transferências.
Conforme demonstrado na tabela 17 do Apêndice A, a empresa recebeu diversos depósitos em dinheiro  
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(histórico  da  transação:  "Transf  Entre  Agenc  Dinh"),  com  valores  superiores  a  R$  100 mil,  cujos  
depositantes não foram identificados. 
Adicionalmente, destaca-se a prática adotada pela empresa BMP Participação e Empreendimentos Ltda. de  
emitir cheques nominais a ela própria e sacá-los em espécie no caixa. A tabela 17 do Apêndice A relaciona  
dezenas de cheques com valores superiores a R$ 100 mil, descontados no caixa. Os recursos de alguns desses  
cheques foram destinados a "pagto. diversos", quando sacados, conforme consignado em seu verso e nas cópias  
das fitas de caixa encaminhadas a exame. Com base nas cópias das fitas de caixa, os Peritos identificaram os  
beneficiários dos recursos com valores individuais superiores a R$ 100 mil na coluna "Outras informações"  
da tabela 17.
Outros cheques foram sacados em espécie, descontados no caixa, e os beneficiários finais dos recursos não  
puderam ser identificados. Conforme consignado nos versos das cópias de diversos cheques encaminhadas a  
exame, em muitas transações, o sacador foi identificado como "Wenderson", com referências de aquiescência de  
"Noé".
Depósitos e saques envolvendo vultosos valores em dinheiro configuram, em tese, prática adotada com vistas a  
ocultar a origem e os reais beneficiários dos recursos, e são, portanto, indícios de lavagem dinheiro.

Conclui-se, portanto, que a conta da Horizontes S/C não visava unicamente a 
manutenção  do  Instituto  Cultural  Inhotim,  mas  também  servia  de  conta  intermediária  para 
diversos repasses às empresas do Grupo Itaminas.  

Ora, tal prática demonstra que o patrimônio das empresas era trabalhado de 
forma que a escrituração contábil ficasse extremamente confusa, pois o faturamento das empresas 
individualmente falando não era considerado para pagamento das obrigações, visto que se recorria 
sempre ao caixa da BMP, que por sua vez, era abastecida com recursos da Horizontes, que, por 
último,  recebida  valores  a  título  de  empréstimo  direto  advindo  de  instituições  financeiras 
internacionais,  sediadas em localidade conhecida internacionalmente como paraíso fiscal  (Ilhas 
Cayman). 

O demonstrativo de origem e destino dos valores creditados em conta, coletado 
com autorização judicial prévia nos autos de quebra de sigilo 2009.38.00.002667-7, relativos à 
Conta Corrente 233.821-9, Agencia 0504, Unibanco S/A, (fls. 309/312) informa que os créditos 
vultuosos  recebidos  pela  HORIZONTES  LTDA.  nos  anos  de  2007  e  2008,  advinham  do 
Flamingo Investment Fund, e em seguida eram, em sua grande maioria, repassados à BMP. Cita-
se, como exemplo, o credito recebido em 10/09/2007 no valor de R$ 23.145.500,00 (vinte e três 
milhões, cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), concomitantes à transferência TED de 
R$600.000,00  (seiscentos  mil  reais)  ocorrida  no  mesmo  dia,  e  mais  uma  sequencia  de 
transferências à BMP que totalizaram R$7.836.163,00 (sete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, 
cento e sessenta e três reais) até 25.09.2007 (fls. 309/312).
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Portanto,  pode-se  concluir  que  a  sistemática  era:  prática  de  sonegação 
previdenciária e fiscal (aqui se considera somente a primeira, visto que a segunda não pode ser 
considerada crime antecedente), seguida da ocultação e dissimulação dos valores, que retornavam 
através de transferências oriundas de paraíso fiscal à conta da HORIZONTES, que por sua vez, 
repassava à BMP Participação, e esta última pulverizava os valores  entre todas as empresas do 
Grupo Itaminas, inclusive sendo destinadas a repasse em espécie a BERNARDO DE MELLO 
PAZ. 

Por outro lado, não se observa a mesma robustez probatória configurada quanto 
à materialidade do crime lavagem de dinheiro nas operações do Posto Divino Padrão LTDA., e o 
nexo causal entre as operações do citado posto de combustíveis e o Grupo Itaminas.

Embora  esse  juízo  não  ignore  a  vultuosa  quantidade  de  saques  em espécie 
realizados  pelos  proprietários  do  posto  pessoalmente  na  conta  da  empresa,  não  houve 
comprovação de que as transferências efetuadas entre a BMP e o Posto Divino Padrão tenham 
conexão com a lavagem de dinheiro proveniente da sonegação previdenciária.

 Tanto  a  inicial  acusatória  quanto  o  supracitado  relatório  de  inteligência 
financeira do COAF limitam-se a informar  a identificação de depósitos em cheques emitidos pelo 
BMP  na  conta  do  Posto  Divino  Padrão,  no  montante  de  R$253.312.14,  sem  informar  a 
quantidade de depósitos nem, ao menos, relatar qual teria sido a data em que esses depósitos 
foram realizados o valor individualizado dos mesmos.

Ademais,  não houve prova de que os proprietários do Posto Divino Padrão 
(Gustavo  Luis  Kahey  Machado,  Marco  Túlio  Kahey  Machado  e  Leila  Kahey  Machado) 
conheceriam os demais réus, condição indispensável para se configurar o mínimo nexo entre as 
operações de pessoas jurídicas distintas.

Portanto, tenho por configurada a materialidade delitiva do crime de lavagem de 
dinheiro, pelo Relatório de Inteligência Financeira 2561 do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras do Ministério da Fazenda (COAF) (fls. 10/14), por meio da prova pericial (Laudo N° 
2.598/2011-SETEC/SR/DPF/MG - fls. 271/312), bem como pelas declarações constantes do 
Inquérito Policial  1603/2010 (fls.  494 e  500), ante  a  ocultação  e  dissimulação da  origem e 
movimentação de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime, nas 
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transações efetuadas pelas empresas do Grupo Itaminas, excluindo a existência de materialidade 
quanto ao Posto Divino Padrão.

c) Da Autoria

c.1) Bernardo de Mello Paz

Constata-se nos autos que BERNARDO DE MELLO PAZ, na qualidade de 
principal acionista e proprietário das empresas do Grupo Itaminas, era a pessoa que possuía o 
poder decisório, e o total controle sobre os negócios das empresas do Grupo. 

Sendo  assim,  as  transações  atípicas  e  os  saques  em  espécie  irregulares 
detectados ocorreram unicamente por causa de seu efetivo comando, pois ele mesmo também 
coordena as ações da empresa HORIZONTES LTDA. 

Além disso, conforme depoimentos dos sacadores de recursos em espécie à 
Polícia Federal, era ele mesmo o beneficiário do dinheiro das transações dissimuladas. 

Portanto, agiu em benefício próprio com o intuito de ocultar e dissimular a 
origem e movimentação de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
crime de sonegação previdenciária, tendo-se configurado cabalmente o elemento subjetivo do 
crime, qual seja, o dolo do réu na prática da lavagem de dinheiro. 

c.2) Maria Virgínia de Melo Paz  

Quanto à ré Maria Virgínia de Melo Paz, irmã de Bernardo de Mello Paz e 
sócia da HORIZONTES LTDA, com 1% de participação na empresa, o Laudo N° 2.598/2011-
SETEC/SR/DPF/MG comprova que suas movimentações financeiras são incompatíveis com a 
renda declarada, informando que nos anos de 2006 a 2008, as suas movimentações financeiras 
foram superiores às suas rendas em 448%, 385% e 1.419%, respectivamente.  Conclui o referido 
laudo  que:   “A  incompatibilidade  constatada  entre  os  patrimônios  e  os  rendimentos  declarados  e  suas  
movimentações financeiras indica que Maria Virginia de Melo Paz teria omitido rendimentos ao fisco e ou teria  
movimentado recursos de terceiros em suas contas bancárias”  (fls. 286-v). 

Indagada acerca das situações acima descritas por ocasião de seu interrogatório, a 
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ré afirmou que as movimentações financeiras incompatíveis com a renda ocorreram porque ela 
própria seria a responsável por fazer os pagamentos pessoais de BERNARDO DE MELLO PAZ, 
quando da construção e instalação de do Museu de Inhotim.  .

Juíza:  O  Ministério  Publico  Federal  tá  acusando  o  seu  irmão  e  os  proprietários,  os 
gerentes do grupo...,  do posto Divino Padrão e a senhora pelo crime de lavagem de 
dinheiro.  É...,  dizendo que ele  narrou um suposto  esquema de transações  financeiras 
entre os grupos, entre as empresas do grupo Itaminas, Horizontes, BMP, e as siderúrgicas 
propriamente ditas, é..., no qual valores, por exemplo, oriundos do exterior eram passados 
para o grupo, no caso de um fundo, é..., chamado Fundo Flamingo, e esse dinheiro era 
internalizado na atividade econômica do grupo Itaminas e sacado em espécie, seja por 
pessoas, é..., lá no Posto Divino Padrão ou seja pela senhora. A acusação contra a senhora 
é justamente esta, é que a senhora teria sacado dinheiro das contas do grupo Itaminas e a  
senhora  teria  apresentado  em  sua  conta  bancaria  uma  movimentação  financeira 
incompatível com o seu património declarado. Como é que a senhora se defende destas  
acusações?
Maria Virgínia: É o seguinte, é..., a vida inteira eu ajudei o Bernardo nas coisas dele. Eu  
sou a única irmã, né, mulher, e trabalhei assim, ajudando, por exemplo, ele está montando 
o museu, então a gente montou o restaurante do Inhotim, por exemplo. Eu fazia todas as 
compras e eu que decidi tudo, desde o cardápio de tudo com é que ia ser no restaurante  
até as louças, mobiliário. E, às vezes, a gente fazia, e eu fazia as compras, geralmente que é  
o que eu faço no escritório também, sabe, para o escritório. Fazia a parte mais decorativa,  
entendeu? E mesmo para a casa do Bernardo eu ajudo ele sempre com esse tipo de coisa.  
Quando vai ter que fazer, tem que fazer algum um jantar esse tipo de coisa, ou alguma 
coisa para alguém, eu que faço tudo, resolvo tudo. E, às vezes, eu comprava tudo, e a 
Fátima, a secretaria, dele depositava na minha conta depois. Ou no cartão ou em dinheiro. 
Mas sempre foi assim.
Juíza: Mas a senhora levava cheques para serem sacados e tirava o dinheiro em espécie ou 
não?
Maria Virgínia: Eu leva cheque, mas como? 
Juíza: Cheques...
Maria Virgínia: Não, eu dava cheque meu ou usava o meu cartão. Por exemplo, se eu vou 
para São Paulo e ai eu comprava alguma coisa e dava um cheque meu ou usava o meu  
cartão e depois eles reembolsavam, depositavam na minha conta.
Juíza: Tá... É porque o Ministério Publico Federal tá dizendo o seguinte, que a senhora, 
é...,  teria sacado dinheiro, é...,  com cheques do grupo Horizontes, deixa só eu achar a 
parte aqui, só pra senhora se defender apropriadamente (pausa). 
Juíza: O ponto 22 da denuncia fala assim, vou ler o 21 pra contextualizar: primeiramente 
os valores presentes da conta da Horizontes eram repassados para outra empresa também 
vinculada a Bernardo, a BMP. Então o dinheiro saia da Horizontes e ia para a BMP, de 
onde eram destinados a outras empresas vinculadas ao mesmo, ao senhor Bernardo, e 
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eram destinadas a pagamentos de compromissos em nome desta empresas. Desta maneira 
os  valores  oriundos  da  prática  criminosa  eram  dispersados,  afastando  sua  origem 
inidônea. A partir daí o dinheiro presente nestas contas era sacado em altos valores por  
beneficiários  muitas  vezes  por  funcionários  das  própria  empresas  supra  mencionadas, 
entre as quais se encontra a acusada Maria Virgínia Mello Paz. 
Maria Virgínia: eu nunca fiz isso.
Juíza: A senhora já levou cheques do grupo Itaminas, Horizontes, BMP para ser sacado 
em espécie?
Maria Virgínia: Nunca. Eu ligava às vezes para a secretária e ela depositava na minha 
conta... isso assim, porque às vezes era boleto bancário e ele mesmo pagava. Mas quando 
eu pagava ou fora de Belo Horizonte ou alguma coisa que eu comprava, ou eu comprava 
no meu cartão e ela depositava pra mim, era sempre reembolso assim, no sentido de me 
pagar, entendeu? Assim, de pagar a despesa que eu fiz, a compra que eu fiz assim, para o  
restaurante ou para alguma coisa da decoração ou estas coisas.
Juíza: então a senhora nega esse fato?
Maria Virgínia: Eu nunca fiz isso.
Juíza: E a movimentação financeira das suas contas bancarias? Nos anos de 2006 e 2008. 
O Ministério Publico Federal está dizendo que teve uma movimentação muito grande em 
valores, e incompatível com o seu patrimônio declarado.
Maria  Virgínia:  É porque realmente,  foi  quando, por exemplo,  quando a gente estava 
montando Inhotim. O Bernardo estava montando Inhotim, a gente estava fazendo uma 
decoração dos restaurantes, comprando todo o material, comprando tudo entendeu?. Eu 
que fazia estas coisas, pra ajudar e pra resolver tudo para ele.
Juíza: Mas aí ele depositava para a senhora o dinheiro do material, é isso?
Maria Virgínia:  É.  Quem fazia isso era a Fátima, a secretária.  Eu fazia..,  eu saia  para  
resolver..., vamos comprar um sofá ou comprar, não sei o quê, e aí dividia, e pagava de 
três vezes, dava três cheques, cheques meus e aí depois ela depositava.
Juíza: Na sua conta?
Maria Virgínia: Na minha conta.
Juíza: Então este dinheiro refere-se ao que foi gasto com decoração do...
Maria Virgínia: Ou decoração ou alguma coisa para a casa dele, às vezes lençóis, não sei o  
quê...,  coisas que ele tava precisando porque ele  tava divorciado na época e então eu 
sempre ajudei ele.

Observando atentamente o diálogo acima transcrito, constato que a ré admitiu 
que as movimentações financeiras de sua contas são de dinheiro oriundo de BERNARDO DE 
MELLO PAZ e destinaram-se a pagar compromissos do mesmo, sejam estes gastos particulares 
ou relativos ao Museu de Inhotim.

Dessa  maneira,  confirma-se  que  a  conta  da  ré  foi  utilizada  também para  a 
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ocultação e dissimulação dos valores advindos do exterior, os quais eram manejados por seu irmão 
BERNARDO.

Não cabe a argumentação de que a ré possuía ínfima participação na empresa 
HORIZONTES (apenas 1% da sociedade), e que não possuía ingerência nos negócios do grupo, 
visto que não se pode conceber que uma movimentação financeira, a qual chegou a 1.419% acima 
da renda declarada, tenha passado desapercebidamente pela ré.

Primeiro porque, ainda que possuindo participação societária menor, caberia à ré 
tomar conhecimento, regularmente, da situação da empresa em que é sócia. Além disso, a ré 
prestou-se a efetuar todos os pagamentos relativos ao Museu de Inhotim em sua conta pessoal, 
sabendo que tais transações eram oriundas da empresa Horizontes LTDA, chamando para si a 
confusão patrimonial e ajudando na dispersão dos ativos. 

Portanto, restam configurados o dolo e autoria da ré MARIA VIRGÍNIA DE 
MELO PAZ. 

C.3) Gustavo Luis Kahey Machado, Marco Túlio Kahey Machado, Leila 
Kahey Machado 

Como já observado no tópico referente à materialidade delitiva, não houve 
comprovação da prática do crime de lavagem de dinheiro por parte dos réus, proprietários do 
Posto Divino Padrão. 

Assim, também se mostra necessária a absolvição destes réus. 

3 - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  julgo  PARCIALMENTE PROCEDENTE a  pretensão 
punitiva deduzida na denúncia para  condenar BERNARDO DE MELLO PAZ e  MARIA 
VIRGÍNIA DE MELO PAZ pela prática dos crimes tipificados no artigo 1º, incisos V, da Lei 
nº 9.613/98 em redação anterior à Lei 12.683/2012, e absolvo os acusados, GUSTAVO LUIS 
KAHEY  MACHADO,  MARCO  TÚLIO  KAHEY  MACHADO  e  LEILA  KAHEY 
MACHADO das imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 386, V, do Código de 
Processo Penal.
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Passo a dosar a pena em relação aos réus condenados.

3.1) BERNARDO DE MELLO PAZ.

Quanto à culpabilidade, merece destaque especialmente negativo, no que diz 
respeito à compreensão da ilicitude do fato, a circunstância de ser o acusado homem de longa 
vida empresarial, acostumado com regras jurídicas, às quais por certo, lhe eram conhecidas. De 
outro lado, a notória atuação de destaque do acusado no universo das artes conferiu-lhe uma 
imagem pública sobre a qual paira um anseio coletivo pela lisura do comportamento. Dito de 
outra forma, surpreende-nos sobremaneira que o agente, tendo sido capaz de edificar uma das 
maiores  aquisições  artísticas  de  nosso  Estado  (museu  do  Inhotim)  tenha  se  permitido  se 
distanciar da beleza e da honestidade que das obras daquele Museu sublimam. O réu não possui  
maus antecedentes, como indicam FAC e certidões de fls. 1197/1209. Nada há nos autos que 
permita  concluir  ter  o réu  personalidade voltada  para  o  crime,  assim como nada há  que 
configure como conduta social reprovável. A motivação do crime foi a ganância e a certeza 
da impunidade, a qual se afere a partir da permanência e recalcitrância em se submeter aos  
ditames  legais,  vislumbradas  por  meio  do  alentado  número  de  ações  penais  e  inquéritos 
sequencialmente  contra  si  abertos.  As  circunstâncias  do  crime também  lhes  são 
desfavoráveis, face ao sofisticado esquema engendrado, atinente tanto à utilização de contas em 
paraísos  fiscais,  as  quais  escamoteiam sobremaneira  o  caminho e  a  titularidade  dos  ativos, 
quanto ao uso de fornecedores como instrumentos da prática criminosa,  sobre os quais se 
exigiu que o recebimento dos pagamentos fosse mediante desconto de cheques com “trocos” 
em espécie, a lhe serem novamente destinados. Em relação às consequências do crime, para 
muito além da reinserção do dinheiro ilícito em atividades econômicas, dentre as quais 
aquela magistralmente desenvolvida no Museu do Inhotim, revelam-se graves pelo abalo 
provocado  à  credibilidade  das  negociações  artísticas  daquele  Museu,  de  abrangência 
mundial.  O  comportamento  da  vítima não  contribuiu  para  prática  da  infração.  Nestes 
termos, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e  120 (cento e vinte) dias-multa.

Não  há  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes,  nem  causa  de  diminuição. 
Havendo, porém, a causa de aumento de pena prevista art. 71 do Código Penal, tendo em vista a 
continuidade delitiva, por diversas condutas de lavagem de dinheiro, majoro a pena base em 1/3 e 
fixando-a definitivamente   em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos)   
dias-multa, fixando o valor unitário do dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos vigente à época 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA CAMILA FRANCO E SILVA VELANO em 25/08/2017, 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 81389723800246.

                                 Pág. 36/39



 

  0  0  4  6  5  7  0  7  1  2  0  1  3  4  0  1  3  8  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo N° 0046570-71.2013.4.01.3800 - 4ª VARA - BELO HORIZONTE
Nº de registro e-CVD 00076.2017.00043800.2.00504/00128

dos fatos, tendo em vista a privilegiada situação econômica do réu, a ser corrigido na fase da 
execução.

Em atenção ao que dispõe o § 2º, “a”, do art. 33 do CP, estabeleço, como regime 
inicial de cumprimento da pena o fechado.

Prejudicada eventual consideração no tocante à substituição da pena privativa de 
liberdade pela  restritiva de direitos  ou sua  suspensão condicional,  na ausência  dos requisitos, 
respectivamente, dos art. 44 e 77 do Código Penal.

3.2) MARIA VIRGÍNIA DE MELO PAZ

Quanto à culpabilidade, esta não se revela intensa, isto é, não há um plus em 
relação à reprovabilidade inerente ao cometimento do crime. O réu é primário e não possui 
maus antecedentes, como indicam a certidão e FAC’s de fls. 1195/1196. Nada há nos autos 
que permita concluir ter a ré  personalidade voltada para o crime, assim como nada há que 
configure como  conduta social reprovável.  A motivação  do crime foi a ordinária para tal 
prática delitiva. As  circunstâncias do crime não lhes são especialmente desfavoráveis, dado 
que não comprovado a participação desta acusada na intregralidade das etapas do esquema 
delituoso  perpetrado.  Em  relação  às  consequências  do  crime,  para  muito  além  da 
reinserção  do  dinheiro  ilícito  em  atividades  econômicas,  dentre  as  quais  aquela 
magistralmente  desenvolvida  no  Museu  do  Inhotim,  revelam-se  graves  pelo  abalo 
provocado  à  credibilidade  das  negociações  artísticas  daquele  Museu,  de  abrangência 
mundial. O  comportamento  da  vítima não  contribuiu  para  prática  da  infração.  Nestes 
termos, fixo a pena-base em 4 (anos) de reclusão e  40 (quarenta) dias-multa.

Não  há  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes,  nem  causa  de  diminuição. 
Havendo, porém, a causa de aumento de pena prevista art. 71 do Código Penal, tendo em vista a 
continuidade delitiva, por diversas condutas de lavagem de dinheiro, majoro a pena base em1/3 e 
fixo a pena definitiva    em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 66 (sessenta e   
seis) dias-multa , fixando o valor unitário do dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos vigente à 
época dos fatos, tendo em vista a privilegiada situação econômica da ré, a ser corrigido na fase da 
execução.

Em atenção ao que dispõe a alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal  
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estabeleço o regime semiaberto para cumprimento da pena. 

Prejudicada eventual consideração no tocante à substituição da pena privativa de 
liberdade pela  restritiva de direitos  ou sua  suspensão condicional,  na ausência  dos requisitos, 
respectivamente, dos art. 44 e 77 do Código Penal.

Condeno os réus condenados ao pagamento das custas processuais.

Concedo ao réus condenados o direito de recorrerem em liberdade, pois assim 
permaneceu  durante  toda  a  instrução  processual,  não  havendo  motivos  supervenientes  a 
ensejarem a decretação de sua prisão preventiva.

Ante a ausência dos requisitos constantes nos artigos 2º e 3º da Resolução/CJF 
nº 058 de 25 de maio de 2009, revogo a publicidade restrita dos autos, mormente em relação à 
sentença ora exarada. Todavia, remanesce o sigilo em relação aos documentos nele constantes 
que  contenham  informações  protegidas  constitucional  e  legalmente,  tendo  acesso  a  eles 
somente as partes, seus advogados e estagiários regularmente constituídos. 

Uma vez verificado o trânsito em julgado, determina-se:

a) a expedição de ofício ao TRE, para os fins previstos no art. 15, III, CRFB/1988, e a 
instituições de estatística;
b) o lançamento dos nomes dos réus no rol de culpados;
c) a intimação dos réus para pagamento das custas e das multas, na forma do art. 50, CP; e
d) o registro no CNCIAI, conforme Provimento CNJ 29/2013 e art. 1º, I, "e", 2, da LC 64/90.

Procedam-se, ainda, as anotações, comunicações e registros devidos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2017.
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CAMILA FRANCO E SILVA VELANO
Juíza Federal Substituta 
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