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I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro nos elementos
constantes do inquérito policial 1655/2016-4 SR/DPF/PR (eproc 5060454-
96.2016.4.04.7000), denunciou:

CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, brasileira, filha de Zeny
de Abreu Mendonça, nascida em 12/11/1960, inscrita no CPF sob o nº 203.022.071-04,
portadora da cédula de identidade nº 193878-SSP/MT, pela prática dos crimes previstos
nos artigos 288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do
Código Penal;

TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, brasileira, filha de Tânia Iurque Batista,
nascida em 24/06/1956, inscrita no CPF sob o nº 530.528.899-15, portadora da cédula de
identidade nº 155.207-01-SSP/SC, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

GISELE APARECIDA ROLAND, brasileira, filha de Maria Áurea Roland,
nascida em 20/03/1966, inscrita no CPF sob o nº 610.751.169-53, portadora da cédula de
identidade nº 40354549-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos  artigos 288 e 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

MARIA ÁUREA ROLAND, brasileira, filha de Maria da Gloria Dregotti
Aurelio, nascida em 27/02/1937, inscrita no CPF sob o nº 471.009.669-49, portadora da
cédula de identidade nº 273920-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos  artigos 288
e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, brasileira, filha de Tânia Márcia Catapan,
nascida em 25/10/1976, inscrita no CPF sob o nº 020.442.739-85, portadora da cédula de
identidade nº 6.361.715-6-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

MELINA DE FÁTIMA CATAPAN, brasileira, filha de Tânia Márcia Catapan,
nascida em 16/05/1987, inscrita no CPF sob o nº 061.609.519-80, portadora da cédula de
identidade nº 8.157.784-6-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;
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ANEILDA JOSEFA DE JESUS, brasileira, filha de Josefa Maria de Jesus,
nascida em 24/04/1966, inscrita no CPF sob o nº 014.430.328-08, portadora da cédula de
identidade nº 12.716.099-6-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, brasileira, filha de
Adalgisa Dias dos Santos, nascida em 08/06/1959, inscrita no CPF sob o nº 018.444.519-
17, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº
9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

ANDRÉA CRISTINE BEZERRA, brasileira, filha de Doroti Goemann
Bezerra, nascida em 11/10/1972, inscrita no CPF sob o nº 838.510.204-30, portadora da
cédula de identidade nº 0013058-23-SSP/RN, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, brasileira, filha de Geralicer
Correia de Oliveira Souza, nascida em 26/06/1976, inscrita no CPF sob o nº 020.085.859-99,
portadora da cédula de identidade nº 6.201.032- 0-SSP/PR, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO, brasileiro, filho de Neuza Galli
Bogado, nascido em 29/10/1959, inscrito no CPF sob o nº 470.397.609-91, portador da
cédula de identidade nº 1.310.063-2-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

CHARLENE DE MELLO, brasileira, filha de Maria Rosangela de Mello,
nascida em 10/09/1981, inscrita no CPF sob o nº 007.176.469-04, portadora da cédula de
identidade nº 8.690.267-2-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código
Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

CHERRI FRANCINE CONCER, brasileira, filha de Maria Terezinha Correa,
nascida em 21/06/1978, inscrita no CPF sob o nº 034.275.939-67, portadora da cédula de
identidade nº 7.564.205-9-II/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código
Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

DANIEL BORGES MAIA, brasileiro, filho de Maria de Jesus Borges, nascido
em 06/02/1979, inscrito no CPF sob o nº 028.259.839-18, portador da cédula de identidade nº
6.753.814-5-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art.
1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

DAYANE SILVA DOS SANTOS, brasileira, filha de Maria Rosangela da
Silva, nascida em 24/07/1984, inscrita no CPF sob o nº 048.407.869-09, portadora da cédula
de identidade nº 9.350.877-7-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;
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DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO, brasileira, filha de Lidia
Domanski Chagas, nascida em 02/07/1963, inscrita no CPF sob o nº 479.268.139-15,
portadora da cédula de identidade nº 3.564.341-9-SSP/PR, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

EDER RIBEIRO TIDRE, brasileiro, filho de Natália Ribeiro Rodrigues,
nascido em 06/10/1983, inscrito no CPF sob o nº 048.012.349-76, portador da cédula de
identidade nº 8.258.735-7-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código
Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

ELAINE SOUZA LIMA FARIAS, brasileira, filha de Maria Margarida Souza
Lima, nascida em 07/08/1985, inscrita no CPF sob o nº 047.801.339-63, portadora da cédula
de identidade nº 7.843.236-5-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

ELIANE CAMARGO, brasileira, flha de Maria de Deus dos Santos, nascida
em 15/03/1976, inscrita no CPF sob o nº 017.093.199-41, portadora da cédula de identidade
nº 6.739.143-8-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c
art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, brasileira, filha de Petronilha de
Oliveira, nascida em 29/08/1957, inscrita no CPF sob o nº 400.823.509-49, portadora da
cédula de identidade nº 6.171.142-2-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

JOICE MARIA CAVICHON, brasileira, filha de Mathilde Miszewski
Cavichon, nascida em 29/11/1969, inscrita no CPF sob o nº 706.912.319-15, portadora da
cédula de identidade nº 5.361.092-7-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, brasileira, filha de Brazilina Maria
Damasceno Sampaio, nascida em 19/11/1971, inscrita no CPF sob o nº 024.267.669-30,
portadora da cédula de identidade nº 9.003.757-9-SSP/PR, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;
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MARCIO RONALDO ROLAND, brasileiro, filho de Maria Auera Roland,
nascido em 19/01/1960, inscrito no CPF sob o nº 450.401.419-04, portador da cédula de
identidade nº 1.466.043-7-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código
Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

MARCOS AURÉLIO FISCHER, brasileiro, filho de Terezinha Iurk Fischer,
nascido em 18/02/1967, inscrito no CPF sob o nº 610.228.969-20, portador da cédula de
identidade nº 4451110-0-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código
Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, brasileira, filha de Olimpia de
Amorim Suarez, nascida em 18/06/1959, inscrita no CPF sob o nº 176.846.921-00, portadora
da cédula de identidade nº 72334-SSP/MT, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ, brasileira, filha de Maria Alba
Amorim Suarez, nascida em 13/05/1995, inscrita no CPF sob o nº 054.964.101-77, portadora
da cédula de identidade nº 001793740-SSP/MS, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI, brasileira, filha de Terezinha do
Rocio Santos, nascida em 29/12/1975, inscrita no CPF sob o nº 003.737.699-38, portadora da
cédula de identidade nº 6.341.997-4-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

MYDHIA SILVA DOS SANTOS, brasileira, filha de Maria Rosangela da
Silva, nascida em 13/03/1994, inscrita no CPF sob o nº 092.618.449-01, portadora da cédula
de identidade nº 12.334.477-9-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, filho de Maria de Jesus
Ferreira, nascido em 24/04/1965, inscrito no CPF sob o nº 611.263.819-34, portador da
cédula de identidade nº 30805373-4-SSP/SP, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, brasileira, filha de
Ramona Fernandes Vargas, nascida em 21/07/1987, inscrita no CPF sob o nº 025.257.901-11,
portadora da cédula de identidade nº 50116394-3-SSP/MS, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

PAULO ALLAN ROLAND BOGADO, brasileiro, filho de Marcia Regina
Roland, nascido em 24/07/1989, inscrito no CPF sob o nº 067.341.559-78, portador da cédula
de identidade nº 9.318.160-3-SSP/PR, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;
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PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS, brasileiro, filho de Maria Alba de
Amorim Suarez, nascido em 07/07/1989, inscrito no CPF sob o nº 735.765.901-10, portador
da cédula de identidade nº 1455491-SSP/MS, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal;

JORGE LUIZ BINA FERREIRA, brasileiro, filho de Rosicler Ferreira,
nascido em 16/03/1968, inscrito no CPF sob o nº 738.958.819-53, portador da cédula de
identidade nº 4.545.140-2-SSP/PR, pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº
9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

MARIA ELIETE DA SILVA, brasileira, filha de Vivaldina da Silva, nascida
em 07/11/1975, inscrita no CPF sob o nº 795.357.711-91, portadora da cédula de identidade
nº 6.877.374-1-SSP/PR, pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma
do art. 71 do Código Penal;

EDÍLSON SÉRGIO SILVEIRA, brasileiro, professor universitário, filho de
Alice Schio Silveira, nascido em 18/03/1969, inscrito no CPF sob o nº 141.231.638-31,
portador da cédula de identidade nº 15.506.764-SSP/SP, pela prática do crime previsto no art.
312, § 2º, do Código Penal e

GRACIELA INES BOLZON DE MUÑIZ, argentina, filha de Angela
Mazarin, nascida em 15/01/1954, inscrita no CPF sob o nº 674.273.759-04, portadora da
cédula de identidade nº 7.060.850-SSP/PR, pela prática do crime previsto no art. 312, § 2º, do
Código Penal.

O órgão acusatório descreve que, no período compreendido entre o início de
2013 e outubro de 2016, CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND e GISELE APARECIDA ROLAND,
aproveitando-se de fragilidades no controle e fiscalização no âmbito da Pró-Reitoria de Pós
Graduação e Pesquisa (PRPPG) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e valendo-se dos
cargos ocupados por CONCEIÇÃO e TÂNIA, e do apoio de MÁRCIA CRISTINA
CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA DE JESUS,
associaram-se para o fim de desviar recursos públicos em detrimento da UFPR, representados
por pagamentos mensais de Auxílio a Pesquisadores, Bolsa de Estudo no País e Bolsa de
Estudo no Exterior aos terceiros ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, ANDRÉA
CRISTINE BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, CARLOS
ALBERTO GALLI BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER,
DANIEL BORGES MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, DIRLENE CHAGAS LIMA
ESMANHOTTO, EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA LIMA FARIAS,ELIANE
CAMARGO, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, JOICE MARIA CAVICHON,
LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MARCIO RONALDO ROLAND, MARCOS
AURÉLIO FISCHER, MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA
AMORIM SUAREZ, MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI, MYDHIA SILVA DOS
SANTOS, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIA VARGAS DA SILVA DO
NASCIMENTO, PAULO ALLAN ROLAND BOGADO e PEDRO AMORIM SUAREZ
CAMPOS, que jamais mantiveram qualquer vículo com a Universidade, e que atuaram
também na dissimulação da origem dos recursos ilicitamente obtidos.
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As investigações tiveram início a partir de auditoria realizada pelo Tribunal de
Contas da União, por meio da Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná, na
Universidade Federal do Paraná (UFPR), visando a fiscalizar a aplicação de recursos
financeiros da União em bolsas de auxílio para docentes, servidores e alunos, a partir de
ajustes entre a instituição e suas fundações de apoio.

Apurou-se que 27 beneficiários de tais auxílios não eram professores, alunos ou
servidores da UFPR, alguns sequer tinham curso superior, sendo que sequer havia processos
administrativos de concessão das bolsas, mas apenas processos de pagamento. Apurou-se um
total de 234 processos de pagamento fraudulentos para estes 27 beneficiários, que resultaram
no desvio de R$ 7.351.133,10, entre março de 2013 e outubro de 2016.

A servidora e ré CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA resolveu,
então, colaborar com as investigações e relatar como funcionava o esquema fraudulento.

Quanto aos fatos criminosos desvelados relata a denúncia, em apertada síntese,
que:

a) MARIA ÁUREA ROLAND foi servidora da PRPPG/UFPR por muitos anos,
ocupando o cargo de Chefe da Seção de Controle, Orçamento e Finanças, e conhecia as
fragilidades das rotinas de controle e transparência daquela instituição. Tal conhecimento foi
crucial para que CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA
CATAPAN e GISELE APARECIDA ROLAND (filha de Mária Áurea Roland) efetivassem o
esquema criminoso;

b) A empreitada criminosa consistia em angariar falsos bolsistas para que
recebessem, sem possuir qualquer vínculo com a UFPR, pagamento mensal a título
de Auxílio a Pesquisadores, Bolsa de Estudo no País e Bolsa de Estudo no Exterior. Quando
recebiam o dinheiro, os falsos bolsistas repassavam uma parte  às
idealizadoras/protagonistas do esquema criminoso (CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU
MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE
APARECIDA ROLAND - filha de Maria Áurea -, MÁRCIA CRISTINA CATAPAN
e MELINA DE FÁTIMA CATAPAN - filhas de Tânia - e ANEILDA JOSEFA DE JESUS -
amiga de Gisele) e retinham outra parte para si a título de contraprestação por cederem seus
dados pessoais e bancários para a concretização dos crimes, ou recebiam algum tipo de ajuda
pessoal. Todos os falsos bolsistas mantinham alguma espécie de relação com as mencionadas
rés;

c) Inicialmente, CONCEIÇÃO 'testou' o plano, forjando dois processos de
pagamento fraudulentos, e submetendo-os à assinatura do Pró-Reitor titular da PRPPG,
Edilson Sérgio Silveira, ou de sua substituta, Graciela Ines Bolzon de Muniz, que detinham
competência para ordenar despesas e acabaram subscrevendo os documentos. Certificada a
falta de controle e cuidado por parte dos superiores hierárquicos, CONCEIÇÃO e suas
comparsas decidiram dar continuidade ao esquema, angariando pessoas para figurarem como
falsos bolsistas;
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d) A divisão de tarefas da associação criminosa dava-se da seguinte maneira:
CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA autuava, elaborava e assinava as
planilhas de pagamento e autorização de empenho ideologicamente falsas com os dados dos
beneficiários angariados por ela mesma e por TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, MARIA
ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND, MÁRCIA CRISTINA CATAPAN,
MELINA DE FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA DE JESUS, e coletava as
assinaturas dos ordenadores de despesas (o pró-reitor e sua substituta) O valor percebido
pelos falsos bolsistas era repassado às rés,  por meio de transferência bancária ou por saques
feitos por elas mesmas, já que detinham cartão e senha de algumas das contas, e após rateado
entre elas. Posteriormente, ajustou-se que quem cooptasse um falso bolsista ficaria
integralmente com os valores percebidos por ele.

e) Os falsos bolsistas angariados pelas acusadas tinham conhecimento da
origem ilícita dos recursos e recebiam entre R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00 para receber o
dinheiro em suas contas e depois transferir/sacar em favor das rés;

f) Dessa forma, consta que ANDRÉA CRISTINE BEZERRA, ANDREIA DE
OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, CHARLENE DE MELLO, ELAINE DE SOUZA LIMA
FARIAS, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, JOICE MARIA CAVICHON, MARCOS
AURÉLIO FISCHER, MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA
AMORIM SUAREZ, PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO e PEDRO
AMORIM SUAREZ CAMPOS foram agenciados e cederam suas contas à acusada
CONCEIÇÃO ABADIA ABREU MENDONÇA, sendo que recebiam entre R$ 1.500,00 e R$
1.800,00 para receber o dinheiro em suas contas e depois transferir/sacar em favor de
CONCEIÇÃO;

g) Já ALCENI MARIA DOS PASSOS OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO
GALLI BOGADO, DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO, ELIANE CAMARGO,
MÁRCIO RONALDO ROLAND, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS e PAULO
ALLAN ROLAND BOGADO reconheceram que cederam suas contas bancárias a pedido e
no interesse de GISELE APARECIDA ROLAND e sua mãe MARIA ÁUREA ROLAND;

h) Os denunciados CHERRI FRANCINE CONCER, DANIEL BORGES
MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, EDER RIBEIRO TIDRE, MICHELA DO ROCIO
SANTOS NOTTI e MYDHIA SILVA DOS SANTOS cederam suas contas bancárias em face
de atuação criminosa de MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA CATAPAN e TÂNIA
MARIA CATAPAN, com as quais mantinham vínculo de amizade;

i) LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO abriu uma conta no Banco do Brasil
em favor da denunciada ANEILDA JOSEFA DE JESUS, a pedido dela. ANEILDA ainda
aproveitou-se de sua condição de cuidadora do idoso Alvadir Batista da Silva e repassou seus
dados bancários a GISELE APARECIDA ROLAND, para que ele fosse incluído como falso
bolsista no esquema;

j) A exordial acusatória afirma que todos os falsos bolsistas, com exceção
de Alvadir Batista da Silva e Arthur Constantino da Silva Filho, que não foram denunciados,
tinham pleno conhecimento da obtenção ilícita de recursos públicos pois eram pessoas
próximas do convívio das denunciadas que arquitetaram o esquema e precisavam ceder
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documentos como CPF e uma cópia de currículo. Além disso, os falsos bolsistas recebiam em
suas respectivas contas bancárias valores depositados pela UFPR sem sequer ter algum
vínculo com a instituição.

k) Narra ainda a denúncia que incorreram em peculato culposo o Pró-Reitor
Titular EDILSON SÉRGIO SILVEIRA e a Pró-Reitora Substituta  GRACIELA INÊS
BOLZON DE MUNIZ, pois deixaram de atuar com dever e cuidado necessário e esperado no
acompanhamento, fiscalização e controle do processo de utilização dos recursos
orçamentários da PRPPG/UFPR, tendo EDILSON assinado 19 dos 234 processos de
pagamento fraudulentos constatados e GRACIELA os outros 215 processos de pagamento
fraudulentos constatados.

l) No que se refere a crime de lavagem de capitais, descreve a denúncia
que CONCEIÇÃO ABADIA ABREU MENDONÇA, TÂNIA MARIA CATAPAN, MARIA
ÁUREA ROLAND e GISELE APARECIDA ROLAND visaram dissimular a sua condição
de efetivas destinatárias dos recursos obtidos criminosamente e utilizaram-se do nome e
de contas bancárias dos terceiros recrutados ALCENI MARIA DOS PASSOS DE
OLIVEIRA, ANDRÉA CRISTINE BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA
SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI
FRANCINE CONCER, DANIEL BORGES MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS,
DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO, EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA
LIMA FARIAS, ELIANE CAMARGO, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, JOICE
MARIA CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MARCIO RONALDO
ROLAND, MARCOS AURÉLIO FISCHER, MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ,
MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ, MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI,
MYDHIA SILVA DOS SANTOS, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIA
VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ALLAN ROLAND BOGADO e
PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS, que recebiam os recursos, deduziam a quantia
previamente ajustada pelo serviço e  providenciavam o repasse do restante dos recursos
desviados a CONCEIÇÃO ABADIA ABREU MENDONÇA, TÂNIA MARIA CATAPAN,
MARIA ÁUREA ROLAND e GISELE APARECIDA ROLAND.

m) Também auxiliaram a dissimular a origem dos recursos obtidos
criminosamente as pessoas de MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA
CATAPAN (filhas de Tânia), JORGE LUIZ BINA FERREIRA (marido/companheiro de
Gisele e genro de Maria Aurea) e MARIA ELIETE DA SILVA (amiga pessoal de
Conceição), que, muito embora não figurassem como falsos bolsistas, também receberam
transferências bancárias destes em seu favor.

O MPF imputou aos acusados a prática dos crimes de associação criminosa
(art. 288, do CP - CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA, MÁRCIA
CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND, MÁRCIA
CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA DE
JESUS), peculato (art. 312, do CP - EDÍLSON SÉRGIO SILVEIRA e GRACIELA INES
BOLZON DE MUÑIZ) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98 - CONCEIÇÃO
ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA
ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND, MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA
DE FÁTIMA CATAPAN, ANEILDA JOSEFA DE JESUS, ALCENI MARIA DOS PASSOS
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DE OLIVEIRA, ANDRÉACRISTINE BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA
SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI  BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI
FRANCINE CONCER, DANIEL BORGES MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS,
DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO, EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA
LIMA FARIAS, ELIANE CAMARGO, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, JOICE
MARIA CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MARCIO RONALDO
ROLAND, MARCOS AURÉLIO FISCHER, MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ,
MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ, MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI,
MYDHIA SILVA DOS SANTOS, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIA
VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ALLAN ROLAND BOGADO, PEDRO
AMORIM SUAREZ CAMPOS, JORGE LUIZ BINA FERREIRA e MARIA ELIETE DA
SILVA) , na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado).

Requereu, ao final, a condenação à reparação de danos causados pelos fatos
delituosos no valor de R$ 7.351,133,10, equivalente ao prejuízo causado aos cofres federais.

A denúncia foi recebida em 24/03/2017. Na ocasião, foi determinado o
desmembramento do feito em relação a EDÍLSON SÉRGIO SILVEIRA e GRACIELA INES
BOLZON DE MUÑIZ, em razão do rito processual incompatível com o dos Juizados
Especiais Criminais (evento 4).

Regularmente citados (eventos 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
149, 150, 168, 169, 170, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 192, 193, 194, 195, 205, 213, 219,
240, 241, 242, 243, 262, 267, 299), os denunciados apresentaram respostas escritas à
denúncia representados por defensores constituídos (eventos 214, 215, 230, 231, 233, 237,
244, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 267, 388), com exceção de ANEILDA JOSEFA
DE JESUS, CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI
FRANCINE CONCER, ELIANE CAMARGO, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO,
MARCIO RONALDO ROLAND, MYDHIÃ SILVA DOS SANTOS e PATRÍCIA VARGAS
DA SILVA DO NASCIMENTO que apresentaram resposta à acusação por meio da
Defensoria Pública da União (evento 284 e 386).

Por força de decisões do STJ em Habeas corpus, foi concedida liberdade
provisória às rés MARCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FATIMA CATAPAN e
TANIA MARCIA CATAPAN, substituindo-se o pagamento de fiança pelo monitoramento
eletrônico e delimitação de horário para reclusão domiciliar, bem como proibição de se
acercarem da corre Conceição Abadia de Abreu Mendonça (evento 344).

As alegações preliminares foram apreciadas pela decisão do evento 395.
Ausentes causas de absolvição sumária, e afastadas as alegações de inépcia da inicial e
ausência de justa causa, determinou-se o prosseguimento do feito, com a realização de
audiências de instrução.

Concedida liberdade provisória, mediante atendimento de condições similares
às já estabelecidas as corrés libertas, também aos réus JORGE LUIZ BINA FERREIRA,
GISELE APARECIDA ROLAND e CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA
(eventos 461 e 462).
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Dispensada a presença dos acusados nas audiências de instrução (evento 868).

Após, foram realizados os seguintes atos instrutórios:

a) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação Antônio
Carlos de Souza e Sideney Baldessar e a testemunha arrolada pelas Defesas dos réus
DANIEL, DAYANE, EDER, MÁRCIA, MARCOS AURÉLIO, MELINA e TANIA, Cássio
Delponte Val (via Skype) (evento 927);

b) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas de  JOICE,
ALCENI, CHERRI, LUZINETE e IVANI: Rosane Alamini, Marli Scandelare e Marianna
Denise Todeschini Montanholi, Wellington Ricardo Tracz, Alessandra Cristina de Oliveira,
Luiz Rosa Fragoso, Jordan de Oliveira, Rafael Artur de Lima, Andressa Carolina de Lima,
Thierry Concer Fiamoncini, Luzia da Silva Rodrigues, Edina Rosa Soares de Barros e Karina
Aparecida da Cruz Domingues (evento 941);

c) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
CARLOS ALBERTO, DIRLENE, ELIANE e GISELE: Antonio Carlos Salgado, Dayse
Cristina Gaviorno Snitinsri, Odorico Mario Marquezini, João Costi, Reinaldo Brandalise,
Jussara Breda, Vera Lúcia Pereira, Glacir de Lourdes Silva,  Eliane Neide Pereira da Silva,
Gianna Maria Nadolny Roland, Taianna Cristina Nadolny Roland, Fellipe Mateus Roland
Bogado (eventos 945);

d) audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus
JOICE, IVANI, JORGE, MICHELA e MYDHIÃ: Renee Araujo Machado, Raquel Maria
Zolnier, Valéria Souza Oliveira Ribeiro, Relindes Aparecida Machado e Silva, Maria
Cristiane Daciuk, Elizandra Plantes de Meira, Carla da Luz Petrechen (evento 946);

Houve desistência da oitiva das testemunhas Thais de Jesus Leal, Alvaro de
Oliveira Cleve Costa, Daniel de Oliveira Cleve Costa (evento 657) e Marcelo José
Rendake (evento 944).

Realizados os interrogatórios dos acusados (eventos 1133, 1134, 1135, 1141,
1143, 1145, 1151,  1152, 1157 a 1163).

Os réus ANDREA CRISTINE BEZERRA, ELAINE SOUZA LIMA
FARIAS, MELINA DE FATIMA CATAPAN, EDER RIBEIRO TIDRE, TANIA MARCIA
CATAPAN, DAYANE SILVA DOS SANTOS, DANIEL BORGES MAIA, MARCIA
CRISTINA CATAPAN, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA juntaram documentos nos
eventos 932, 1126 a 1131, 1147, 1211, 1464, 1467.

Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público Federal requereu a acareação
entre as rés CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA
CATAPAN, GISELE APARECIDA ROLAND e MARIA ÁUREA ROLAND, em razão das
divergências entre seus depoimentos (evento 1173).
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As defesas de CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO, CHARLENE DE
MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER, ELIANE CAMARGO, LUZINETE
DAMASCENO SAMPAIO, MARCIO RONALDO ROLAND, MYDHIA SILVA DOS
SANTOS e PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, DIRLENE CHAGAS
LIMA ESMANHOTO, MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI, JORGE LUIZ BINA
FERREIRA, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA ALBA AMORIM
SUAREZ, PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS E MARIA EDUARDA AMORIM
CAMPOS nada requereram (eventos 1220, 1226, 1228, 1230, 1231, 1236).

JOICE MARIA CAVICHON requereu expedição de ofício ao Banco Itaú
(evento 1229).

ANDREA CRISTINE BEZERRA juntou novos documentos no evento 1232.

IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA requereu a juntada de documentos de
outros processos apensados a este. Requereu também fossem entregues ao Juiz para
apreciação as suas agendas apreendidas pela Polícia Federal, por ser prova imprescindível em
sua defesa (evento 1234).

ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA requereu a expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal para que informasse o local dos saques e fornecesse
filmagens das câmeras de segurança (evento 1235).

As Defesas dos demais acusados nada requereram (eventos 1220, 1226, 1228,
1230, 1231, 1233, 1236).

Os pedidos de diligências foram apreciados pela decisão do evento 1240, e as
rés CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA CATAPAN,
GISELE APARECIDA ROLAND e MARIA ÁUREA ROLAND foram acareadas, sendo
admitida no ato a presença de representantes da UFPR (evento 1443).

As cópias das agendas requeridas pela Defesa de IVANI DE OLIVEIRA
CLEVE COSTA foram juntadas pela autoridade policial no evento 1454.

Novamente oportunizado às partes o requerimento por eventuais diligências
complementares, nada foi requerido (evento 1443).

Foram depositadas em Juízo as agendas da acusada IVANI DE OLIVEIRA
CLEVE COSTA (eventos 1454 e 1464). 

As partes apresentaram alegações finais (eventos 1475, ).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em razões finais (evento 1475),
requereu que a pretensão punitiva deduzida na denúncia fosse julgada parcialmente
procedente para o fim de condenar CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA,
TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA
ROLAND, MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN,
ANEILDA JOSEFA DE JESUS, ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA,
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ANDRÉA CRISTINE BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL,
CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE
CONCER, DANIEL BORGES MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, EDER RIBEIRO
TIDRE, ELAINE SOUZA LIMA FARIAS, ELIANE CAMARGO, JOICE MARIA
CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MARCIO RONALDO ROLAND,
MARCOS AURÉLIO FISCHER, MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA
EDUARDA AMORIM SUAREZ, MYDHIA SILVA DOS SANTOS, NORBERTO
FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, PAULO
ALLAN ROLAND BOGADO, PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS, JORGE LUIZ
BINA FERREIRA e MARIA ELIETE DA SILVA e absolver DIRLENE CHAGAS LIMA
ESMANHOTTO, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA e MICHELA DO ROCIO
SANTOS NOTTI.

Acerca das provas, teceu, em síntese, as seguintes considerações:

a) As materialidades delitivas dos delitos de associação criminosa, peculato na
modalidade desvio e lavagem de capitais está comprovada pelo Processo Administrativo nº
032.978/2016-2 do Tribunal de Contas da União (evento 1, NOT_CRIME2 e evento 90 do
IPL nº 5060454-96.2016.4.04.7000), que concluiu que concluiu que 27 falsos bolsistas
receberam, entre março de 2013 a outubro de 2016, o total de R$ 7.351.133,10; pelo
depoimento do coordenador de auditoria Cássio Delponte Vidal, segundo o qual a fraude foi
descoberta a partir da análise dos pagamentos feitos pela PRPPG/UFPR, dentre os quais
vieram à tona pagamentos a pessoas que não tinham nenhum tipo de vínculo com a
instituição, constatando-se que não havia processo administrativo para concessão de tais
bolsas, apenas ordens de pagamento; pelo interrogatório da chefe da seção de controle e
execução orçamentária da PRPPG/UFPR, Conceição Abadia de Abreu Mendonça, e dos
correus beneficiários Alceni Maria dos Passos de Oliveira, Andréa Cristine Bezerra, Andreia
DE Oliveira Souza, Schlogl, Carlos Alberto Galli Bogado, Charlene de Mello, Cherri
Francine Concer, Daniel Borges Maia, Dayane Silva dos Santos, Dirlene Chagas Lima
Esmanhotto, Eder Ribeiro Tidre, Elaine Souza Lima Farias, Eliane Camargo, Ivani DE
Oliveira Cleve Costa, Joice Maria Cavichon, Luzinete Damasceno Sampaio, Marcio Ronaldo
Roland, Marcos Aurélio Fischer, Michela do Rocio Santos Notti, Mydhia Silva dos Santos,
Norberto Ferreira DOS Santos, Patricia Vargas da Silva do Nascimento, Paulo Allan Roland
Bogado, Jorge Luiz Bina Ferreirae Maria Eliete da Silva, que muito embora estivessem
cadastrados como bolsistas, confessaram que não desenvolvivam nenhuma atividade de
pesquisa, estudo ou produção científica em relação à UFPR; e, em especial, de PATRICIA
VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, que admitiu ter mentido perante a autoridade
policial, por força de orientação de advogado, sobre o fato de que efetivamente realizava
pesquisas.

b) Entendeu a acusação que está comprovada a associação criminosa entre três
ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com o objetivo de desviar recursos da
Universidade Federal do Paraná (art. 288 do CP); o peculato-desvio (art. 312 do CP), por
terem as rés, na condição de servidoras públicas da UFPR, alterado o destino natural de
bolsas auxílios da UFPR, desviando-as em proveito próprio ou alheio; e por fim, a lavagem
de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98), porque as reais destinatárias dos valores desviados
tiveram suas identidades ocultadas por meio da utilização de contas de falsos bolsistas, que

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 14/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

lhes transferiam ou sacavam o dinheiro depositado mensalmente, visando dissimular a origem
dos recursos recebidos por meio de bolsas auxílio desviadas, de modo a assegurar a fruição
do produto do crime por parte dos autores do peculato.

c) Argumenta o MPF que a ré CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU
MENDONÇA confessou ter forjado os processos de recebimentos dos benefícios, enquanto
os acusados ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, ANDRÉA CRISTINE
BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI
BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER, DANIEL BORGES
MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO,
EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA LIMA FARIAS, ELIANE CAMARGO, IVANI
DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, JOICE MARIA CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO
SAMPAIO, MARCIO RONALDO ROLAND, MARCOS AURÉLIO FISCHER, MICHELA
DO ROCIO SANTOS NOTTI, MYDHIA SILVA DOS SANTOS, NORBERTO FERREIRA
DOS SANTOS, PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ALLAN
ROLAND BOGADO, JORGE LUIZ BINA FERREIRA e MARIA ELIETE DA SILVA,
muito embora estivessem cadastrados como bolsistas, confessaram que não desenvolvivam
nenhuma atividade de pesquisa, estudo ou produção científica em relação à UFPR;

d) No que se refere à autoria, o MPF fez análise individual em relação a cada
réu.

Inicialmente em relação a CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU
MENDONÇA afirmou estar comprovada a autoria delitiva, pois ela, na qualidade de Chefe da
Seção de Controle e Execução Orçamentária da PRPPG/UFPR, elaborou  e assinou todos os
processos de concessão de Auxílio a Pesquisadores, Bolsa de Estudo no País e Bolsa de
Estudo no Exterior, especificando os valores a serem pagos pelas notas de empenho. A
autoria resta inequívoca, pois ela própria confessou ter elaborado os processos de concessão
de bolsas fraudulentos, sendo que após testar o planejado por duas veze,s obtendo sucesso na
assinatura da pró-reitora substituta, deu início à elaboração dos demais processos
fraudulentos, sendo que repassava aos donos das contas emprestadas entre R$ 1.500,00 e R$
1.800,00, repartindo o restante com as demais mentoras do esquema, as acusadas TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, GISELE APARECIDA ROLAND e MARIA ÁUREA ROLAND.

No entanto, CONCEIÇÃO teria dito, no inquérito policial, que em março de
2014 passou a ser chantageada por pessoas que se diziam agentes da Polícia Federal,
afirmando que todo dinheiro arrecadado passou a ser entregue a eles, por meio de MARIA
ÁUREA, sendo que não ficava com nada. Após, mudou sua versão e disse que o valor era
repassado às corres, e depois começou a ser chantageada. Contudo, convenientemente, a
partir do momento que começou a supostamente sofrer chantagem, o número de falsos
bolsistas aumentou.

A acusação conclui que CONCEIÇÃO tentou esquivar-se da responsabilidade
penal no tocante aos valores desviados, tendo ela negado o tempo todo que teria ficado com
grandes quantias, sempre dizendo que repassava aos falsos bolsistas, aos supostos
chantagistas e às corrés.
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O órgão acusador aduz que não havia outra opção a CONCEIÇÃO que não o
reconhecimento da autoria dos fatos, tendo em vista que sua assinatura consta em todos os
processos fraudulentos, além de outros elementos que convergem para a sua pessoa,
descobertos pela auditoria externa do TCU. Além disso, a sua confissão é frágil, pois
qualquer negativa vai de encontro às fortes provas dos autos, além de apresentar versões
inverossímeis e inconsistentes na instrução processual, mesmo afirmando que iria dizer a
verdade.

e) Em relação a TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, em seu interrogatório ela
confirma ter angariado, junto com suas filhas MÁRCIA CRISTINA CATAPAN e MELINA
DE FÁTIMA CATAPAN, pessoas para emprestarem suas contas bancárias. Afirmou também
que efetuava os saques dos valores transferidos para sua conta. O MPF aduziu não ser crível a
afirmação da acusada de que repassava os valores sacados por ela para CONCEIÇÃO apenas
por confiança, acreditando que os valores seriam utilizados para o pagamento de
fornecedores, afinal de contas TÂNIA é funcionária da UFPR desde 1976 e com certeza sabia
que os pagamentos a fornecedores da instituição não eram realizados desta forma. O MPF
afirma também que TÂNIA se contradiz ao tentar explicar a relação que tinha com
CONCEIÇÃO, alegando às vezes que eram colegas de trabalho somente e às vezes alegando
serem amigas próximas, a ponto de gerar tamanha confiança que a levou a angariar pessoas
que emprestassem suas conta bancárias a pedido de Conceição. Além disso, TANIA deu
diversas versões dos fatos nas oportunidade em que foi ouvida tanto no inquérito policial
quanto na ação penal, buscando esquivar-se de sua responsabilização mediante atribuição de
toda ela a Conceição. Por fim, argumentou que a autoria delitiva de TÂNIA resta comprovada
pela troca de mensagens com ANDREA CRISTINE BEZERRA, cuja conta bancária era
utilizada por TANIA apara receber valores da UFPR, nas quais ambas combinam
transferências, retenção de parte do dinheiro e até depósitos de TANIA em favor da mãe de
ANDREA, bem como pagamentos de diversas contas de alto valor de ANDREA, como
aluguéis e financiamento estudantil (evento 220, AP-INQPOL6, do IPL);

f) Quanto à acusada GISELE APARECIDA ROLAND, o Ministério Público
Federal afirmou que a versão apresentada por ela em interrogatório de que arranjava contas
para CONCEIÇÃO pela amizade que mantinham é inconsistente e contraditória. No evento
220, AP-INQPOL15, do IPL – 5060454-96.2016.4.04.7000, GISELE profere diversas
ameaças à CONCEIÇÃO, denotando que a suposta amizade que ambas possuíam não era
real, não havendo qualquer demonstração de carinho entre elas, conforme alegado por
GISELE, o que não justifica o empréstimo gracioso de sua conta bancária à primeira. Além
disso, GISELE também se confunde no que diz respeito às circunstâncias em que conheceu
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CONCEIÇÃO, alegando que foi devido à venda de artesanatos de sua mãe, enquanto
Conceição diz que nunca comprou artesanato e a conheceu em sua própria casa, conforme
depoimento de sua própria mãe MARIA ÁUREA no inquérito policial, posteriormente
modificado em Juízo. Argumentou a acusação de que GISELE tinha pleno conhecimento do
esquema criminoso, conforme ela mesma relata saber que o esquema seria um "rolo" e que só
aceitou porque precisava do dinheiro. O MPF defendeu a aplicação da teoria da cegueira
deliberada (willful blindness) em relação à GISELE, pois muito embora ela alegue não ter
conhecimento de todo o esquema criminoso, ela desconfiava que algo errado estava sendo
praticado e aceitou o risco de participar do esquema, auferindo voluntariamente parte do
dinheiro desviado. Logo, não há  falar em atipicidade da conduta ou não configuração dos
crimes, sendo a conduta de GISELE dolosa, na modalidade do dolo eventual;

g) No tocante à última denunciada do núcleo principal do esquema criminoso, a
ré MARIA ÁUREA ROLAND, o MPF afirmou também estar devidamente demonstrada a
autoria na empreitada criminosa. Destacou que ela se contradiz pois em Juízo afirma que seu
cartão bancário ficava com GISELE, enquanto no inquérito disse que emprestou várias vezes
seu cartão para CONCEIÇÃO. MARIA ÁUREA também se contradiz ao afirmar no inquérito
que conheceu CONCEIÇÃO na UFPR, e em Juízo afirmou ter conhecido ela em razão da
venda de artesanatos. O MPF argumenta que MARIA ÁUREA fez estas mudanças em suas
versões para ajustar sua narrativa com a de sua filha, a corré GISELE. Afirmou que MARIA
ÁUREA possui experiência em esquemas de desvio de dinheiro da UFPR, tendo atuado em
outro esquema de licitação fraudulenta envolvendo a empresa REAGEN PRODUTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA., de propriedade do marido de GISELE e seu genro, JORGE LUIZ
BINA FERREIRA, sendo que utilizou-se dos serviços de Conceição também para esta fraude
que não é objeto dos autos. Por fim, destacou a acusação que MARIA ÁUREA era quem
fazia a ligação entre sua filha GISELE e as servidoras da UFPR e ora rés CONCEIÇÃO e
TÂNIA;

h) A autoria de MÁRCIA CRISTINA CATAPAN também é inequívoca, uma
vez que passaram por sua conta R$ 445.040,00 provenientes de transferências das contas
bancárias dos falsos bolsistas. Ademais, restou comprovado que ela angariou CHERRI
FRANCINE CONCER, CHARLENE DE MELLO, DAYANE SILVA DOS SANTOS,
MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI e MYDHIÃ SILVA DOS SANTOS como falsas
bolsitas da PRPPG/UFPR. Além disso, assim como as outras acusadas, forneceu narrativas
diferentes perante a autoridade policial e a autoridade judiciária. No inquérito, ela afirmou
que  CONCEIÇÃO lhe havia pedido a conta bancária emprestada para pagamento de
fornecedores da UFPR, sendo que quem pudesse fazer esse favor receberia uma
contraprestação. Não soube dizer se sua mãe TANIA sabia desta situação. Já em Juízo, ela
informa que sua mãe (TÂNIA) lhe pediu as contas a pedido de CONCEIÇÃO para que esta
última efetuasse o pagamento de fornecedores da UFPR. A Acusação argumentou que não se
mostra verossímil a versão da acusada, que, enquanto pedagoga da Prefeitura Municipal de
Curitiba, deveria pelo menos desconfiar da história de que o pagamento de fornecedores da
UFPR se daria por depósitos e posteriores saques em contas de pessoas não vinculadas à
instituição, realizados por ela mesma, que ficava em posse do cartão de todas as pessoas
acima mencionadas. Além disso, ela não faria todo esse procedimento criminoso somente a
título de consideração e amizade que tinha por CONCEIÇÃO, uma vez que consta que
MÁRCIA fez 256 saques e 89 transferências bancárias referentes a R$ 624.400,00 que
transitaram somente pela conta de CHERRI FRANCINE CONCER, ou seja, MARCIA
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precisou ir ao banco pelo menos 256 vezes, o que não condiz com um simples favor a título
de amizade. E a cada saque realizado, segundo a ré, ela ia até a casa de sua mãe TANIA
entregar o dinheiro, o que torna impossível acreditar que tudo isso tenha sido feito somente a
pedido de CONCEIÇÃO. O relatório de análise de material apreendido (evento 220, AP-
INQPOL20, do IPL) descreve conversas em que fica nítida a ciência da acusada MÁRCIA de
que o dinheiro era proveniente de bolsas da UFPR e não de relação com fornecedores, pois
ela orienta as corres DAYANE e CHERRI para não atenderem ninguém da Gazeta do Povo,
pois seriam perguntada sobre as bolsas da UFPR. Além disso, em outra análise de material
apreendido (evento 220, AP-INQPOL44, do IPL) resta a comprovação de que MÁRCIA
sabia que sua irmã MELINA também participava do esquema criminoso, pois ambas
combinam entrega de envelopes para CONCEIÇÃO, que seriam deixadso na casa de Tania, e
combinam também como se portar perante a Gazeta do Povo e o Processo do TCU, além de
demonstrarem desespero quando da prisão de TANIA e EDER, tendo MARCIA orientado
MELINA a esconder os cartões e arrumar um advogado com urgência, o que revela a ciência
acerca dos fatos criminosos e a inveracidade da sua versão dos fatos quando interrogada.

i) MELINA DE FÁTIMA CATAPAN teve como papel no esquema criminoso
a orientação dos falsos bolsistas e na destinação final dos recursos desviados. Pela sua conta
passaram R$ 191.200,00 provenientes de transferências das contas dos falsos bolsistas.
Interrogada em inquérito policial, MELINA tentou culpar somente CONCEIÇÃO e inocentar
sua mãe TÂNIA, afirmando que a primeira ia com ela ao banco efetuar saques; contudo, em
Juízo mudou seu depoimento, dizendo que CONCEIÇÃO não ia junto sacar o dinheiro no
banco, mas que ela ia sozinha e entregavva ao dinheiro a sua mãe TANIA, que repassava para
CONCEIÇÃO para pagar os fornecedores da UFPR. O MPF argumentou que não é crível que
uma pessoa formada em direito acredite que o pagamento de fornecedores de uma
Universidade Federal se dê de tal forma. Além disso, afirmam que ela com certeza recebia
uma parte do dinheiro, afinal, para sacar os R$ 191.200,00 que passaram pela sua conta
seriam necessários 127 saques (o limite era R$ 1.500,00 por saque), e tantos saques assim não
seriam feitos simplesmente porque CONCEIÇÃO solicitou. O MPF ainda trouxe diálogos
que comprovariam que MELINA sabia de todo o esquema criminoso, com CHERRI em
08/11/2016 e 09/02/2017, com DAYANE em 13/02/2017 e com sua irmã MÁRCIA
em 08/10/2016, 28/11/2016, 04/02/2017, 08/02/2017 e 15/02/2017 (evento 220, AP-
INQPOL44, p.27/29 do IPL), nos quais foram mencionadas perguntas eitas pela Gazeta do
Povo e falsas respostas combinadas entre as rés, sendo portanto inverídicas suas declarações
em Juízo de que tais pessoas seriam somente amigas da sua irmã, e não suas. Por fim,
argumentou que MELINA possuía salvas em seu notebook pesquisas periódicas ao Portal da
Transparência da UFPR, relacionadas a DESPESAS COM PGTO DE AUXILIO A
PESQUISADORES - 2016 PROC.206053/16-30 - PRPPG - TED- PROAP 4711/16 -
CAPES, da Universidade Federal do Paraná, totalizando valor de R$ 315.000,00, e a gastos
com concessão de bolsas no ano de 2013 (evento 220, AP-INQPOL53, p. 26/27 do IPL), o
que demonstra a sua ciência acerca da origem criminosa dos valores que transitaram por sua
conta e pelas das suas conhecidas, e a não procedência da sua versão dos fatos;

j) No tocante a ANEILDA JOSEFA DE JESUS, a Acusação afirma estar
provada sua autoria em relação ao agenciamento da conta bancária de LUZINETE e de conta
bancária de Alvadir Batista da Silva, para que figurassem como falsos destinatários do
dinheiro desviado. Em seu interrogatório judicial ANEILDA afirma que administrava a conta
de Alvadir Batista da Silva e acabou cedendo-a para que GISELE recebesse um dinheiro, que
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seria depositado por seu ex-marido. Embora tenha afirmado que tinha relação de
companheirismo com Alvadir, nãoé o que se vê de conversa entre ela e NORBERTO
FERREIRA DOS SANTOS, na qual ela xinga e reclama do idoso Alvadir. Também eu seu
interrogatório, ANEILDA confirma ter proposto a sua vizinha LUZINETE que recebesse
dinheiro em sua conta para GISELE parar de aborrece-la, o que não condiz com a sua prévia
desconfiança acerca de algo errado ao tentar realizar um saque na CEF e ser questionada por
um funcionário. Lado outro, LUZINETE quando foi interrogada em Juízo afirmou que abriu
uma conta a pedido de ANEILDA e entregou os respectivos cartão, senha e CPF para
ANEILDA, que lhe devolveu depois de um tempo o cartão alegando não ter transitado
nenhuma quantia na conta. LUZINETE disse que somente abriu a conta pois ANEILDA teria
uma amiga que precisaria receber pensão para o filho. O MPF conclui afirmando que
ANEILDA somente tentou se desvencilhar de eventual responsabilidade penal com alegações
inverossímeis e que não restam dúvidas sobre sua autoria;

k) Já ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA foi agenciada por
GISELE e serviu como falsa bolsista no esquema criminoso, tendo R$ 228.400,00 oriundos
da UFPR transitado pela sua conta bancária. Em seu interrogatório, ALCENI relatou que
tinha pouco contato com GISELE, teno-a conhecido em um curso de artesanato e visto na
feira algumas vezes, todavia o órgão acusador afirma que não é plausível que ALCENI
empreste sua conta bancária e respectivo cartão para alguém que mal conhece. Ademais,
ALCENI relatou qeu deixou seu cartão com GISELE e esta teria inclusive sacado seu PIS. O
MPF argumenta não ser crível que ALCENI ganhasse R$ 1.290,00 e se desse ao luxo de
deixar seu PIS com GISELE. Além disso, de diálogo com GISELE (evento 220, AP-
INQPOL30, p. 17/18, do IPL), é possível extrair que era ALCENI quem efetuava as
operações bancárias de sua conta e realizava as trasferências para GISELE ou MARIA
ÁUREA, tendo GISELE dito que iriam 'arrumar suas vidas' e que gostava muito de ALCENI,
o que vai de encontro à tese de que mal se conheciam. Derradeiramente, o MPF afirma que as
alegações de ALCENI não possuem credibilidade, e ainda que ela não tenha recebido valores
para emprestar sua conta, e supondo que não soubesse da ilegalidade do esquema realizado,
teria agido no mínimo com dolo eventual, ao emprestar sua conta bancária com cartão e
senha, assumindo o risco de que operações ilegais pudessem ser realizadas;

l) Da mesma forma que ALCENI, ANDREA CRISTINE BEZERRA também
figurou no esquema criminoso como falsa bolsista, tendo transitado pela sua conta o valor de
R$ 588.850,00. O MPF alega que ANDREA em seu interrogatório judicial tentou isentar de
culpa TÂNIA, atribuindo-a a CONCEIÇÃO, que teria se aproveitado de uma conversa sobre
fechamento de conta entre as duas primeiras e solicitado a ANDREA a utilização de sua
conta para pagamento de fornecedores. ANDREA também tentou negou saber do esquema de
desvio e alegou que forneceu sua conta para que CONCEIÇÃO pagasse os fornecedores da
UFPR. A acusação afirmou não ser crível tal versão da acusada, uma vez que ANDREA é
formada em ciências contábeis e possui pós-graduação em controladoria e finanças, logo, não
faz sentido que ela acreditasse que o pagamento dos fornecedores da UFPR se desse por meio
de trânsito por contas de terceiros. Além disso, ANDREA mudou em Juízo sua versão
prestada no inquérito sobre o valor que receberia por fornecer sua conta. No inquérito,
afirmou receber R$ 500,00 mensais enquanto em Juízo disse nunca ter aceitado dinheiro de
CONCEIÇÃO por emprestar a conta. Ademais, em diálogos entre TÂNIA e ANDREA
(datados de 10/04/2013, 05/07/2013, 15/07/2013, 05/08/2013, 21/08/2013, 09/10/2013,
22/10/2013, 22/01/2014, 20/03/2014, 06/04/2015, 24/11/2015 e 11/12/2015 - evento 220, AP-
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INQPOL6, do IPL) é possível ver que quem realizava as movimentações da conta era
TÂNIA, com o conhecimento e consentimento de ANDREA, que recebia valores para si e
para familiares seus após TANIA deduzir a sua parte, tendo plena ciência, portanto, do
esquema criminoso ou, no mínimo, dolo eventual ao emprestar sua conta e cartão para
TANIA movimentar valores, recebendo para tanto;

m)  ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL também foi identificada
como uma das falsas bolsistas que cedeu seu nome a CONCEIÇÃO, tendo recebido o valor
de R$ 280.600,00 em sua conta. Em seu interrogatório, ANDREIA relatou que trabalha como
vendedora autônoma de joias e semijoias e que tinha como cliente CONCEIÇÃO, e
eventualmente TÂNIA também comprava seus produtos. Relatou que CONCEIÇÃO pagava
pelas compras de forma parcelada através de depósitos. Afirmou que nunca lhe foi feita
proposta por CONCEIÇÃO ou TANIA para que elas lhe passassem algum valor para que ela
devolvesse o valor depositado. O MPF afirma que a versão de ANDREIA carece de
credibilidade em razão do expressivo valor auferido por ANDREIA (R$ 280.600,00), pois
consderando o tempo em que ela recebeu dinheiro como falsa bolsista, é como se
CONCEIÇÃO gastasse R$ 6.377,00 mensais em joias e semijoias. O MPF afirmou haver um
conluio entre CONCEIÇÃO e ANDREIA, de modo que CONCEIÇÃO comprava os produtos
de ANDREIA, que eram pagos por meio do valor da bolsa auferida ilicitamente por ela, o que
veio à tona a partir da análise de diálogos mantidos entre ambas, encontrados em seus
telefones celulares e emails. Afirmou o MPF que a maneira como era feita a venda de jóias
- depósito anterior do valor  e posterior escolha de produtos no valor depositado - obviamente
não é uma operação regular, razão pela qual ANDREIA possuía pleno conhecimento do
esquema ilegal;

n) Em relação a CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO, que também
figurou como falso bolsista recrutdo por MARIA ÁUREA e GISELE ROLAND, verificou-se
movimentação financeira a crédito de R$ 271.525,00 em sua conta bancária. Em
interrogatório, ele afirmou que emprestou sua conta a pedido de GISELE, com quem
namorou há cerca de 20 anos atrás. Disse que ela lhe disse que receberia uma mesada de sua
mãe, mas como estava inadimplente, não poderia receber o dinheiro em sua conta e precisaria
de uma conta emprestada. Como ele possuía uma conta no Banco Itaú que não utilizava
repassou o cartão e a senha para GISELE, por que não viu maldade alguma nisso. O MPF
defende que não é crível a versão do acusado de ceder sua conta para uma pessoa com quem
manteve relacionamento há 20 anos, de maneira graciosa, permitindo a utilização de seu
cartão e senha, sem sequer desconfiar de qualquer irregularidade. Defende o MPF que o
acusado CARLOS tinha conhecimento do esquema criminoso, e ainda que não tivesse,
incorreria em dolo eventual ao assumir o risco de emprestar o cartão e senha da sua conta
para GISELE;

o) No que se refere à acusada CHARLENE DE MELLO, o MPF afirma que
ela emprestou sua conta para MÁRCIA CRISTINA CATAPAN e por ela transitaram R$
49.000,00. Em seu interrogatório judicial, CHARLENE relatou que emprestou sua conta a
pedido de MÁRCIA, pois esta teria um depósito a receber. Contou que solicitou o cartão de
volta após ser orientada pela sua irmã MYDHIÃ, por desconfiarem de alguma irregularidade,
tendo MARCIA demorado 15 dias para restituir o cartao da conta, entregando-lhe R$ 500,00
em agradecimento pelo favor. Porém, em inquérito policial as declarações da acusada foram
no sentido de responsabilizar CONCEIÇÃO pela solicitação da conta e não MÁRCIA, tendo
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a ré justificado que prestou tal declaração por orientação desta. Por fim, o MPF afirmou que o
ato da acusada de emprestar a conta bancária a terceira pessoa, configura, no mínimo, o dolo
eventual, pois a pessoa assume o risco de  que operações ilegais sejam realizadas;

p) Quanto a CHERRI FRANCINE CONCER, restou comprovado que
emprestou seu nome e conta bancária para MÁRCIA CRISTINA CATAPAN na condição de
falsa bolsista, tendo transitado por sua conta a quantia de R$ 624.400,00. Em interrogatório
judicial, CHERRI afirmou que emprestou o cartão e senha a pedido de MÁRCIA para que
TÂNIA recebesse um depósito, sem nunca perguntar nada acerca disso, apenas emprestando
cegamente sua conta, e nunca recebeu nenhuma quantia em dinheiro por isso. Todavia,
perante a Polícia Federal, CHERRI forneceu outra versão dos fatos, dizendo que TÂNIA lhe
procurou e comentou sobre a realização de pesquisas para a UFPR, sendo que acabou não
fazendo o trabalho proposto por TANIA e CONCEIÇÃO, contudo, emprestou àquela sua
conta poupança para que pudesse mvimentar valores, porque estava com o nome sujo, e o fez
porque confiava em TÂNIA. O MPF argumenta que  as diferentes versões dos fatos
apresentadas por CHERRI prejudicam a sua credibilidade, além do que não é crível que uma
pessoa abra uma conta a pedido de uma amiga, sem qualquer explicação plausível, e lhe
entregue cartão e senha, por 04 anos, somente na base da confiança. Além disso, se a
finalodade era somente para que TÂNIA recebesse um depósito, por qual motivo necessitaria
ficar com o cartão por 04 anos? Ainda, o órgão acusador traz à baila diálogos entre MELINA
e CHERRI em 08/11/2016 e em 09/02/2017 e também diálogo com MÁRCIA em 28/11/2016
(evento 220, ap_inqpol18, fls. 20/21, do IPL), que dão conta que CHERRI sabia do esquema
criminoso, revelando ter ela afirmado a um jornalista da Gazeta do Povo  que era
pesquisadora da UFPR e ter pedido orientaçõe sa MELINA sobre como responder ao assédio
dos jornalistas. Por fim, defende o MPF que, na remota hipótese de CHERRI não ter
conhecimento do esquema criminoso, ela assumiu o risco ao emprestar seu cartão e senha
para terceira pessoa, incorrendo em dolo eventual;

q) Em relação à DANIEL BORGES MAIA, o MPF afirma que emprestou sua
conta a sua ex-sogra TÂNIA CATAPAN, figurando no esquema criminoso como falso
bolsista, sendo que por sua conta bancária transitaram R$ 583.150,00. Em seu interrogatório
judicial, DANIEL relatou que TÂNIA solicitou a ele a abertura de uma conta poupança para
pagamento de fornecedores da UFPR, o que ele acabou fazendo, entregando-lhe o cartão da
conta, e que nunca recebeu nenhum valor a título de empréstimo da conta bancária. Todavia,
em inquérito, DANIEL disse que TÂNIA pediu a abertura da conta sem explicar o motivo.
Afirmou o MPF não ser crível o acusado acreditar que o pagamento de fornecedores da
UFPR se desse através de contas de pessoas físicas que com ela não mantém relação. Além
disso, TÂNIA já nem tinha mais parentesco com DANIEL quando pediu a conta, pois era sua
ex-sogra. Derradeiramente, o MPF alega que ainda que DANIEL não tivesse conhecimento
de todo o esquema criminoso, ele agiu no mínimo com dolo eventual ao entregar seu cartão e
senha para TÂNIA;

r) No que tange à DAYANE SILVA DOS SANTOS, também foi cooptada
como falsa bolsista por MÁRCIA CRISTINA CATAPAN e por sua conta bancária
transitaram R$ 552.450,00. Em interrogatório judicial, DAYANE afirmou que reside na casa
de MARCIA CRISTINA e que emprestou sua conta a pedido de MÁRCIA para que a UFPR
efetuasse o pagamento de fornecedores, entregando a ela seu cartão, por confiança, não tendo
mais acesso à conta. Afirmou que TANIA teria pedido isso à MARCIA. Em inquérito
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policial, DAYANE tentou responsabilizar CONCEIÇÃO pelos crimes, afirmando que cedeu
sua conta e cartão a ela, recebendo oferta de um valor mensal para tanto. Também, que só
teve contato com TANIA e CONCEIÇÃO, mencionando que os saques de sua conta eram
feitos por CONCEIÇÃO, TANIA ou memso por MARCIA. O MPF afirmou serem rasas as
tentativas da denunciada de se esquivar de responsabilidade penal, pois não é crível alguém
emprestar cartão e senha bancários durante 04 anos somente por confiança. Além disso,
DAYANE e MÁRCIA moravam juntas e DAYANE relatou em seu interrogatório judicial que
sequer conversava sobre como se dava o suposto processo de pagamento de fornecedores que
necessitava de contas de terceiros. O MPF também traz em suas alegações finais diálogos
entre DAYANE e MÁRCIA em 28/11/2016 e 02/02/2017 e entre DAYANE e MELINA em
13/02/2017 (evento 220, ap_inqpol20, fls. 18/19, do IPL) que evidenciam que DAYANE
possuía conhecimento do esquema criminoso, sendo orientada por MELINA e MÁRCIA
sobre como reagir à auditoria que estava sendo realizada na UFPR e como responder os
jornalistas da Gazeta do Povo, quando lhe perguntassem sobre 'as bolsas'. Por fim, a
Acusação defende que por mais que DAYANE alegue não ter conhecimento da operação
criminosa, ela incorreu, no mínimo,  em dolo eventual ao emprestar cartão e senha de sua
conta bancária, assumindo o risco que operações criminosas fossem feitas em seu nome.

s) Em relação à DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO, a acusação
afirmou que figurava como falsa bolsista, tendo emprestado sua conta para GISELE e
MARIA ÁUREA, pela qual transitaram R$ 117.500,00. Interrogada em Juízo, DIRLENE
disse que era amiga a longa data (mais de 30 anos) de MARIA ÁUREA e GISELE e por ter
muita confiança nelas, emprestou sua conta bancária para que MARIA ÁUREA recebesse
dinheiro por um serviço prestado à UFPR. Disse também que pela confiança que tinha em
MARIA ÁUREA e GISELE jamais desconfiou que os valores que entravam na sua conta
seriam de origem ilícita. Neste panorama, o MPF afirmou que do interrogatório da acusada
DIRLENE é possível extrair que ela possuía vínculo estreito de amizade com GISELE e
MARIA ÁUREA, sendo plausível que não imaginasse que as duas seriam capazes de enganá-
la e usar sua conta bancária para cometer crimes. Ponderou o MPF que DIRLENE incorreu
em erro de tipo essencial invencível (art. 20, §§ 1º e 2º, do CP), argumentando que a longa
amizade e completa confiança impediram DIRLENE de desconfiar da possível ilegalidade do
ato realizado, merecendo ser absolvida.

t) No que se refere a EDER RIBEIRO TIDRE, o MPF afirma que ele também
figurou como falso bolsista, tendo transitado pela sua conta o expressivo valor de R$
515.350,00. Apontam TÂNIA como sendo responsável pela cooptação de EDER, seu ex-
genro. Em seu interrogatório judicial, EDER relata ter aberto e emprestado a conta para que
sua ex-sogra TÂNIA recebesse um depósito da UFPR que seria utilizado para pagar
fornecedores. Entretanto, na fase pré-processual EDER tentou isentar TÂNIA de culpa e disse
que quem havia lhe cooptado para o esquema havia sido CONCEIÇÃO, sendo que já foi
sacar valores na companhia de CONCEIÇÃO e de MELINA no banco. Disse também que
CONCEIÇÃO lhe dava um valor mensal a título de empréstimo da conta, porém mudou sua
versão em Juízo duas vezes dizendo inicialmente que era TÂNIA quem lhe pagava e
posteriormente afirmando ser CONCEIÇÃO quem o fazia. O órgão acusatório defende não
haver credibilidade alguma nas declarações de EDER, pois este muda suas versões diversas
vezes. Além disso, não é crível que EDER acreditasse que o pagamento de fornecedores da
UFPR se daria através de depósitos em contas de pessoas físicas alheias à instituição. O MPF
afirma que não se pode olvidar do fato de que EDER recebia mensalmente R$ 600,00 por
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emprestar a conta, portanto, ainda que ele não tivesse conhecimento pleno do esquema
criminoso, poderia desconfiar que alguma ilegalidade estaria sendo cometida, deixando de
questionar a respeito em virtude do dinheiro que estava recebendo. Aplica-se ao caso,
portanto, a teoria da cegueira deliberada (willful blindness), por que se colocou em posição de
alienação sobre situações suspeitas, incorrendo, no mínimo, em dolo eventual;

u) Quanto à ELAINE SOUZA LIMA FARIAS, a acusação afirmou que
figurava como falsa bolsista, tendo emprestado sua conta para CONCEIÇÃO, pela qual
transitaram R$ 191.150,00. Em seu interrogatório judicial, ELAINE afirmou terrecebido R$
100,00 de CONCEIÇÃO para que abrisse a conta, e que, mesmo relutante, acabou o fazendo.
Contou que acreditava que a conta seria para pagamento de fornecedores da UFPR. A
Acusação afirma não ser crível tal versão da acusada de acreditar que o pagamento de
fornecedores da UFPR se daria através de contas de pessoas físicas alheias à faculdade. Além
disso, é difícil acreditar que ELAINE tenha aceitado participar do esquema apenas por
ínfimos R$ 100,00, face ao valor que transitou pela sua conta, e ainda a pedido de pessoa que
sequer sua amiga era. Por fim, o MPF, a título de suposição, afirma que ainda que ELAINE
não soubesse de todo o esquema criminoso, ela incorreria em conduta dolosa, na modalidade
do dolo eventual, por ter emprestado a conta para terceira pessoa, no mínimo assumindo o
risco de que operações criminosas fossem realizadas;

v) A condenação de ELIANE CAMARGO foi requerida pelo Parquet porque
ELIANE figurou como falsa bolsista no esquema criminoso, tendo sido cooptada por
GISELE, tendo transitado por sua conta R$ 78.375,00. Em seu interrogatório judicial,
ELIANE relatou que GISELE era sua cliente no salão de beleza e também sua amiga, tendo
solicitado a conta de ELIANE para receber valores, porque estava com problemas com o
Fisco. Entregou então o cartão da conta para GISELE por um tempo, depois o pegou de volta
e realizou algumas transferências para ela do dinheiro que entrava na conta, tendo recebido a
quantia de R$ 300,00 pelo favor. Afirmou desconhecer a origem ilícita dos valores que por
ela transitaram. De acordo com a Acusação, a versão de ELIANE é  inverídica, pois se ela
emprestou a conta para que GISELE ludibriasse o Fisco, era de se esperar que operações
criminosas poderiam ocorrer em seu nome. Além disso, a relação próxima de GISELE com
ELIANE não ficou comprovada, portanto, não é crível afirmar que ELIANE emprestaria sua
conta somente porque GISELE solicitou. ELIANE também demonstrou plena ciência acerca
do estilo de vida ostentatório de GISELE, que ela mesma considerava incompatível com a
atividade de artesã. Por fim, o MPF, a título de suposição, afirma que ainda que ELIANE não
soubesse de todo o esquema criminoso, ela incorreria em conduta dolosa, na modalidade do
dolo eventual, por ter emprestado a conta para terceira pessoa, no mínimo assumindo
assumindo o risco de que operações criminosas fossem feitas.

x) Em relação à ré IVANI DE OLIVEIRA CLEVE, também falsa bolsista
recrutada por CONCEIÇÃO, o mPF alega terem transitado R$ 78.923,00 por sua conta
bancária. Em seu interrogatório judicial, IVANI afirmou que é comerciante de joias e semi-
joias e que vendia esses produtos há muitos anos para CONCEIÇÃO. Relatou que as vendas
de seus produtos eram parceladas e que jamais desconfiou que o dinheiro depositado em sua
conta possuía origem ilícita. Disse que fazia anotações das vendas em agendas e que costuma
vender em órgãos públicos, pois funcionários públicos são pagadores pontuais. O órgão
acusatório afirma que na tabela constante no evento 1464, OUT2, resta comprovado que os
depósitos realizados na conta de IVANI eram relacionados às dívidas de CONCEIÇÃO.
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Ademais, é possível extrair das agendas que cada depósito realizado era descontado do
montante total da dívida de CONCEIÇÃO (evento 1464, OUT 3, OUT 4, OUT 5 e OUT 6).
Além disso, argumenta o Parquet que os depósitos eram feitos por CONCEIÇÃO na agência
da Caixa Ecônomica Federal da UFPR, tanto é que os os depósitos realizados por
CONCEIÇÃO vinham identificados como "TED UNIV FEDERAL", ou seja, não havia como
IVANI saber que os depósitos eram provenientes da UFPR. Por fim, o MPF requereu a
absolvição de IVANI, em virtude de sua conduta ser atípica, pois embora tenha recebido
valores ilícitos, desconhecia a verdadeira origem deles.

z) A Acusação em suas alegações finais afirmou que JOICE MARIA
CAVICHON figurou como falsa bolsista no esquema criminoso, tendo transitado por sua
conta a quantia de R$ 101.195,00. Em Juízo, JOICE afirmou que conheceu CONCEIÇÃO
nos idos dos anos 2000, por conta da compra de roupas na loja em que trabalhava, sendo que
passou a ser representante comercial de uma marca de roupas, tornando-se CONCEIÇÃO sua
cliente fixa, sendo que ela a visitava 2 vezes ao ano para vender seus produtos. Relatou que
CONCEIÇÃO gastava bastante em roupas, na mesma proporção que outros clientes (cerca de
R$ 16.000,00 a cada vez). Contudo, o MPF afirma não se crível a versão da acusada JOICE,
pois é pouco provável que CONCEIÇÃO gastasse R$ 33.000,00 ao ano em compras de
roupas. Ademais, os outros clientes, conforme descreve a testemunha René Araújo Machado,
não chegavam perto de gastar o que CONCEIÇÃO gastava. O Parquet ainda argumenta que
por mais que JOICE tenha mencionado a existência de agendas com informações da vendas,
não trouxe tais documentos aos autos a fim de comprovar suas alegações. Portanto, defende a
Acusação que JOICE recebeu valores desviados da UFPR, consciente da origem ilícita dos
depósitos, restando configurado seu dolo;

a¹) Quanto a JORGE LUIZ BINA FERREIRA, teria ele auxiliado a acusada
GISELE a dissimular a origem de valores desviados da UFPR, tendo transitado pela sua conta
o valor de R$ 27.630,00. Em seu interrogatório judicial, JORGE relatou que a conta pela
qual transitaram os valores ilícitos era conjunta com GISELE, sua companheira, a qual
possuía um cartão próprio, motivo pelo qual ele não sabia dos valores que transitavam pela
conta. JORGE disse nunca ter movimentado a conta. O MPF argumenta não ser crível a
versão de JORGE. Primeiramente porque o próprio JORGE afirmou, em seu interrogatório
judicial, que GISELE não tinha renda própria e que ele precisava auxiliá-la no pagamento da
escola do filho dela. Na mesma ocasião, JORGE havia afirmado que o primeiro depósito na
conta, no valor de R$ 20.000,00, foi efetuado por GISELE, não sabendo ele do que se tratava.
Portanto, não seria razoável supor que ele não tivesse ciência da origem ilícita dos valores
depositados por GISELE, ou ao menos desconfiasse dela, uma vez que ele próprio admite que
ela não possuía renda própria suficiente. Argumentou também que o acusado JORGE não
trouxe aos autos nenhuma prova de que a conta era de fato conjunta. Ainda, o MPF afirmou
ser estranho que JORGE se relacione até hoje com GISELE, tendo os dois sido presos com a
deflagração da operação que deu origem a este processo e ele sequer tenha perguntado a ela
sobre os fatos que lhes são imputados. Por fim, requereu a condenação de JORGE por ter
dissimulado a origem de valores desviados da UFPR;

b¹)  A condenação de LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO foi requerida
pelo MPF porque teria emprestado sua conta bancária para ANEILDA JOSEFA DE JESUS,
figurando como falsa bolsista no esquema criminoso, tendo transitado pela sua conta o valor
de R$ 29.000,00. LUZINETE, em seu interrogatório judicial, afirmou ter aberto e emprestado
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a conta para ANEILDA pois uma amiga desta precisava receber pensão do ex-marido que
morava no exterior. Disse que ANEILDA lhe pagaria R$ 200,00 a cada depósito que entrasse,
contudo, nunca teria recebido tal dinheiro. A Acusação argumentou que não é crível que
LUZINETE abrisse uma conta bancária em seu nome para que uma pessoa que ela sequer
conhece receba uma pensão. Afirmou que juridicamente era exigível da acusada LUZINETE
que tivesse maior precaução ao emprestar sua conta bancária para terceiros sem maiores
vínculos pessoais. Portanto, o órgão ministerial afirma que LUZINETE incorreu, no mínimo,
em dolo eventual ao emprestar sua conta, assumindo o risco de que operações ilegais fossem
feitas em seu nome;

c¹) No tocante à MARCIO RONALDO ROLAND, também figurou como
falso bolsista no esquema, emprestndo sua conta para GISELE, pela qual transitaram R$
81.000,00. Em seu interrogatório judicial, MARCIO declarou que o dinheiro começou a ser
depositado em abril de 2016, pois sua irmã GISELE havia solicitado a conta para receber
valores provenientes de venda de imóveis em Campo Grande/MS. Complementou dizendo
que sacava os valores depositados e os entregava a GISELE, tendo recebido algum dinheiro
dela. Disse também que se distanciou de sua irmã em 2013, ou seja, não possuía boa relação
com ela pois encontrou empenhos em nome da empresa REAGEN na casa de sua mãe. Em
depoimento prestado no inquérito policial, MARCIO afirmou estranhar o elevado padrão de
vida de sua irmã GISELE. O Órgão Ministerial afirma não haver credibilidade nas
declarações de MARCIO, pois mesmo ele dizendo não ter uma boa relação com a irmã e
estranhar o seu elevado padrão de vida, aceitou receber valores  desviados da UFPR em sua
conta pessoal. Além disso, defende que não havia como o acusado MARCIO achar que os
depósitos eram oriundos de uma venda de imóvel em Campo Grande/MS, sendo que vinham
nominados como sendo da UFPR. Portanto, o MPF afirma que MARCIO possuía plenas
condições de desconfiar da ilegalidade do dinheiro que entrava em sua conta, podendo ser
aplicável para sua responsabilização penal a teoria da cegueira deliberada (willful blindness),
pois ele teria agido dolosamente (no mínimo dolo eventual) ao se colocar numa posição de
alienação sobre situações suspeitas;

d¹) No que se refere a MARCOS AURÉLIO FISCHER, também acusado de
falso bolsista, tem-se que por sua conta transitaram R$ 447.050,00. Em seu interrogatório
judicial, MARCOS afirmou que emprestou sua conta a pedido de CONCEIÇÃO, que estaria
prestando serviços de consultoria e o dinheiro recebido precisava entrar em uma conta que
não fosse dela, devido ao receio de que fosse bloqueado. O MPF afirma não ser crível a
versão do acusado MARCOS de que emprestaria a conta bancária a alguém com quem possui
relação estritamente de trabalho. Além disso, afirma que o acusado tenta se esquivar de
responsabilidade penal quando relata que recebia R$ 300,00 de CONCEIÇÃO por serviços
prestados a ela e não pelo empréstimo da conta. Além disso, CONCEIÇÃO desmente a
versão dada por MARCOS em seu interrogatório. Afirma ela que contratou os serviços dele
nos anos de 2007 e 2008 e que quem ficava com o cartão de MARCOS era TÂNIA, que
repassava para ele os valores a título de empréstimo da conta bancária. Portanto, o MPF
argumenta estar mais do que provado que MARCOS tinha conhecimento do esquema
criminoso, mas mesmo supondo que ele não tivesse, aduz que sua conduta seria dolosa na
modalidade do dolo eventual, por ter emprestado o cartão e senha do banco, assumindo o
risco que operações ilegais fossem realizadas em seu nome;
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e¹)  O MPF requereu também a condenação de MARIA ALBA DE AMORIM
SUAREZ, que teria figurado como falsa bolsista no esquema criminoso, a pedido de
CONCEIÇÃO, tendo transitado peela conta dela expressivos R$ 739.489,00. Em seu
interrogatório judicial, ela sustentou que realizava pesquisas a pedido de CONCEIÇÃO. O
órgão acusatório rechaça esta alegação de MARIA ALBA, afirmando que ela era de Campo
Grande/MS, sendo improvável que realizasse pesquisas para a UFPR. Ademais,
CONCEIÇÃO confirmou em Juízo que MARIA ALBA tinha conhecimento de que os
depósitos seriam para ajudá-la, que a orientou a dizerao TCU e a jornalistas que eram
referentes a pesquisas. Essa orientação a MARIA ALBA é confirmada através da análise
realizada no celular apreendido do réu PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS, seu filho, no
qual constam mensagens de CONCEIÇÃO orientando-se a dizer que coleta dados para
pesquisas da universidade e ajuda na prestação de contas (evento 220, ap_inqpol71, p. 21/22
do IPL). Ademais, a ré PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO, nora de
MARIA ALBA afirmou na ação penal ser mentira que realizavam pesquisas para a UFPR,
tendo mentido no inquérito policial por conta de orientação do advogado da família. Existem
provas, obtidas a partir de seu próprio  aparelho celular, de que MARIA ALBA tinha
conhecimento do esquema criminoso, constando diálogos com seu advogado Nedson, com a
religiosa Jo Amorim e com sua filha MARIA EDUARDA DE AMORIM SUAREZ, nos
quais ela revela grande preocupação em ser descoberta, e pede que orientações  ao primeiro
para CONCEIÇÃO (evento 220, ap_inqpol71, p. 18/20 do IPL). Portanto, afirma o Órgão
Ministerial estar devidamente comprovado que MARIA ALBA dolosamente emprestou sua
conta bancária para que fossem depositados recursos desviados da UFPR;

f¹) Outra falsa bolsista cuja condenação foi requerida é MARIA EDUARDA
AMORIM SUAREZ, filha de MARIA ALBA, por cuja conta bancária transitaram R$
283.850,00, cooptada para o esquema por CONCEIÇÃO. Assim como sua mãe MARIA
ALBA, MARIA EDUARDA também afirmou que realizava pesquisas para a UFPR, o que
entende o MPF não ser crível, pois MARIA EDUARDA é de Campo Grande/MS e não
possuía nenhum vínculo com a instituição. MARIA EDUARDA ainda disse que efetuou
ligações para alunos da UFPR (no máximo 15 ligações) e por isso a instituição passou a pagá-
la mensalmente, em valores maiores do que deveria, razão pela qual ela ficava com R$
1.500,00 e repassava o restante do valor para CONCEIÇÃO. O MPF argumenta não ser crível
que  MARIA EDUARDA acreditasse que por efetuar 15 ligações a UFPR passaria a lhe
pagar por 02 anos a quantia de R$ 1.500,00. Menos crível ainda, argumenta, seria a UFPR
efetuar um depósito acima do valor a ser pago, cabendo a MARIA EDUARDA devolver a
CONCEIÇÃO o restante. Outro elemento que aponta para o conhecimento da ilicitude por
parte de MARIA EDUARDA é o interrogatório de CONCEIÇÃO, em que esta afirma que
todos de Campo Grande/MS (portanto, MARIA EDUARDA e familiares) sabiam da origem
indevida do dinheiro, o que foi confirmado pelas mensagens encontradas nos celulares de
PEDRO, irmão de MARIA EDUARDA (pelas quais se vê que CONCEIÇÃO orientou ele,
MARIA ALBA e MARIA EDUARDA a dizerem que realizavam pesquisas, caso fossem
procurados pela imprensa ) e de MARIA ALBA, datado de 03/02/2017 (evento 220,
ap_inqpol71, p. 21/22 do IPL), que evidencia terem ela e MARIA EDUARDA plena ciência
da origem ilícita do dinheiro. Ademais, a ré PATRICIA VARGAS DA SILVA DO
NASCIMENTO, nora de MARIA ALBA afirmou na ação penal ser mentira que realizavam
pesquisas para a UFPR, tendo mentido no inquérito policial por conta de orientação do
advogado da família. Diante deste contexto, o MPF requereu a condenação de MARIA
EDUARDA.
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g¹) No tocante à MARIA ELIETE DA SILVA, o MPF requereu sua
condenação por ter dissimulado a origem de valores desviados da UFPR, tendo transitado
pela sua conta o valor de R$ 13.900,00. Em seu interrogatório judicial, MARIA ELIETE
disse ter trabalhado durante um ano na Reitoria da UFPR, local onde conheceu
CONCEIÇÃO. Relatou que esta lhe pediu a conta emprestada para receber valores e estava
com problemas bancários, contudo, não informou a MARIA ELIETE a origem o dinheiro.
Afirmou não ter uma grande relação de amizade com CONCEIÇÃO e quando o dinheiro era
depositado MARIA ELIETE sacava e entregava o dinheiro para CONCEIÇÃO. Contudo, em
inquérito policial, MARIA ELIETE disse que CONCEIÇÃO pediu a conta emprestada para
receber dinheiro de uma amiga. Neste contexto, o MPF argumenta não ser crível a versão da
ré, por ter mudado a narrativa sobre a origem do dinheiro e por ter dito que emprestou a conta
bancária a uma pessoa com quem sequer possui uma amizade íntima. Além disso, os
depósitos ocorreram depois que ela já havia parado de trabalhar para a UFPR. Por fim, o
órgão acusatório afirma que MARIA ELIETE tinha ciência do esquema criminoso e
argumenta qeu ainda que ela não tivesse conhecimento, incorreria em conduta dolosa na
modalidade do dolo eventual, pois ao emprestar sua conta bancária para terceira pessoa,
assumiu o risco de que operações ilegais fossem feitas em seu nome.

h¹) A MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI é imputada a conduta de ter
figurado como falsa bolsista no esquema criminoso, tendo transitado por sua conta a quantia
de R$ 201.000,00. Em seu interrogatório judicial, MICHELA afirmou ter uma amizade de
mais de 20 anos com MÁRCIA CATAPAN, razão pela qual esta lhe solicitou a conta pois
estaria inadimplente e precisaria receber um dinheiro que seria da venda de bolos e doces
para uma festa de grande porte. O MPF observou que a própria MÁRCIA em seu
interrogatório afirmou que fazia doces e bolos. O MPF também entendeu que é possível
depreender dos autos que MICHELA e MÁRCIA possuíam um vínculo estreito de amizade,
sendo inclusive MÁRCIA a madrinha da filha de MICHELA. Diante de tal situação, afirma o
Órgão Ministerial que MICHELA incorreu em erro de tipo essencial invencível, pois a longa
amizade e plena confiança que ela tinha em MÁRCIA a impediram de desconfiar da possível
ilegalidade do ato realizado. Por fim, requereu a absolvição de MICHELA DO ROCIO
SANTOS NOTTI.

i¹) O MPF requereu a condenação de MYDHIA SILVA DOS SANTOS por ter
aberto e emprestado sua conta para MÁRCIA CATAPAN, pela qual transitaram R$ 49.000,00
de recursos desviados da Universidade Federal do Paraná. Em seu interrogatório judicial,
MYDHIA relatou ter aberto a conta e entregue cartão e senha para MÁRCIA, sendo que
acabou recebendo mensagens da realização de saques logo pela manhã, ocasião em que ligou
no banco e descobriu que tinha o valor de R$ 19.000,00 na conta. Desconfiada de que poderia
haver algo errado, pediu o cartão de volta. A Acusação afirma ser estranho que MYDHIA
tenha aberto e emprestado a conta para alguém que, conforme ela mesma afirma, não era sua
amiga próxima, mas sua cliente no salão de beleza. O órgão acusatório argumentou que ao
criar e emprestar uma conta para uma pessoa, se anui com eventuais operações ilegais
realizadas através desta conta, incorrendo MYDHIA em dolo eventual, devendo ser
condenada;

j¹) No que se refere a NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, também
figurou como falso bolsista na empreitada criminosa, tendo transitado por sua conta o valor
de R$ 80.000,00. Em seu interrogatório judicial, NORBERTO relatou que receberia
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de GISELE o valor de R$ 20.000,00 por ter realizado serviços de reforma na casa dela.
Relatou que fez uma transferência a pedido de GISELE e não soube explicar a diferença do
valor restante. Relatou ter conhecido GISELE através de ANEILDA, sua ex-esposa. O MPF
afirma haverem várias contradições na versão apresentada por NORBERTO, que não soube
explicar como foram feitos 39 saques na sua conta, nem o depósito de R$ 80.000,00 sem que
ele tivesse emprestado seu cartão, tendo em vista que ele nega te-los feito. As declarações
prestadas em inquérito divergem das fornecidas em Juízo, principalmente no que se refere ao
empréstimo da conta e realização de saques, que afirma terem sido feitos por ele mesmo em
companhia de GISELE, bem como da compra de materiais de construção, que inicialmente
alegou que comprava e GISELE o reembolsava, e em Juízo disse que nunca os comprou.
Afirma ainda o MPF que se NORBERTO não emprestou a conta, conforme relatou em Juízo,
não teria como desconhecer  os valores que por ela transitaram. O acusado não soube explicar
da onde vieram tais valores e por que eles seriam depositados sem o seu conhecimento. Neste
contexto, afirma a Acusação que NORBERTO tinha conhecimento das ilegalidades realizadas
por GISELE em seu nome. Todavia, ainda que não soubesse do esquema por completo,
NORBERTO incorreria em conduta dolosa na modalidade do dolo eventual, pois ao
emprestar a conta bancária para terceira pessoa ele anuiu com eventuais operações ilegais
realizadas por ela.

 k¹) Em relação à PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO,
seria outra das falsas bolsistas do esquema criminoso, tendo transitado pela sua conta o valor
de R$ 158.850,00. Apesar de ter afirmado durante o inquérito que realizava pesquisas para a
UFPR, em Juízo negou tal fato, afirmando que o havia dito porque orientada pelo advogado
do seu ex-marido. PATRICIA disse que recebia de CONCEIÇÃO R$ 500,00 pelo empréstimo
da conta. O MPF aduz que PATRICIA somente abriu a conta para CONCEIÇÃO para obter
um retorno financeiro e não por PATRÍCIA confiar em CONCEIÇÃO, assim como toda
"família Amorim Suarez". Ademais, a Acusação traz à baila diálogos mantidos entre
CONCEIÇÃO e PEDRO AMORIM em 07/11/2016, 19/11/2016 e 02/02/2017 (evento 220,
ap_inqpol71, p. 21/22 do IPL), em que fica clara a preocupação de PEDRO AMORIM
e PATRÍCIA em serem descobertos pelo desvio de dinheiro da UFPR. Portanto, afirma o
órgão acusatório que resta mais do que provada a ciência da acusada PATRICIA sobre o
esquema criminoso. Todavia, ainda que não soubesse do esquema por completo, PATRICIA
incorreria em conduta dolosa na modalidade do dolo eventual, pois ao emprestar a conta
bancária para terceira pessoa, anuiu com eventuais operações ilegais realizadas por meio dela;

l¹) PAULO ALLAN ROLAND BOGADO também figurou no esquema como
falso bolsista, tendo transitado pela sua conta R$ 318.550,00 desviados da UFPR. Em seu
interrogatório judicial, PAULO alegou ter emprestado a conta a pedido de sua tia GISELE,
que precisava de uma conta para receber depósitos, referentes a uma dívida a receber,
alegando que realizava os saques a pedido de GISELE, entregando parte a ela e retendo uma
pequena parte para si. Confirmou que ele mesmo fez as transferências para GISELE e
MARIA ÁUREA.  O acusado chegou a alegar que acreditava que o dinheiro fosse de uma
dívida de GISELE com seu namorado JORGE, porém o MPF afirma que tal alegação não
possui nenhuma credibilidade, uma vez que o valor creditado na conta era informado como
sendo proveniente da UFPR, e foram realizados por ele 73 saques, com a respectiva retenção
para si de R$ 1.000,00 a cada um deles, o que deveria, no mínimo, levantar suspeitas de
PAULO. Neste contexto, o MPF afirma que o réu preferiu não saber e nem enxergar a
verdadeira origem dos recursos, aplicando-se  ao caso a teoria da cegueira deliberada (willful
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blindness), em razão de PAULO, mesmo tendo plenas condições de desconfiar da ilegalidade
do que era realizado, preferiu alienar-se, assumindo o risco das operações efetuadas, visando
manter os valores recebidos. Desta forma, PAULO agiu, no mínimo, com dolo eventual,
devendo ser condenado.

m¹) Quanto à PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS, outro falso bolsista
cooptado no esquema criminoso, verificou-se que por sua conta transitou a quantia de R$
638.376,10. Em seu interrogatório judicial, PEDRO chegou a afirmar que realizava pesquisas
para a UFPR a pedido de CONCEIÇÃO, contudo a Acusação afirma que tal alegação não
condiz com as provas dos autos. Não há explicação para alguém de Campo Grande/MS, sem
nenhum vínculo com a UFPR, realizar pesquisas para a instituição. Além disso, a denunciada
CONCEIÇÃO, responsável por cooptar toda a "família Amorim Suarez" para o esquema
criminoso, disse em seu interrogatório que a mãe de PEDRO, a ré MARIA ALBA desde o
início tinha ciência da ilegalidade do esquema, e que todos eles recebiam mensalmente de R$
1.500,00 a R$ 1.800,00 pelo empréstimo das contas, portanto, é possível afirmar que sabiam
da origem ilícita do dinheiro. Ademais, o MPF colacionou em suas alegações finais diálogo
entre PEDRO e CONCEIÇÃO do dia 07/11/2016 (evento 220, ap_inqpol71, p. 21/22 do IPL),
em que PEDRO revela-se preocupado e é orientado por CONCEIÇÃO a dizer que realizava
pesquisas para a UFPR. Portanto, a versão de que ele realizaria pesquisas para a UFPR não
passa de uma história inventada para tentar encobrir a participação da família Amoriz Suarez
no esquema fraudulento. A ex-esposa de PEDRO, a ré PATRÍCIA, também afirma que foi
orientada a dizer que realizava pesquisas para a UFPR, quando na verdade não realizava.
Neste contexto, o MPF requereu a condenação de PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS.

O Ministério Público Federal requereu também, no que toca aos efeitos
patrimoniais da sentença condenatória, sejam os denunciados condenados a ressarcir os
valores desviados da UFPR, de forma solidária, nos seguintes montantes:

- reparação do dano em pelo menos R$ 7.351.133,10, corrigidos a partir da sua
internalização, devendo ser cobrado de forma solidária entre as quatro integrantes do núcleo
principal do esquema de desvio, as rés CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA,
TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, GISELE APARECIDA ROLAND e MARIA ÁUREA
ROLAND;

-  ressarcimento de R$ 1.475.850,00 por parte de MÁRCIA CRISTINA
CATAPAN, solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA,
correspondente aos valores desviados em nome dos bolsistas que cooptou (CHERRI
FRANCINE CONCER, CHARLENE DE MELLO, DAYANE SILVA DOS SANTOS,
MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI e MYDHIA SILVA DOS SANTOS), respondendo
por

-  ressarcimento de R$ 75.700,00 por parte de ANEILDA JOSEFA DE JESUS,
em solidariedade com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA, referente aos
recursos desviados em nome de LUZINETE DAMASCENO e ALVADIR BATISTA DA
SILVA, cooptados por ela;
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-  ressarcimento de R$ 191.200,00 por parte de MELINA DE FÁTIMA
CATAPAN,  em solidariedade com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA,
referente aos valores ilegais que transitaram em sua conta bancária;

-  ressarcimento de R$ 27.630,00 por parte de  JORGE LUIZ BINA
FERREIRA,  em solidariedade com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA,
referente aos valores ilegais que transitaram em sua conta bancária;

- ressarcimento de R$ 13.900,00 por parte de MARIA ELIETE DA SILVA,  em
solidariedade com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA, referente aos
valores ilegais que transitaram em sua conta bancária;

- ressarcimento, por parte dos falsos bolsistas, dos valores que receberam em
suas contas, de forma solidária a CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA, nos
seguintes valores: ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA - R$ 228.400,00;
ANDREA CRISTINE BEZERRA - R$ 588.850,00; ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA
SCHLOGL - R$ 280.600,00; CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO - R$ 271.525,00;
CHARLENE DE MELLO - R$ 49.000,00; CHERRI FRANCINE CONCER R$ 624.400,00
(também de forma solidária a MÁRCIA CRISTINA CATAPAN); DANIEL BORGES MAIA
- R$ 583.150,00; DAYANE SILVA DOS SANTOS - R$ 552.450,00 (também de forma
solidária a MÁRCIA CRISTINA CATAPAN); EDER RIBEIRO TIDRE - R$ 515.350,00;
ELAINE SOUZA LIMA FARIAS - R$ 191.150,00; ELIANE CAMARGO - R$ 78.375,00;
JOICE MARIA CAVICHON - R$  101.195,00; LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO - R$
29.000,00 (também de forma solidária a ANEILDA JOSEFA DE JESUS); MARCIO
RONALDO ROLAND - R$ 81.000,00; MARCOS AURÉLIO FISCHER - R$ 447.050,00;
MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ - R$ 739.489,00; MARIA EDUARDA AMORIM
SUAREZ -  R$ 283.850,00; MYDHIA SILVA DOS SANTOS - R$ 49.000,00 (também de
forma solidária a MÁRCIA CRISTINA CATAPAN); NORBERTO FERREIRA DOS
SANTOS - R$ 80.000,00; PATRICIA FERRREIRA DOS SANTOS - R$ 158.850,00;
PAULO ALLAN ROLAND BOGADO - R$ 318.550,00; PEDRO AMORIM SUAREZ
CAMPOS-  R$ 638.376,10.

Por fim requereu a parcial procedência da pretensão condenatória aduzida na
denúncia parao fim de:

 - CONDENAR CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND,
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA
DE JESUS, por infração ao art. 288, do Código Penal;

- CONDENAR CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND,
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN, ANEILDA JOSEFA
DE JESUS, ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, ANDRÉA CRISTINE
BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI
BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER, DANIEL BORGES
MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA LIMA
FARIAS, ELIANE CAMARGO, JOICE MARIA CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO
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SAMPAIO, MARCIO RONALDO ROLAND, MARCOS AURÉLIO FISCHER, MARIA
ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ, MYDHIA
SILVA DOS SANTOS, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIA VARGAS DA
SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ALLAN ROLAND BOGADO e PEDRO AMORIM
SUAREZ CAMPOS, por infração ao art. 312, na forma do art. 71, ambos do Código Penal;

- CONDENAR CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND,
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN, ANEILDA JOSEFA
DE JESUS, ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, ANDRÉA CRISTINE
BEZERRA, ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI
BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER, DANIEL BORGES
MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA LIMA
FARIAS, ELIANE CAMARGO, JOICE MARIA CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO
SAMPAIO, MARCIO RONALDO ROLAND, MARCOS AURÉLIO FISCHER, MARIA
ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ, MYDHIA
SILVA DOS SANTOS, NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, PATRICIA VARGAS DA
SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ALLAN ROLAND BOGADO, PEDRO AMORIM
SUAREZ CAMPOS, JORGE LUIZ BINA FERREIRA e MARIA ELIETE DA SILVA, por
infração ao art. 1º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 71, do Código Penal;

- ABSOLVER DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO, IVANI DE
OLIVEIRA CLEVE COSTA e MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI das acusações
imputadas.

Por derradeiro, requereu o MPF a fixação do valor mínimo para a reparação de
danos em R$ 7.351.133,10.

JOICE MARIA CAVICHON requereu a juntada de agendas suas que não
haviam sido apreendidas durante o inquérito policial, com base no deferimento do pedido
similar da corre IVANI DE OLIVEIRA CLEVE, pretendendo comprovar que os valores
recebidos em sua conta eram provenientes da venda de roupas 
à corre CONCEIÇÃO (evento 1585).

Intimada para se manifestar a respeito, CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU
MENDONÇA afirmou não serem verdadeiras as anotações juntadas por JOICE, afirmando
que os valores não correspondiam a compra de roupas, embora algumas vezes tenha
adquirido produtos da ré (evento 1596).

O Ministério Público Federal também se pronunciou a respeito dos novo
documentos trazidos aos autos (evento 1600), aduzindo que há inconsistências entre as
anotações nas agendas de gastos de CONCEIÇÃO e os valores depositados na conta de
JOICE, estes bem superiores àqueles, o que revela que JOICE recebia dinheiro de
CONCEIÇÃO sem a contrapartida de venda de roupas. Ressaltou o Parquet, por fim, que o
caso da corre IVANI DE OLIVEIRA CLEVE foi diferente, porque não havia discrepância
entre os valores anotados em sua agenda e aqueles por ela recebidos, havendo, neste caso,
verossimilhança em suas alegações, o que não ocorreu no que toca à acusada JOICE.
Mantido, assim, a pretensão condenatória deduzida na denúncia.
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MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI apresentou alegações finais
(evento 1593) aduzindo não ser possível atribuir a autoria de qualquer crime objeto desta ação
penal a ela. Afirmou que o empréstimo da sua conta somente se deu pois sua amiga, a corré
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN precisava receber valores advindos da venda de confeitos
que ela fazia e vendia, porém estava com restrições em sua conta e pediu que MICHELA lhe
emprestasse a dela. Em razão da confiança que depositava em MARCIA, decorrente de
amizade de longa data, não viu qualquer problema em emprestar-lhe sua conta. Tais fatos
estão devidamente comrpovados pelo interrogatório judicial de MICHELA, no qual relatou
que é amiga há mais de 20 anos de MÁRCIA e que esta é madrinha de sua filha, sendo que
não sabe o valor que passou por sua conta e nem recebeu nada por conta disso. O depoimento
de MICHELA foi confirmado por MARCIA, que afirmou vender bolos e doces para
complementar a renda. Afirmou que as fotos do evento 267 comprovam a amizade que
MÁRCIA e MICHELA mantinham. Na mesma linha de raciocínio do Parquet, afirmou que
MICHELA incorreu em erro de tipo essencial invencível (art. 20, §§ 1º e 2º, do CP)
provocado por MÁRCIA CRISTINA CATAPAN. Finalmente, requereu sua absolvição nos
termos do art. 386, IV, do CPP.

MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA AMORIM
SUAREZ CAMPOS E PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS apresentaram alegações
finais (evento 1603) arguindo, inicialmente, as seguintes nulidades: a) incompetência da
Justiça Federal, do MPF e da Polícia Federal, pois não há prova nos autos de que o dinheiro
movimentado seja de propriedade do Governo Federal, além de não ter sido apurado por
nenhum órgão de contabilidade pública que recursos federais foram desviados; b)  não
haveria configuração de nenhum crime, pois o inquérito policial foi "fabricado" pela Polícia
Federalórgão incompetente para investigar; c) a denúncia seria inepta, por ser plurissubjetiva,
não demonstrando com clareza e precisão a conduta objetiva de cada acusado e os elementos
do crime em cada ação física; d) a denúncia teria sido recebida sem fundamentação. No
mérito, afirmou que o órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, não
havendo prova alguma da autoria, sendo que os réus foram induzidos em erro por
CONCEIÇÃO, que dizia que o 'dinheiro era referente a pesquisas sem indicar que pesquisa
seria'. Apesar de MARIA ALBA, MARIA EDUARDA e PEDRO terem sido denunciados por
associação criminosa, a Defesa afirmou não estar configurado tal crime pois não haveria
demonstração do "animus et affectio societatis". Quanto aos delitos de peculato e lavagem de
dinheiro, afirmou que o MPF não demonstrou a origem do dinheiro como sendo patrimônio
público, e nem a sua ilicitude. Por fim, impugnou o valor apresentado na denúncia/alegações
finais, requerendo que, em caso de condenação, seja aos acusados atribuída somente a quantia
por eles retida em contrapartida ao empréstimo da conta, e não o valor total que por elas
transitou, tendo em vista que ficou esclarecido que os réus ficavam apenas com quantias
dentre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 e o restante era repassado para CONCEIÇÃO ABADIA DE
ABREU MENDONÇA. Derradeiramente, requereu o reconhecimento das nulidades arguidas
e a consequente extinção do processo ou a absolvição por parte do Tribunal de Justiça do
Paraná.

JORGE LUIZ BINA FERREIRA apresentou suas derradeiras alegações no
evento 1604 aduzindo que deve ser absolvido pois não agiu dolosamente. Afirmou que não
tinha conhecimento dos valores que transitaram pela sua conta bancária, por ser uma conta
conjunta com GISELE ROLAND, que ele não movimentava desde 2010, sendo que o fato de
com ela conviver não significa que tinha conhecimento do ilícito. Afirmou que não há prova
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do depósito de R$ 27.930,00  em sua conta, nem de que usufruiu de tal valor, não tendo o
MPF juntado extratos bancários comprovando o efetivo depósito nem quem o realizou. Além
disso, nenhum dos correus mencionaram o nome de JORGE em seus depoimentos, sendo que
as corres GISELE e CONCEIÇÃO afirmaram nos respectivos interrogatórios que JORGE
não tinha conhecimento do esquema fraudulento. Argumentou que sequer conhece a péssoa
de ALCENIR MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, a qual supostamente teria recebido o
dinheiro de sua conta. Afirmou que o simples fato de ser companheiro de GISELE não
comprova participação nas fraudes, haja vista que os dois mal se viam, pois o réu JORGE
labora em sua empresa das 07h às 20h de segunda a sexta. Não houve enriquecimento  do
acusado, sendo seu patrimônio fruto de mais de 30 anos de trabalho. Quanto à arma de fogo
apreendida em sua empresa quando da deflagração da  2ª fase da Operação Research, o
acusado disse que antigamente praticava tiro esportivo, por isso possuía a arma que é de uso
permitido e está registrada em seu nome, estando somente com o registro vencido e nunca foi
utilizada para o cometimento de crimes. Defendeu que os bens que estão constritos
judicialmente não foram adquiridos com dinheiro ilicitamente auferido, mas sim com seu
labor. Afirmou que abriu a conta conjunta em 2010 com a acusada GISELE e em 2011
encerraram o relacionamento, sendo que a conta só não foi encerrada pois precisaria que
ambos comparecessem ao banco, tendo sido JORGE foi avisado de que se não houvessem
movimentações na conta, a mesma seria encerrada automaticamente em 06 meses, razão pela
qual não se preocupou mais com ela. Requereu a aplicação do in dubio pro reo pois GISELE
afirmou em Juízo que JORGE não tinha conhecimento das ilicitudes que eram perpetradas em
seu nome, portanto não haveria demonstração do dolo do agente. Por fim, requereu, em caso
de condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal, com a substituição de pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.

NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS apresentou alegações finais (evento
1605) aduzindo que sempre trabalhou como pedreiro, tendo sido contratado em 2014 por
GISELE para reformar uma residência situada em Colombo/PR e recebeu R$ 20.000,00 pelos
serviços prestados. Mencionou o teor de seu depoimento perante a Autoridade Judicial, em
que detalhou como funcionou seu contrato com GISELE e disse que não sabia da origem
ilícita dos recursos. Afirmou não haver nos autos comprovação de proveito econômico por
parte dele em relação aos recursos desviados, não havendo qualquer incremento de sue
patrimônio. Defendeu ser atípica sua conduta em relação ao crime de lavagem de capitais, por
não haver dolo específico, tendo em vista que não sabia da origem ilícita do dinheiro
depositado em sua conta, não havendo, de consequencia, vontade livre e consciente
direcionada para ocultar ou dissimular a sua origem. Relatou que  os únicos valores que ficou
para si foram os convencionados para a reforma da residência do casal GISELE e JORGE,
não cabendo ao acusado NORBERTO, enquanto prestador de serviços, questionar a origem
do dinheiro, tendo ele emprestado seus dados bancários para receber pelos serviços prestados.
Quanto ao crime de peculato, afirmou ser atípica a conduta também, pois trata-se de crime
funcional e nem NORBERTO nem GISELE são funcionários públicos, portanto, não
configurada a elementar do tipo. Requereu a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, em
caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal.

MARIA ELIETE DA SILVA apresentou alegações finais (evento 1606)
sustentando que não foi apresentada nenhuma prova de que tivesse conhecimento da origem
dos valores depositados em sua conta bancária, e muito menos podia suspeitar que tais
valores poderiam ser da UFPR. Afirmou que achava que tais valores eram referentes a
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dívidas que as pessoas tinham com CONCEIÇÃO e imaginou que estava fazendo um grande
favor para sua ex-chefe. Defendeu não ter ficado com nenhum real dos R$ 13.900,00 que
passaram pela sua conta, não havendo dolo eventual. Por desconhecer a origem ilícita do
dinheiro, argumentou não ser possível imputar-se a conduta de lavagem de capitais, que exige
dolo direto. Reforçando mais uma vez não haver prova do elemento subjetivo do tipo penal
que lhe é imputado, pugnou pela absolvição.

ANDREA CRISTINE BEZERRA apresentou suas derradeiras
alegações (evento 1607) alegando que entregou um currículo para TÂNIA e CONCEIÇÃO
somente no ano de 2004, pois estava desempregada, e este teria sido o único documento
cedido por ela às acusadas. Afirmou que acreditava que a sua conta seria utilizada para pagar
fornecedores da UFPR, o que estaria comprovado pelos depoimentos judiciais de TÂNIA
durante a acareação e de CONCEIÇÃO. Em relação ao argumento do MPF de que ANDREA
é uma pessoa instruída e não acreditaria que o pagamento de fornecedores da UFPR se desse
de tal forma, sua Defesa sustentaser a ré pessoa de origem humilde, que veio do Nordeste,
tendo estudado contabilidade na FESP 'e não em Harvard'. Sustentou que situações estranhas
como o pagamento de fornecedores em que ANDREA acreditou ocorrem no serviço público
em âmbito federal, estadual e municipal, citando como por exemplo a situação do "preso de
confiança", que ao invés de ficar segregado, cuida da delegacia. Afirmou que foram feitos
transferências de sua conta para pessoas que ela sequer conhece, o que evidencia que não ser
ela a responsável pela movimentação. Sustentou que o dinheiro que recebeu para manutenção
da conta seria de CONCEIÇÃO, e não da UFPR. Defendeu que seu cartão do banco ficou
com CONCEIÇÃO e TÂNIA, tanto é que constam saques realizados em Curitiba/PR
enquanto ANDREA morava em Londrina/PR e posteriomente no Rio de Janeiro/RJ,
conforme comprovam os documentos juntados no evento 932. Argumentou que TÂNIA era
como uma mãe para a ré, conforme comprovado em seu próprio interrogatório e pelo
depoimento de CONCEIÇÃO. A Defesa afirma que o MPF, em suas alegações finais,
engana-se ao mencionar que em conversa com TÂNIA, ANDREA estaria informando o saldo
de sua conta, quando na verdade estavam conversando sobre o saldo da conta poupança de
TÂNIA de nº 558 e não da conta de ANDREA de nº 13000845558 utilizada no esquema de
desvio. Com relação aos outros diálogos mantidos entre TÂNIA e ANDREA mencionados
pelo MPF, afirma serem diálogos retirados de seu contexto, não tendo sido considerada a
relação de proximidade entre elas, dando a impressão que ANDREA tinha conhecimento do
esquema de desvios. Com relação ao contrato de locação que TÂNIA e ANDREA figuraram
como locatárias, a Defesa afirma que o salário de TÂNIA não era suficiente para conseguir
locar o imóvel sozinha, razão pela qual ANDREA aceitou ser incluída no contrato, mesmo
residindo em Londrina/PR na época. Foram mencionados pela Defesa diálogos constantes no
evento 220, AP-INQPOL11 do IPL, nos quais se observa que em 2010 TÂNIA já realizava
depósitos para ajudar ANDREA e pagava o seu financiamento estudantil (FIES). A Defesa
ainda discorreu sobre o dolo, afirmando não haver prova de que a acusada agiu com vontade
e consciência destinadas a auxiliar o núcleo principal no desvio de recursos da UFPR, sendo
que, assim como os demais correus, ANDREA não sabia de onde vinha o dinheiro depositado
em sua conta. Argumentou que restou provado que CONCEIÇÃO era pessoa de grande
prestígio na UFPR, que lhe ajudou desde o ano de 2004, e quando solicitou seu cartão durante
um almoço, ANDREA não podia negar. O mesmo se aplica à TÂNIA, que era sua "mãe
postiça". Portanto, ANDREA, que viu de perto a dificuldade de fechamento de ano para pagar
fornecedores de menor porte da UFPR, sustenta que achou que estava ajudando a realizar os
pagamentos, incorrendo assim em erro de proibição. Por fim, sustentou ter incorrido em erro
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de proibição, pois a responsável financeira da UFPR juntamente com uma amiga de
ANDREA solicitaram a ela o cartão do banco e afirmaram não haver nenhuma ilegalidade
nisso, portanto, sem desconfiar e achando que estava ajudando a pagar fornecedores,
ANDREA emprestou o cartão. Sob a alegação de erro de proibição e erro de tipo, que exclui
o dolo, requereu-se sua absolvição.

DANIEL BORGES MAIA, DAYANE SILVA DOS SANTOS, EDER
RIBEIRO TIDRE e ELAINE SOUZA LIMA FARIAS ofereceram alegações finais
(evento 1608) afirmando não existirem provas suficientes para a condenação dos réus, mas
apenas frágeis alegações feitas pelo órgão acusador. Em relação ao delito de peculato,
sustentaram que não encontra-se demonstrado que os acusados obtiveram os recursos da
UFPR em proveito próprio ou alheio, prevalecendo o afirmado pelos próprios réus de que o
dinheiro foi repassado à Família Catapan. Ressaltou que não foi demonstrada nenhuma
evolução patrimonial dos réus, não existindo assim o dolo exigido para o cometimento do
delito previsto no art. 312 do CP. No que se refere ao crime de lavagem de capitais,
sustentaram que a pedido da Família Catapan, antigos conhecidos seus, emprestaram suas
contas bancárias e somente depois foram descobrir que o dinheiro ali depositado era produto
de ilícito. Novamente, sustentaram haver carência de provas, não restando demonstrado  a
intenção de dissimular ou ocultar a origem de dinheiro produto de crime. Neste contexto de
ausência de provas, afirmaram que a dúvida lhes beneficia, sendo muito provável que
incorreram em erro provocado pela Família Catapan. Por fim, a Defesa dos réus requereu a
absolvição deles com base no art. 386, IV e VI, do CPP em relação ao crime de peculato e
com base no art. 386, VII, do CPP em relação ao crime de lavagem de capitais.

DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTO em suas alegações finais (evento
1609) requereu sua absolvição, na linha do entendimento do MPF. Afirmou que não cometeu
nenhum crime, pois desconhecia a ilicitude dos fatos e emprestou de boa-fé a conta bancária,
não auferindo nenhum tipo de vantagem com os depósitos ilegais nela efetuados. Em análise
das transações da conta bancária de DIRLENE no período de 2013 e 2014, a Defesa entendeu
provado que todos os valores que entraram em sua conta foram integralmente transferidos
para a sua amiga GISELE e sua mãe MARIA ÁUREA. Argumentou que tanto a própria ré
DIRLENE, quanto outras testemunhas afirmam que ela agiu de boa-fé, sem saber do esquema
fraudulento. Afirmou inexistir "contribuição delitiva consciente" conforme aduziu o MPF na
denúncia, sendo que apenas emprestou a conta movida pelo sentimento de profunda amizade
que mantinha com GISELE. A Defesa argumentou que DIRLENE é casada em regime de
comunhão universal de bens com Luiz Fernando Esmanhotto e que os imóveis que possuem,
cujos valores ultrapassam a casa dos milhões de reais, foram recebidos a título de herança.
Por fim, a ré pertence a tradicional família dos bairros Santa Felicidade e São Braz, não
havendo motivo para que participasse de atividade criminosa nos moldes analisados nesta
ação penal.

ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA apresentou alegações finais
(evento 1610) em que sustentou, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por não
individualizar sua conduta, tendo o MPF genericamente imputado a 30 réus os delitos de
peculato e lavagem de capitais, desrespeitando o disposto no art. 41 do CPP. Em relação
ao meritum causae, afirmou não haverem provas de sua participação nos crimes que lhe são
imputados. Explicou que no final de 2012 estava num quadro depressivo realizando
tratamento psiquiátrico em virtude do falecimento de seu filho. Relatou que era feirante e sua
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"vizinha de barraca" era a corré GISELE que, em meados de 2013, solicitou a conta bancária
emprestada para que sua mãe (MARIA ÁUREA) recebesse valores a título de pensão. Por
estar com a saúde mental debilitada, foi ludibriada por GISELE e acabou cedendo a conta e
deixando seu cartão bancário com GISELE, passando a  receber depósitos. Afirmou
desconhecer a origem ilícita do dinheiro e que não era ela quem movimentava a conta, o que
restou comprovado pelo testemunho de Luiz Rosa Fragoso (evento 941, VÍDEO7), segundo o
qual ela estava em Matinhos/PR em fevereiro de 2016 e passava por situação financeira
complicada, portanto, não estaria auferindo nenhuma vantagem com o esquema criminoso.
CONCEIÇÃO também teria confirmado que GISELE é quem ficava com o cartão bancário
de ALCENI. Refutou as conversas de WhatsApp trazidas pelo MPF em alegações finais,
afirmando que o diálogo em voga ocorreu somente em 04/01/2017, não restando comprovado
que ALCENI efetuava saques e depósitos sem a presença de GISELE, afinal os últimos
depósitos ocorreram em abril de 2016, quando a filha de ALCENI, Alessandra Cristina de
Oliveira, recuperou o cartão que estava em poder daquela. Argumentou que não se beneficiou
com o dinheiro ilícito que entrou em sua conta, pois está inscrita no Serviço de Central de
Proteção ao Crédito por 02 inadimplências e mora em residência simples no município de
Almirante Tamandaré/PR, sendo a acusada desconhecida pelos outros réus, o que reforça a
tese de que não tinha ciência da empreitada criminosa. Afirmou não estar configurado o dolo
eventual, pois este exige o conhecimento e/ou previsão do resultado e a aceitação da conduta
pelo agente, o que não se vislumbra no caso em apreço,  incorrendo ALCENI em erro de tipo
invencível, pois estava mentalmente perturbada e foi enganada por GISELE. Ressaltou que
a presunção de dolo eventual, tão somente pelo empréstimo de conta bancária e cartão
contraria a presunção de inocência constitucionalmente garantida. Quanto ao delito de
lavagem de dinheiro, deve o agente saber que os bens tem por origem uma das condutas
típicas previstas no rol taxativo de crimes antecedentes na Lei nº 9.613/98, além de
compreender o caráter ilícito da ocultação e dissimulação, condições estas que não estão
presentes nos ato praticados por ALCENI. Requereu a aplicação do princípio do in dubio pro
reo. A título de argumentação, a Defesa afirmou que ALCENI no máximo incorreu em culpa
consciente, pois podia ter ciência da ação praticada mas não esperava nenhum resultado
ilícito. Ao final, requereu que em caso de condenação a pena seja fixada no mínimo legal,
considerada a detração de 03 dias de pena. Pugnou pela desclassificação do crime do art.
312, caput, do CP para o § 2º do mesmo artigo, e pela aplicabilidade do art. 26, parágrafo
único do CP, tendo em vista o estado mental perturbado em que se encontrava a acusada na
época dos fatos (tratamento junto ao CAPS de Colombo/PR). Pleiteou que em caso de
condenação no regime fechado, a pena seja convertida para prisão domiciliar, pois ALCENI
sofre de doença grave (enfisema Pulmonar).

Em sua alegações finais no evento 1611, JOICE MARIA
CAVICHON afirmou não haver provas da autoria, por não ter ela conhecimento da ilicitude
dos depósitos realizados por CONCEIÇÃO em sua conta bancária. Relatou que era
representante de vendas da empresa Rubinella Industria de Modas Ltda. desde 2005 e que
viajava pelos municípios vendendo roupas de grife. Disse que CONCEIÇÃO era sua cliente
desde quando JOICE tinha loja e que vendia para ela as peças no final da coleção, tendo sido
comprovado pelo depoimento de testemunhas que exercia atividade lícita e CONCEIÇÃO era
efetivamente sua cliente, havendo entre elas relação de consumo. Afirmou que os depósitos
realizados por CONCEIÇÃO eram somente para o pagamento dos produtos adquiridos, o que
também era realizado por outras clientes de JOICE. Com relação aos elevados valores das
compras de CONCEIÇÃO, JOICE afirma que a marca das roupas era cara e além disso eram
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compradas roupas também para as filhas de CONCEIÇÃO, sendo que CONCIÃO sempre
parcelava suas compras, às vezes pagando somente no ano seguinte. Destacou como prova as
anotações nas suas agendas apreendidas pela Polícia Federal e apresentadas em Juízo
posteriormente, no evento 1585, nas quais é possível verificar os pedidos e parte dos valores
recebidos pela ré. Esclareceu que as anotações não demonstram detalhadamente todos os
pedidos das clientes de JOICE ou os valores devidos, pois referiam-se a saldos remanescentes
ou a valores esporádicos, o que acaba por gerar diferenças quando da análise dos valores
constantes na agenda e os valores ilicitamente depositados. No entanto, o alto valor das
roupas restou demonstrado, estando os depósitos efetuados por CONCEIÇÃO de acordo com
a média de preços das roupas. Ressaltou que acreditava que os extratos vinham identificados
como TED Universidade Federal pois eram depositados em caixas eletrônicos de uma
agência localizada no interior da UFPR e que CONCEIÇÃO ratificou tal informação em seu
depoimento. Além disso, afirmou que CONCEIÇÃO era servidora pública da União, que era
cliente antiga e sempre adquiriu produtos de grande monta, não havendo como JOICE
presumir que as dívidas seriam adimplidas com dinheiro desviado. Destacou a prova
testemunhal colhida, em especial os depoimentos de Renée Araújo Machado, segundo a qual
JOICE a orientava a realizar as compras antes de CONCEIÇÃO, pois ela comprava tudo; de
Rosane Alamini, que confirmou que JOICE tinha cerca de 4 ou 5 clientes em Curitiba/PR,
sendo CONCEIÇÃO uma delas; e de Marli Scandelare e Marianna Denise Todeschini
Montanholi, segundo as quais CONCEIÇÃO comprava muitas roupas, inclusive para as
filhas. Ademais, não há registros de transferências de JOICE para CONCEIÇÃO, ou seja,
JOICE não repassou valores recebidos, pois estava realizando vendas de boa-fé, sendo ela a
única ré que manteve os valores em sua conta. Por fim, quanto ao elemento subjetivo,
afirmou que a ré não era capaz de prever o resultado da sua conduta, além de não ter agido
com imprudência, imperícia ou negligência, pois recebeu os depósitos como pagamentos
oriundos da relação de compra e venda que mantinha com CONCEIÇÃO. Todos estes
elementos conduzem para a aplicação do princípio da presunção da inocência da ré, não
havendo provas da autoria delitiva, merecendo a ré a absolvição.

IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA apresentou alegações finais no
evento 1612, argumentando que a sua conduta foi atípica, na medida em que vendia jóias e
semi-jóias a CONCEIÇÃO há cerca de 20 anos. Afirmou que as testemunhas e as agendas
com anotações de IVANI comprovam a sua contabilidade, sendo que realizava vendas de
altos valores e de maneira parcelada durante o ano, em especial para CONCEIÇÃO, havendo
conversa telefônica na qual IVANI cobra de CONCEIÇÃO os pagamentos (evento 1234,
out3, p. 10 do IPL). Há também prova de que IVANI adquiria as jóias de fornecedores
(evento 233, out2, 3 e 4). tendo em vista que nos extratos sempre aparecia 'TED Universidade
Federal', a acusada sequer imaginou qualquer irregularidade, porque CONCEIÇÃO era
servidora da Universidade. Pelos extratos bancários de IVANI, é possível verificar que os
valores recebidos eram utilizados para pagamentos de suas contas e dívidas. Por fim, aduz
que, com base em todas essas provas, é possível concluir que os valores recebidos eram fruto
de sue trabalho, sendo atípica a conduta atribuída à ré. Ainda, discorreu sobre o crime de
peculato e a necessidade do sujeito ativo ser servidor público, não tendo havido dolo, sendo a
ré IVANI uma vítima de CONCEIÇÃO. Pugnou pela absolvição, requerendo ainda que, em
caso de dúvida do Juízo, seja aplicado o princípio do in dubio pro reo.
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CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA apresentou alegações
finais no evento 1613, afirmando serem atípicos os fatos pelos quais está sendo acusada,
destacando a colaboração espontânea da ré nas investigações. Alegou que houve cerceamento
de Defesa, no que toca à sua declaração de que teria sido extorcida por agentes da Polícia
Federal de nomes Maurício e Paulo, que estaria confirmada pelo depoimento do irmão da dra.
gisele, ao qual a Defesa nao teve acesso porque disponível somente ao Juízo e ao MPF.
Defendeu não ter a acusada obtido vantagens patrimoniais expressivas, retendo apenas 30%
dos valores apurados, e ter ela apenas preparado as peças necessárias à obtenção das bolsas,
que só foram conseguidas devido à anuência de seus superiores, o que não caracteriza
lavagem de dinheiro. Além disso, os valores foram facilmente rastreados, não havendo a
integralização das três fases da lavagem de dinheiro (ocultação, dissimulação e integração).
Afirmou fazer jus a acusada à atenuante da confissão espontânea,  por ter respondido as
perguntas feitas em audiência e, ainda que parcial e feita no inquérito policial, não pode ser
ignorada para redução da pena, porque contribuiu para o esclarecimento os fatos. Destacou os
bons antecedentes da acusada, e o fato de ser pessoal simples, ingênua e honesta. Por fim,
requereu a sua absolvição do delito de lavagem de dinheiro e a fixação da pena no mínimo
legal.

TANIA CATAPAN, MARIA CRISTINA CATAPAN e MELINA DE
FÁTIMA CATAPAN, em suas razões finais no evento 1614, aduziram, inicialmente, que
possuem excelente conduta social, reputação irretocável e estrutura familiar sedimentada, sem
antecedentes criminais. No mérito, que a família CATAPAN, em nome da amizade e gratidão
que tinham junto à pessoa de CONCEIÇÃO, nela confiaram para auxiliá-la a encontrar
pessoas que pudessem efetuar pagamentos a fornecedores da UFPR, por ser aquela servidora
exemplar dentro da UFPR, tendo iludido seus superiores e a ré TANIA, que era mera
secretária. Já suas filhas MELINA e MARCIA atenderam um pedido TANIA para angariar
pessoas, não mantendo qualquer relação com a pessoa de CONCEIÇÃO. Esta teria ordenado
a TANIA, que era penas mera secretária e a quem não cabia questionar ordens, que obtivesse
dados e contas bancárias de terceiras pessoas para pagar fornecedores, não havendo motivos
para TANIA, pessoa pobre, de origem humilde e de poucos estudos, que necessitava de sue
emprego para sobreviver, questionar a respeito das ordens de CONCEIÇÃO. Desta forma,
somente esta última teria o domínio do fato criminoso, e controlava, por força da confiança
que detinha, as rés da família CATAPAN, conforme se extrai de seus depoimentos. Quanto às
orientações passadas aos terceiros por MARCIA CRISTINA quando procurados pelo jornal
Gazeta do Povo, sustenta a Defesa que mais uma vez foi CONCEIÇÃO a responsável por
ordená-las. Reforça que as rés não sabiam e desconheciam completamente as fraudes
operadas, não havendo qualquer circunstância concreta que aponte para tanto, nõ bastando o
fato de TANIA trabalhar na UFPR desde 1976, pugnando a Defesa pela aplicação da Teoria
do Domínio do Fato. Quanto ao delito de lavagem de dinheiro, a Defesa afirma que as rés
foram novamente induzidas em erro por CONCEIÇÃO, sendo que suas participações foram
limitadas a efetuar saques de valores e enviá-los a CONCEIÇÃO, sem qualquer dolo.
Considerando que todo o valor sacado era repassado a CONCEIÇÃO, as rés não se
apropriaram de qualquer valor,  que descaracteriza também o delito de peculato. Afirmou que
a denúncia não descreveu de forma correta o dolo das rés quanto aos delitos de peculato e
lavagem de dinheiro, não indicando o tempo e lugar em que foram praticados. Também não
foram descritos e provados as elementares do crime de associação criminosa, por não terem
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as rés agido de maneira previamente ajustada, pois não tinham domínio do fato criminoso, o
que cabia unicamente a CONCEIÇÃO. Por fim, a Defesa requereu a absolvição das acusadas,
e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

MARCO AURÉLIO FISCHER apresentou alegações finais nos evento 1616 e
1617, alegando que emprestou sua conta a CONCEIÇÃO sem saber que por ela transitariam
valores espúrios, não podendo haver qualquer presunção no sentido de que o réu deveria ter
desconfiado da utilização de sua conta bancária para fins criminosos. Além disso, a denúncia
não aponta em que consistiria a conduta do réu MARCOS, tampouco seu dolo nos delitos de
estelionato e lavagem de dinheiro. Defendeu que o acusado não teve qualquer participação
dono delito de lavagem de dinheiro, tendo apenas cumprido ordens de seu genitor, sem
questionar. Quanto à tipicidade, afirma que há diferença entre o exaurimento do crime de
peculato e a lavagem de dinheiro, sendo que etsa última demanda a existência de uas 4 fases
consumativas (placement, layering, integration e recycling). Receber dinheiro sujo por
intermediários não configura o delito de lavagem, porque não impede a sua identificação e
nem obstrui o trabalho da Justiça, devendo conferir aparência de licitude ao numerário. De
qualquer forma, foi comprovado que MARCOS não tinha conhecimento das operações
realizadas pelos correus (crime anteedente), havendo ausência de justa causa para a ação
penal. Requereu ao final a absolvição do acusado.

MARIA ÁUREA ROLAND, no evento 1619, apresentou razões finais,
aduzindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por não ter individualizado as ações
criminosas atribuídas à ré. No mérito, a Defesa afirma ser a ré é idosa, com 80 anos de idade,
e era sua filha GISELE quem administrava sua conta bancária, não tendo ela qualquer
conhecimento acerca dos valores que por ela transitavam. Além disso, o interrogatório de
seus filhos GISELE e MARCIO confirmam que a ré nada sabia acerca do esquema, não
havendo qualquer testemunho em seu desfavor, que a comprometa como participante do
delito. Afirma que o depoimento de CONCEIÇÃO que a aponta como uma das mentoras do
esquema nada mais é do que uma busca pela redução de sua pena, atribuindo
responsabilidade pelos seus atos a outras rés. Na realidade, quem criava os processos
fraudulentos e os submetia à assinatura do reitor era CONCEIÇÃO, a única beneficiada com
a situação, sendo o seu depoimento a única prova isolada em desfavor da ré. Ainda, que as
provas colhidas no inquérito policial devem ser repetidas em Juízo, a fim de possibilitar o
contraditório e a ampla defesa. Requereu, por fim, a declaração da inépcia da denúncia; a
absolvição da ré a consequente devolução de R$ 75.000,00 pagos a título de fiança.

GISELE APARECIDA ROLAND, no evento 1620, apresentou alegações
finais, nas quais alega preliminarmente, a inépcia da denúncia, por não ter individualizado as
ações criminosas atribuídas à ré. No mérito, atribuiu a CONCEIÇÃO toda a responsabilidade
peo esquema criminosos, não havendo motivos para esta afirmar serem as rés TANIA,
MARIA ÁUREA e GISELE suas mentoras, eis que somente CONCEIÇÃO criou os
processos fraudulentos e colheu assinaturas, não havendo motivos para as demais rés
receberem algo se nada fizeram para tanto. A única prova em desfavor da ré é o depoimento
de CONCEIÇÃO, servidora que gozava de plena confiança e precisava de pessoas abaixo de
sua hierarquia para encontrar pessoas que emprestassem suas contas bancárias. A ré GISELE
confessou sua participação, angariando pessoas para emprestarem seus dados e conta bancária
em troca de benefícios ('alguns trocados'), contudo sem dolo, porque substituível facilmente
por outra pessoa, tendo sido ela orientada por CONCEIÇÃO, que lhe era hierarquicamente

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 39/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

superior e também a orientava a transferir dinheiro para a conta de sua mãe MARIA ÁUREA.
GISELE nunca foi portanto, mentora do esquema, limitando-se a 'correr' atrás de pessoas ue
emprestassem suas contas para CONCEIÇÃO, recebendo pequenas quantias para tanto, que
utilizava em seu dia a dia e não configura lavagem de dinheiro. Na realidade, quem criava os
processos fraudulentos e os submetia à assinatura do reitor era CONCEIÇÃO, que em seus
depoimentos apontaram a ré como uma das mentoras do esquema, o que nada mais é do que
uma busca pela redução de sua pena, atribuindo responsabilidade pelos seus atos a outras rés.
Além disso, o interrogatório de seu irmão MARCIO deve ser analisado com ressalvas, pois
ele se aliou a CONCEIÇÃO contra a ré GISELE.Argumentou que, se os ganhos com a
atividade de GISELE correspondessem a 1/4 do total angariado por CONCEIÇÃO, não teria
ela recebido o ganho mínimo de R$ 3.000,00 por mês. Por fim, requereu a absolvição dos
delitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa, porque o depoimento de
CONCEIÇÃO é prova isolada, devendo a ré responder apenas pelo delito de peculato.

PAULO ALLAN ROLAND BOGADO, no evento 1621, apresentou alegações
finais, afirmando que, embora PAULO tenha confessado ter emprestado sua conta a pedido de
sua irmã GISELE pelo pagamento de R$ 1.000,00 a cada saque realizado, não agiu com dolo,
porque não sabia do que se tratava o esquema criminoso. Assim, nao pode ser acusado de
peculato, pois desconhecia a origem dos valores que passavam por sua conta, que eram
entregues a GISELE e posteriormente a CONCEIÇÃO. O delito de lavagem de dinheiro
também não restou comprovado, pois o réu recebia apenas mil reais por ter emprestado sua
conta, que utilizava para si no dia a dia. Requereu a sua absolvição, por não haver prova
suficiente para condenação (in dubio pro reo) ou porque nao concorreu o réu para a infração
penal.

LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO requereu a juntada de documentos no
evento 1629, a fim de comprovar a ausência de depósitos em sua conta corrente.

ANEILDA JOSEFA DE JESUS, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, juntou razões finais no evento 1623, alegando a atipicidade da condutas devido
à ausência de dolo da ré, sendo inaplicável a teoria da cegueira deliberada. ANEILDA cedeu
sua conta para utilização de GISELE, pensando que seria usada para recebimento de pensão,
não desconfiando que seriam valores oriundos da UFPR. Ausente, portanto, a consciência e
vontade dirigidas a práticas criminosas, imaginando ela que estaria prestando um favor a uma
amiga. GISELE, quando ouvida, afirmou que nunca contou a ANEILDA sobre o desvio de
verbas da UFPR. Quanto ao delito de peculato, afirmou que a condição especial 'funcionário
público' é elementar do tipo e se comunica a particular que concorra para o crime desde que
ciente desta qualidade especial do autor, o que não ocorreu no caso, por nao conhecer a ré a
pessoa de CONCEIÇÃO, sendo hipótese de erro de tipo. A prática do delito de associação
criminosa também seria atípica, pois emprestou sua conta a GISELE de forma pontual, tendo
sido feitos aenas 11 depósitos em sua conta. Quanto ao idoso ALVADIR, esclareceu que não
era apenas cuidadora dele, ams também sua companheira, mantendo com ele conta conjunta.
Já com relação a LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, afirma que embora tenha requerido
sua conta emprestada, foram realizados apenas 3 depósitos, todos eles estornados, não se
configurando associação habitual com nenhuma destas duas pessoas. Ainda, aduz que houve
erro sobre ilicitude do fato evitável, cabendo a redução de pena conforme o art. 21 do CP, por
ter a acusada recebido os depósitos de boa-fé; e participação de menor importância de
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ANEILDA, que figurou como mera 'laranja'. Por fim, pugnou pela sua absolvição, e, caso não
seja este o entendimento, pela redução da pena, pela consideração do art. 21 do CP e da
participação de menor importância.

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO apresentou alegações finais em nome
dos réus ANDREIA DE OLIVEIRA SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI
BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER, ELIANE
CAMARGO, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MÁRCIO RONALDO
ROLAND, MYDHIA SILVA DOS SANTOS e PATRÍCIA VARGAS DA SILVA
NASCIMENTO no evento 1628, pugnando pela absolvição dos acusados, da seguinte forma:

a) ANDREIA DE OLIVEIRA SCHLOGL teria atuado como falsa bolsista,
cooptada por CONCEIÇÃO. Alega a Defesa que os valores pagos por CONCEIÇÃO e os
registros de venda de ANDREIA revelam que houve efetiva atividade comercial de venda de
jóias, não se tratando de lavagem de dinheiro, sendo os R$ 280.000,00 que entraram em sua
conta referentes a pagamentos de mercadorias. Afirmou que as jóias eram vendidas com nota
fiscal e que os valores recebidos em sua conta não eram repassados às mentoras dos delitos,
também ão tendo sido repassados a elas seu cartão bancário ou emprestada a sua conta. Os
valores considerados elevados para a acusação às vezes não compravam nem uma jóia,
devido ao seu elevado valor comercial. Não há prova alguma de que a acusada tinha ciência
da origem do dinheiro utilizado para efetuar os pagamentos, advindo da UFPR, mesmo
porque suas clientes depositantes CONCEIÇÃO e TANIA trabalhavam na referida
instituição, não sendo praxe comercial checar a origem e licitude dos pagamentos. Além
disso, embora não seja comum o depósito de dinheiro para a posterior retirada de jóias, nada
há de ilícito, por se tratar de compras sucessivas. Destacou o baixo grau de instrução da ré e a
ausência de conhecimentos específicos sobre procedimentos burocráticos. A Defesa
impugnou a condenação fundada em presunção de da responsabilidade da ré, sendo que
somente a presunção de inocência é admitida. Por fim, não concorreu para a prática dos
delitos de peculato e lavagem de dinheiro, porque não sabia sobre a ilicitude da origem do
dinheiro, o que exclui o dolo;

b) CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO teria atuado como falso bolsista,
cooptado por GISELE. Alega a Defesa que o réu é vendedor de cachorro quente e teve um
relacionamento co GISELE há cerca de 20 anos, sendo que as testemunhas Antonio Carlos
Salgado, Dayse Cristina Gaviorno Sinistri e Odorico Mario Marquesini confirmaram que ele
sempre trabalhou com lanches e seu padrão de vida piorou bastante nos últimos tempos,
depois da Políci Federal lhe procurar ele se separou e o carrinho de cachorro quente ficou
com a ex-esposa. Em Juízo, o réu relatou que, procurado por GISELE, aceitou emprestar a ela
sua conta bancária e respectivo cartão, para que ela pudesse receber dinheiro de sua mãe sem
que o marido tomasse conhecimento. GISELE então lhe pediu para transferir o dinheiro, ele
transferiu para a conta de seu sobrinho Paulo Allan Roland Bogado. Em interrogatório,
GISELE afirmou que CARLOS não sabia de nada, sendo que ele confiou nela porque sua
irmã fora casada com o irmão dele e nada recebeu pelo empréstimo da conta. Assim,
CARLOS não contribuiu para o desvio de dinheiro da UFPR, sendo que GISELE foi a única
responsável pela movimentação de sua conta bancária e o réu não passou de uma vítima do
grupo criminoso;
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c) CHARLENE DE MELLO teria atuado como falsa bolsista, cooptada por
MARCIA CRISTINA CATAPAN. Alega a Defesa que a ré é pessoa simples, não tem o
segundo grau completo, trabalha como salgadeira e sustenta dois filhos, sendo quenunca teve
qualquer vínculo com a UFPR, tendo confiado em MARCIA CRISTINA CATAPAN, por ser
pessoa instruída, que trabalhava em um colégio e era muito respeitada, além de ser madrinha
de seu sobrinho, filho de sua irmã Daiane Silva dos Santos. Devido à amizade de mais de 15
anos e dos pedidos de Marcia e de Daiane, acabou emprestando sua conta e cartão para que
MARCIA recebesse um depósito, mas, alertada por sua irmã MIDHIA, verificou que a
movimentação da conta era suspeita e pediu seu cartão de volta a MARCIA, que levou uns 15
dias para devolver. Afirmou que quem lhe pediu a conta foi MARCIA, que ficou na posse de
seu cartão, e não CONCEIÇÃO, como fora orientada a dizer na Polícia Federal pela própria
MARCIA. Por fim, a  Defesa argumenta que a ré emprestou sua conta de boa fé, porque
confiava em MARCIA, sem saber da sua movimentação ou origem do dinheiro, sendo que o
montante que por ela transitou é compatível com o tempo em que a conta ficou sob controle
daquela, tendo dela recebido R$ 500,00 reais após a devolução do seu cartão, não passando a
ré de uma vítima do grupo criminoso;

d) CHERRI FRANCINE CONCER teria atuado como falsa bolsista, cooptada
por MARCIA CRISTINA CATAPAN. Alega a Defesa que ré é pessoa simples, possui apenas
o segundo grau completo e trabalha como cabeleireira, sendo que nunca teve qualquer
vínculo com a UFPR, tendo confiado em MARCIA CRISTINA CATAPAN, por ser madrinha
de seu filho e sua amiga há mais de 25 anos. CHERRI aceitou abrir uma conta a pedido de
MARCIA, entregando-lhe o cartão para que esta a movimentasse, porque acreditava que era
para fazer um depósito para sua mãe TANIA REGINA CATAPAN, que estaria com o nome
sujo. A ré o fez despreocupadamente, tanto que enquanto MARCIA e MELINA CATAPAN
demonstravam preocupação com relação à CHERRI, devido ao assédio de jornalistas da
Gazeta do Povo, esta estava preocupada com suas amigas e não consigo própria, porque de
maneira inocente não acreditava que tinha feito nada de errado. A Defesa destacou os
testemunhos de Rafael Artur de Lima e Andressa Carolina de Lima, primas de CHERRI, e de
seu filho THIERRY CONCER FIAMONCINI, que comprovam a relação de proximidade e
intimidade entre CHERRI e MARCIA CATAPAN, bem como a ausência de conhecimento de
CHERRI sobre a utilização de sua conta. Por fim, a  Defesa argumenta que a ré emprestou
sua conta de boa fé, porque confiava em MARCIA, sem saber da sua movimentação ou
origem do dinheiro, sendo que o montante que por ela transitou é compatível com o tempo
em que a conta ficou sob controle daquela, nada tendo recebido pela abertura e empréstimo
de sua conta, não passando a ré de uma vítima do grupo criminoso;

e) ELIANE CAMARGO teria atuado como falsa bolsista, cooptada por
GISELE. Alega a Defesa que a ré possui apenas o ensino fundamental e trabalha como
cabeleireira/maquiadora, sendo que nunca teve qualquer vínculo com a UFPR, tendo confiado
em GISELE por ser sua amiga e cliente há cerca de 10/15 anos. ELIANE afirmou que
GISELE ostentava riqueza, tendo ela brincado uma vez que ela deveria ser traficante, e que
sempre xingava CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, a quem também
chamava de irmã. Nunca soube o que GISELE fez com a sua conta e nem sequer desconfiou,
porque ela havia pedido emprestado porque estaria com problemas com a Receita Federal.
Desconfiada dos montantes depositados, transferiu-os para GISELE e foi com ela sacá-los,
recebendo uma gorjeta de R$ 300,00 para tanto, uma única vez. Afirmou que GISELE lhe
disse que depositariam R$ 6.000,00 quando na verdade foram R$ 11.000,00, o que lhe causou
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indignação, e lhe 'azucrinou' muito, fazendo-a ir cerca de 10 vezes ao banco para efetuar
saques. Mencionou os testemunhos das colegas de trabalho Vera Lúcia Pereira, Glacir de
Lourdes Silva e Neide Pereira da Silva, segundo os quais ELIANE era pessoa inocente, que
confiava nos outros, e atendia bastante GISELE e outras servidoras da UFPR, como
CONCEIÇÃO e Graciela. Por fim, a  Defesa argumenta que a ré emprestou sua conta de boa
fé, porque confiava em GISELE, sem saber da sua movimentação ou origem do dinheiro,
tendo requisitado seu cartão de volta tão-logo desconfiou das intenções de GISELE, não
passando a ré de uma vítima do grupo criminoso;

f) LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO teria atuado como falsa bolsista,
cooptada por ANEILDA JOSEFA DE JESUS. Alega a Defesa que a ré possui segundo grau
incompleto, é pessoa 'da roça' e trabalha como empregada doméstica, sendo que nunca teve
qualquer vínculo com a UFPR, tendo confiado em ANEILDA por ser amiga e moradora do
mesmo condomínio onde residia, abrindo uma conta bancária e entregando o cartão a
ANEILDA porque esta pediu para que uma amiga sua pudesse receber a pensão do ex-
marido. jamais poderia desconfiar que as verbas que por ela transitaram eram da UFPR, pois
ANEILDA não tinha qualquer vínculo com a instituição. Aduziu que as ordens de
transferência para a conta de LUZINETE foram todas estornadas. O fato de receber R$
200,00 or cada depósito em sua conta não significa que ela sabia da origem do dinheiro, não
tendo como desconfiar que seria oriundo da UFPR. Mencionou os testemunhos de Luzia da
Silva Rodrigues e Dina Rosa Soares de Barros ,segundo os quais LUZINETE era pessoa
inocente, empregada doméstica, que confiou numa amiga para emprestar-lhe a conta para que
terceira pessoa pudesse receber a pensão do filho. Em Juízo, a ré afirmou que confiou na
história da amiga ANEILDA sobre a pensão para a amiga e na boa-fé acabou lhe
emprestando seu cartão bancário, sem sequer desconfiar da 'sujeira' que seria feita através
dela,  não passando a ré de uma vítima do grupo criminoso;

g)  MÁRCIO RONALDO ROLAND teria atuado como falso bolsista,
cooptado por sua irmã GISELE. Alega a Defesa que o réu é irmão de GISELE, trabalha como
taxista e aceitou emprestar sua conta a ela para que seu marido JORGE LUIZ BINA
FERREIRA pudesse receber valores referentes a venda de imóvel em Campo Grande, sem
desconfiar de qualquer ilegalidade, vindo a estranhar apenas quando a irmã não aceitou
transferências para sua conta, mas apenas saque dos valores depositados. Desconfiou então
que GISELE e CONCEIÇÃO superfaturavam o contrato da REAGEN (empresa de JORGE)
com a UFPR, pois encontrou empenhos da UFPR para diversas empresas na casa de sua mãe
MARIA ÁUREA, dentre eles o da REAGEN, presenciando também CONCEIÇÃO ABADIA
DE ABREU MENDONÇA frequentar a casa de sua mãe e muitas vezes entregar pacotes , por
volta do dia 10 de cada mês, vindo a violar um dos pacotes e a descobrir que continham
dinheiro, razão pela qual descobriu que sua conta estava sendo usada ilicitamente e cobrou
explicações de CONCEIÇÃO. CONCEIÇÃO lhe contou então que realmente havia desvio de
dinheiro da UFPR, tentando ela comprar o seu silêncio, tendo ele aceitado um salário, que
não tinha nada a ver com a reitoria, porque precisava pagar pensão para sua filha, pra fornecer
informações sobre GISELE e quem seriam os homens contratados para ameaçá-la. Colaborou
com a Polícia Federal, contando tudo o que sabia. Esclareceu que após emprestar sua conta a
GISELE, de boa fé, ela ligava muito para ele a fim de que lhe entregasse rapidamente o
dinheiro, como se fizesse parte de uma quadrilha, sendo que ele sacava parte do dinheiro e
retinha cerca de R$ 1.500,00, recebendo de GISELE também quantias de R$ 300,00, R$
500,00 e até R$ 1.000,00, acreditando ser por conta de suas dificuldades financeiras. Disse
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que CONCEIÇÃO lhe contou que estava sendo chantageada por GISELE  e por dois homens
por ela contratados que se faziam passar por policiais, tendo ele cobrado de GISELE que
parasse com isso, ficando o réu perdido, sem saber o que fazer, se denunciava ou não a irmã.
Relata que filmou sua mãe MARIA ÁUREA contando que que os homens que chantageavam
CONCEIÇÃO não eram da polícia, mas contratados por GISELE. Após, não manteve mais
diálogo com sua irmã ou mãe. Asseverou que GISELE nunca trabalhou e era sustentada por
sua mãe MARIA ÁUREA, no entanto para cia uma maga empresária, com veículos,
vestuário, viagens e sem limites de gastos, 'dando uma de milionária'. Quanto aos depósitos
na sua conta, afirmou que ocorreram por 5 meses, quando então ele descobriu que o marido
de GISELE era o dono da empresa REAGEN, cujos contratos de empenho havia encontrado
na casa de sua mãe, e entendeu o caráter criminoso da conduta, ocasião em que sacou todo o
saldo e fechou a conta. ISentou sua mãe MARIA ÁUREA de qualquer responsabilidade,
dizendo que tudo foi feito por GISELE. A defesa assevera, ao final, que MARCIO
RONALDO ROLAND não desconfiou de sua irmã ao emprestar a sua conta a ela, vindo a
descobrir os crimes que estava cometendo somente depois, não tendo tido coragem de
denunciar seus familiares, porém colaborando com as investigações;

h) MYDHIA SILVA DOS SANTOS teria atuado como falsa bolsista, cooptada
por MARCIA CRISTINA CATAPAN. Alega a Defesa que a ré é pessoa simples, operadora
de caixa e possui apenas o ensino médio, sendo que nunca teve qualquer vínculo com a
UFPR,

tendo confiado em MARCIA CRISTINA CATAPAN, por frequentar a casa de
seus pais desde que era criança, além de ser madrinha de seu sobrinho, sendo uma pedagoga
respeitável. Nestas condições, MARCIA khe pediu para abrir uma conta para receber um
valor, pois porque estaria com o nome sujo, e acreditando estar ajudando sua conhecida, abriu
a contra a entregou-he o cartão. Ao receber mensagem do banco informando seu saldo,
imediatamente viu que havia algo errado e pediu seu cartão de volta a MARCIA, que
demorou cerca de dois meses pra devolvê-lo. Afirma que nunca soube a verdadeira origem do
dinheiro. A Defesa destacou o testemunho de Carla da Luz Petrechen, que corroborou a
versão de MYDHIA. Por fim, a  Defesa argumenta que a ré emprestou sua conta de boa fé,
porque confiava em MARCIA, sem saber da sua movimentação ou origem do dinheiro, nada
tendo recebido pela abertura e empréstimo de sua conta, não passando a ré de uma vítima do
grupo criminoso;

i) PATRÍCIA VARGAS DA SILVA NASCIMENTO teria atuado como falsa
bolsista, cooptada por CONCEIÇÃO. Alega a Defesa que a ré é pessoa simples, é ex-
cabeleireira e atualmente gerente num quiosque de churros, sendo que nunca teve qualquer
vínculo com a UFPR, tendo emprestado sua conta a CONCEIÇÃO, conhecida sua e de sua
sogra MARIA ALBA DE AMORIN SUAREZ, mediante o pagamento de R$ 500,00, sob o
argumento de que era necessário efetuar pagamentos de pessoas contratadas pela UFPR.
Afirmou que fora orientada pelo advogado de seu ex-marido a dizer que realizava pesquisas
para a UFPR, sendo que nunca realizou pesquisa alguma. Relatou que quem realmente pediu
sua conta emprestada em nome de CONCEIÇÃO foi sua sogra MARIA ALBA, e que
CONCEIÇÃO vivia na casa delas e a ajudava, comprando coisas para sua filha, razão pela
qual nunca desconfiou de nada.A ré explicou que abriu a conta e CONCEIÇÃO avisava sua
ex-sogra MARIA ALBA que havia entrado dinheiro, ocasião em que ia aao banco com seu
ex-marido PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS para sacar e depositar na conta de
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CONCEIÇÃO, sendo que as vezes retinham alguns valores na conta, recebendo algumas
vezes de CONCEIÇÃO o valor de R$ 500,00. Disse não saber a origem do dinheiro que era
depositado, e que emprestu a conta porque confiava em CONCEIÇÃO, que era de confiança
também de sua sogra, e estava sempre na casa dela. Por fim, a  Defesa argumenta que a ré
emprestou sua conta de boa fé, porque confiava em CONCEIÇÃO, na sua ex-sogra e em seu
ex-marido, sem saber da movimentação ou origem do dinheiro, nada tendo recebido pela
abertura e empréstimo de sua conta, não passando a ré de uma vítima do grupo criminoso.

A Defensoria Pública da União alega que, embora comprovada a materialidade
dos delitos de peculato-desvio e lavagem de dinheiro, a autoria não pode ser imputada aos
acusados. Invocou a aplicação da Teoria do Domínio do fato, segundo a qual o autor deve ter
o poder de decidir pela consumação ou não do delito, sendo que no presente caso, os autores
não tinham vínculo psicológico com as mentoras do delito, não aderindo ao plano criminoso,
não sendo, portanto, coautores. Não tinham disponibilidade sobre a consumação ou
desistência do cometimento do delito, e sua função não era relevante, pois teriam sido
cometidos mesmo sem as suas participações.

A mera responsabilização por serem os acusados os titulares das contas
correntes indevidamente utilizadas é responsabilidade penal objetiva. Além disso, o peculato
é crime próprio, e alguns dos réus sequer tiveram contato com as servidoras detentoras de
cargo na UFPR, não tendo os réus ANDREIA DE OLIVEIRA SCHLOGL, CARLOS
ALBERTO GALLI BOGADO, CHARLENE DE MELLO, CHERRI FRANCINE CONCER,
ELIANE CAMARGO, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MÁRCIO RONALDO
ROLAND, MYDHIA SILVA DOS SANTOS e PATRÍCIA VARGAS DA SILVA
NASCIMENTO qualquer liame subjetivo com as autoras dos delitos. O empréstimo das
contas corrente não foi dirigido à prática de peculato, não passando de mero favor a pessoas
de confiança, sendo hipótese de erro determinado por terceiro.

Caso o entendimento seja contrário, pugnou a Defesa seja considerada a
hipótese de autoria mediata, segundo a qual os réus foram utilizadas como instrumentos das
verdadeiras autoras dos delitos CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND, GISELE APARECIDA ROLAND,
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA
DE JESUS, que os induziram em erro.

Argumentou que o pró-reitor da PRPPG da UFPR e sua substituta
foramacusados apenas por peculato culposo, enquanto que pessoas simples e sem
conhecimento dos fatos tiveram suas condutas consideradas como conscientes e voluntárias,
quando na verdade representam menor reprovabilidade, sendo exagerada a imputação de dolo
eventual. Para a configuração deste, seria necessária previsão do resultado ilícito e aceitação
do resultado, o que não ocorreu, porque a intenção dos réus era apenas de 'vender joias' ou
'emprestar conta para um tomador de sua confiança receber depósitos, diante de alguma
impedimento pessoal', por conta de uma 'relação de confiança' existente com as mentoras dos
delitos. Havia completo desconhecimentodos elementos dos tipos objetivos dos crimes, que
não foram admitidos como possíveis ou prováveis, não havendo qualquer consentimento com
o resultado. Por outro lado, embora previsível o resultado, se os agentes confiavam em sua
não verificação, não há dolo eventual mas culpa consciente. Assim, houve falha no dever de
cuidado dos réus quando emprestaram suas contas (culpa), não restando comprovado que
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tinham os acusados previsibilidade acerca do resultado, 'não se podendo exigir da Defesa
prova da impossibilidade deste conhecimento'. Os agentes podiam/deviam representar a
possibilidade do resultado, no entanto não o fizeram, o que resulta em culpa inconsciente.

Quanto à aplicação da teoria norte-americana da Cegueira Deliberada a
MARCIO RONALDO ROLAND, defendeu ser inaplicável ao direito brasileiro, sendo que
este 'não conhecimento voluntário' deveria ser analisado a partir das virtudes intelectuais e
capacidade de discernir do agente, pois pessoas simples e sem estudo não teriam capacidade
de decidir e orientar a sua conduta a partir de uma cegueira deliberada.

Ainda assim, caso se entenda pela condenação dos réus, pugnou a DPU seja
considerado que, se os acusados participaram do delito de peculato-desvio, não podem ter
praticado lavagem de dinheiro, porque o mero uso do proveito do crime antecedente não
configura a lavagem, mas seria exaurimento ou fato posterior impunível. Acrescentou que o
recebimento do dinheiro em contas de própria titularidade não caracteriza lavagem de
dinheiro.

Por outro lado, caso se entenda que não participaram do delito de peculato,
conclui-se que o fizeram apenas com relação à lavagem de dinheiro. Se o entendimento for
pelo concurdo de crimes de peculato e lavagem, há que se considerar que não há designios
autônomos, mas concurso formal próprio, alem de ser crime instantâneo de efeitos
permanentes.

Quanto à dosimetria da pena, a DPU requereu sua fixação sempre no mínimo
legal, considerada a atenuante da confissão espontânea e a participação e menor importância
dos réus.

Por fim, requereu a condenação da ré ANDREIA DE OLIVEIRA SCHLOGL
em honorários, conforme eventos 734, 738, 777/778 e 868.

LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO juntou documentos no evento 1629.

Os autos foram anotados para sentença  (evento 1633).

 II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Preliminares arguidas pelas partes:

a) Incompetência da Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia
Federal:

MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA AMORIM
SUAREZ CAMPOS e PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS arguiram, de maneira
genérica, a incompetência da Justiça Federal, do MPF e da Polícia Federal, diante da ausência
de prova de que o dinheiro movimentado seja de propriedade do Governo Federal, além de
não ter sido apurado por nenhum órgão de contabilidade pública que recursos federais foram
desviados. Além disso, o  inquérito policial foi "fabricado" pela Polícia Federal, órgão
incompetente para investigar (evento 1603).
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Ao contrário do que alega a Defesa, foi amplamente demonstrado no Processo
Administrativo TC 032.978/2016-2 (evento 1, not_crime2 e evento 90 do IPL nº 5060454-
96.2016.4.04.7000), conduzido pelo Tribunal de Contas da União, que houve desvio de
dinheiro proveniente de convênios para pagamentos de bolsas por parte da UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ, autaquia da administração indireta federal, sendo o dinheiro
desviado proveniente dos cofres sob sua responsabilidade.

Tanto é que a concessão e o pagamento das bolsas deveriam ser precedidos de
processo acadêmico interno, que geraria processos financeiros, preparados e supostamente
analisados pelo setor orçamentário da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação da própria
universidade, o que revela ser esta a responsável pela gestão das verbas a ela destinadas.

As cópias de todos esses documentos estão encartadas no bojo do processo
administrativo, sendo que os pagamentos das bolsas de estudo e pesquisa constavam do portal
da transparênica da instituição, mais uma vez corroborando o caráter federal das verbas
desviadas.

Além disso, não somente verbas federais foram desviadas como houve ofensa
também à lisura e confiabilidade dos serviços prestados pela autarquia.

Assim, havendo ofensa/prejuízo ao patrimônio e serviços de autarquia mantida
pela União e integrante de sua administração indireta (UFPR), aplicável a regra de
competência prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal, não havendo falar em nulidade
ou incompetência da Justiça Federal e dos órgãos federais de persecução penal.

Afasto, porque infundada, a alegação de incompetência.

b) Inépcia da denúncia:

MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA AMORIM
SUAREZ CAMPOS e PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS a denúncia seria inepta,
por ser plurissubjetiva, não demonstrando com clareza e precisão a conduta objetiva de cada
acusado e os elementos do crime em cada ação física. Além disso, a denúncia teria sido
recebida sem fundamentação (evento 1603).

ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, TANIA, MARCIA e
MELINA CATAPAN, MARCO AURÉLIO FISCHER e MARIA ÁUREA
ROLAND também arguiram a inépcia da denúncia (evento 1610, 1614, 1616, 1619), por não
individualizar suas condutas, tendo o MPF genericamente imputado a 30 réus os delitos de
peculato e lavagem de capitais, sem descrever o dolo das rés e tampouco indicando o tempo e
o lugar em que os atos foram praticados, desrespeitando o disposto no art. 41 do CPP. Ainda,
MARCO AURÉLIO FISCHER afirma que restou comprovado que não tinha conhecimento
das operações realizadas pelos correus (crime antecedente), havendo ausência de justa causa
para a ação penal.

CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA alegou que  a descrição
fática dos fatos imputados à acusada não permitema individualização de sua participação no
crime de lavagem de dinheiro (evento 1613).
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A aptidão da denúncia é questão que já foi obeto da decisão do evento 395, a
cujos termos me reporto, por brevidade:

2.1 Inépcia da Denúncia e Ausência de Justa Causa

Não compartilho dos entendimentos expostos pelas defesas em relação à inépcia da denúncia
por insuficiência da descrição fática (inclusive quanto às individualizações das condutas),
tampouco quanto à alegada ausência de justa causa para amparar as imputações. 

Relativamente à descrição fática, da simples leitura da peça acusatória se extraem as razões
pelas quais cada um dos denunciados integra o polo passivo da presente ação penal. Todos,
mediante distintas formas de atuação, tiveram responsabilidade pelas fraudes que ensejaram
prejuízo milionário aos cofres da União mediante a concessão indevida de bolsas de estudo
e/ou por meio da dissimulação/desvinculação da origem fraudulenta dos recursos desviados,
quer como idealizadores e responsáveis pela operacionalização do esquema, quer como
responsáveis por prestar apoio para efetivação das fraudes (destinatários diretos/formais dos
recursos desviados), bem como desvios e ocultação de recursos públicos (a partir da
devolução de valores aos idealizadores do esquema criminoso e pessoas a eles relacionadas).

Está suficientemente especificado na denúncia o papel desempenhado por cada acusado para
concretização das fraudes e ocultação da origem ilícita do recursos financeiros desviados -
mediante fornecimento de dados de terceiros estranhos aos quadros da Universidade, inserção
desses dados em documentos que ensejaram os pagamentos indevidos, recebimento dos
recursos desviados em contas bancárias e repasse de recursos aos
idealizadores/operacionalizadores das fraudes. Há descrição da quantidade de repasses
recebidos por cada um dos bolsistas irregulares, correlação desses com os demais réus que
idealizaram e viabilizaram as fraudes que ensejaram os pagamentos e formas pelas quais os
recursos desviados voltaram à esfera de disponibilidade dos mentores/organizadores do
esquema criminoso (transferências, saques e apropriação como pagamentos por bens
adquiridos).

Dessa forma, a descrição fática constante da peça acusatória é suficiente para permitir aos
réus, de forma clara, o conhecimento dos fatos que lhes foram imputados. Viabiliza, portanto,
o exercício do direito de defesa em sua plenitude, não dando margem a qualquer nulidade
nesse sentido.

Por consequência, não vislumbro irregularidade na peça acusatória no que diz respeito à
descrição fática.

Do mesmo modo, não entendo presente qualquer irregularidade na denúncia no que se refere
aos indícios probatórios mínimos de autoria e materialidade a justificar as imputações
formuladas em face dos denunciados.

Com efeito, os fatos imputados aos denunciados estão amparados no relatório do Tribunal de
Contas da União  - TC 032.978/2016-2, em declarações prestadas pelos próprios acusados,
em documentos bancários e nos demais elementos que integram o inquérito policial nº
5060454-96.2016.4.04.7000 (1655/2016-4 SR/DPF/PR).

Inequivocamente, esses elementos são suficientes para caracterização da justa causa
necessária à existência e prosseguimento desta ação penal.

No caso, os indícios e provas constantes dos autos evidenciam o agir consciente de todos os
réus, ainda que de forma eventual, para as práticas dos delitos que lhes foram imputados.
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Há provas suficientes para viabilizar o trâmite da ação penal, notadamente porque evidenciam
que os bolsistas formais dos recursos tinham conhecimento do recebimento de valores
provenientes da UFPR em contas bancárias de sua titularidade durante considerável lapso
temporal (possível continuidade delitiva), mesmo cientes da inexistência de qualquer vínculo
regular com a instituição, bem como conscientemente os repassavam aos denunciados
idealizadores/operacionalizadores das fraudes  ou pessoas por esses indicadas (em
espécie/saques ou transferências bancárias).

Assim, não há falar em rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Nesse sentido:

Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS
(ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI
9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM
PARTE. 
1. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma
lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado
compreendê-la e exercer seu direito de defesa (Ap 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de
03.08.2015). 
2. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente.
Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória,
delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação
criminal. 
(...)  
5. Denúncia recebida, em parte, com relação ao art. 317, § 1º, do Código Penal e art. 1º, V e §
4º, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012. 
(Inq 3982, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 02-06-2017 PUBLIC 05-06-2017)

Da mesma forma, a partir desses elementos probatórios, está satisfeita a necessária
correlação entre todos os fatos descritos/imputados aos acusados e as respectivas adequações
típica atribuídas na denúncia.

Há indícios que apontam suficientemente no sentido de que CONCEIÇÃO, TANIA, MARIA
ÁUREA e GISELE, bem como as denunciadas a elas relacionadas, tinham pleno
conhecimento das fraudes perpetradas e conscientemente fizeram uso de contas bancárias de
terceiros para apropriação dos valores e, na sequência, recebê-los em espécie e/ ou
transferências bancárias (dessa forma dissimulando/ocultando a origem e localização dos
recursos financeiros objeto do crime de peculato).

Registre-se que a análise judicial exauriente da adequação típica atribuída às condutas
imputadas na denúncia somente é devida nesta fase inicial do processo quando se vislumbrar a
possibilidade de concessão ao réu de algum benefício processual, como por exemplo a
suspensão condicional do processo. Esse não é o caso dos autos.

A questão já foi previamente dirimida, portanto.

Contudo, acrescento apenas que alegações atinentes ao dolo e às provas
produzidas na instrução criminal não podem servir como argumento para invalidar a peça
incoativa inicial, porque produzidas após o seu oferecimento, já sob o pálio do contraditório e
ampla defesa.
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Presentes indícios de materialidade e autoria delitivas, e estando todas a
condutas descritas a inicial situadas no espaço e no tempo, sendo plenamente possivel a quem
a lê compreender os exatos fatos pelos quais estão sendo acusados cada um dos réus, como já
transcrito acima, plenamente válida, apta e fundamentada  a peça processual atacada.

c) Cerceamento de Defesa:

A defesa de CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA afirmou, no
evento 1613, que houve cerceamento de Defesa, no que toca a sua declaração de que teria
sido extorquida por agentes da Polícia Federal de nomes Maurício e Paulo, o que estaria
confirmado pelo depoimento do irmão da ré Gisele, ao qual a Defesa não teve acesso porque
disponível somente ao Juízo e ao MPF.

O interrogatório do irmão da ré GISELE ROLAND, o também corréu MÁRCIO
RONALDO ROLAND, está devidamente juntado no evento 1161 e completamente acessível
às partes do processo, não havendo qualquer cerceamento de Defesa, mesmo porque
CONCEIÇÃO foi ouvida um dia depois de MÁRCIO.

Além disso, ele também figura como réu e não como testemunha, não sendo
possível questioná-lo sob compromisso legal de dizer a verdade.

Detaco, apenas para fins argumentativos, que em seu interrogatório, MÁRCIO
RONALDO ROLAND afirmou que CONCEIÇÃO lhe havia relatado que estava sendo
extorquida, tendo ele sido contratado por ela para obter informações a respeito com sua irmã
GISELE.

Além do mais, cabe à Defesa comprovar que efetivamente houve extorsão por
parte de terceiros, e invencível de tal forma que impediu a ré CONCEIÇÃO de agir de
maneira diversa, o que, como se vê das demais provas, não ocorreu, porque o relatado pelo
corréu MARCIO ROLAND acerca do tema foi o que a própria CONCEIÇÃO lhe havia
contado.

Infundada a alegação de cerceamento de Defesa, tendo sido devidamente
disponibilizados no processo todos os depoimentos colhidos durante a instrução.

d) Repetição de provas produzidas no inquérito policial:

MARIA ÁUREA ROLAND, no evento 1619, alegou que as provas colhidas
no inquérito policial devem ser repetidas em Juízo, a fim de possibilitar o contraditório e a
ampla defesa.

A repetição em Juízo da prova documental coligida ao inquérito policial apenas
para atender ao requisito do art. 155 do CPP é medida que julgo desnecessária e
contraproducente, mormente diante da ausência de contestação ou de pedido de repetição da
prova nas fases processuais pertinentes (art. 367 e 402 do CPP).
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Além disso, a alegação da Defesa é vaga e imprecisa, com claro intuito
protelatório para geração de futuros embargos, eis que não se dignou em apontar
especificamente quais provas teria interesse em produzir novamente, em Juízo, de modo a
garantir-lhe o contraditório e ampla defesa.

Repiso que em momento algum a Defesa questionou a higidez ou a validade das
provas até então produzidas, como relatórios administrativos, perícias e análises de extratos
bancários.

Estando as provas produzidas na fase investigativa em consonância com as
demais colhidas durante a instrução criminal, não há motivo algum para declarar qualquer
nulidade, à vista do posicionamento do STJ recentemente confirmado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO.
CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E
JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase
inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. "A
legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como
aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual
não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta." (HC 265.842/MG, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu
da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de
maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é
suficiente para a condenação. 4. Agravo regimental não provido. 
(AGRESP 201301951700, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:25/10/2017).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. VALIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que nos
termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar
exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos
em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em
outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. 2. In casu, a decisão agravada,
restabelecendo a sentença condenatória, foi clara ao afirmar que "a condenação foi lastreada
na prova produzida em juízo, não havendo que se falar em fragilidade da prova judicializada".
3. Agravo regimental desprovido. 
(AGARESP 201402803309, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:29/03/2017).

2. Tipicidade, Materialidade e Autoria:

O Ministério Público federal imputou aos acusados as práticas dos delitos de
associação criminosa (art. 288, do CP), peculato (art. 312, do CP) e lavagem de dinheiro (art.
1º da Lei nº 9.613/98).

2.1. Associação criminosa (art. 288, do CP):
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O artigo 288 do Código Penal, hoje delito de associação criminosa,  foi
recentemente alterada pela Lei 12.850/2013, cuja vigência iniciou em 19 de setembro de
2013:

Associação Criminosa

Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:     

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.   

Trata-se de crime: comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa; formal,
não exigindo para sua consumação resultado naturalístico (consistente no cometimento do
delito); de perigo comum abstrato; permanente, sendo que sua consumação se prolonga no
tempo. Somente é punível na modalidade dolosa, e requer elemento subjetivo específico
consistente na finalidade especial de 'cometer crimes'. Não admite tentativa.

Ao dispor sobre a tipicidade objetiva do crime de quadrilha, Julio F. Mirabete
assevera que:

Exige-se, assim, uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma
organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum. Pouco
importa, porém, que os componentes da quadrilha não se conheçam reciprocamente, que
tenham ou não um líder, que estejam ou não designados para tarefas específicas, que todos
participem ou não de cada ação delituosa praticada etc. É irrelevante, aliás, que haja uma
organização apenas rudimentar. (in Código Penal Interpretado, 4. ed. São Paulo: Atlas, p.
1862).

Examinando-se as provas carreadas aos autos verifica-se facilmente a
estabilidade das relações criminosas havidas entre as denunciadas CONCEIÇÃO ABADIA
DE ABREU MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, MARIA ÁUREA ROLAND,
GISELE APARECIDA ROLAND, MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE
FÁTIMA CATAPAN e ANEILDA JOSEFA DOS SANTOS. 

O crime de associação criminosa exige a comprovação acima de dúvida
razoável de que ao menos três pessoas tenham se unido para o cometimento de crimes, ou
seja, número indeterminado de delitos.

Encerrada a instrução, restou comprovada a presença dos requisitos exigidos no
tipo.

Vale ressaltar que não há a necessidade da efetiva realização dos crimes
pretendidos pela associação de pessoas.
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A estabilidade das relações entre as acusadas restou evidenciada à vista do
acordo de vontades inicialmente entabulado entre CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e
MARIA ÁUREA. À empresa criminosa em seguida se associaram MÁRCIA, MELINA e
ANEILDA.

A dinâmica foi esclarecida suficientemente no curso da instrução processual.

CONCEIÇÃO e TÂNIA eram há vários anos servidoras da Universidade
Federal do Paraná, com lotação na Pró Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa. A primeira
chefiava a seção de controle em execução orçamentária e a segunda era secretária da PRPPG.
A partir de março de 2013, construíram, sob a orientação da primeira, um estratagema cujo
objetivo era sangrar continuamente os cofres da União por intermédio da inserção de
bolsistas fictícios em processos de pagamentos de bolsas de auxílio a pesquisadores, bolsas de
estudo no país e bolsas de estudo no exterior.

Para tanto, inseriram inicialmente dois nomes de beneficiários indevidos. Tendo
percebido que os pagamentos foram efetivados sem conferência acurada de modo a permitir a
detecção da fraude, resolveram expandir o sistema.

Estavam associadas a CONCEIÇÃO e TÂNIA as pessoas de MARIA ÁUREA
e GISELE. A primeira, é servidora aposentada da UFPR, tendo atuado, antes de se jubilar,
justamente na PRPPG. GISELE é filha de MARIA ÁUREA e esposa do também corréu
JORGE BINA FERREIRA, sócio-administrador de uma empresa chama REAGEN que,
certamente não por acaso, é uma das fornecedoras de material da PRPPG/UFPR.

Não houve clareza, ao fim e ao cabo, se foi efetivamente CONCEIÇÃO quem
concebeu sozinha o tal esquema criminoso, se o fez por instigação de TÂNIA ou se
simplesmente herdou a falcatrua de MARIA ÁUREA, então representanda por sua filha
GISELE.

Afinal, não faz muito sentido se inserir, sem razão aparente, um terceiro grupo
de criminosos em um negócio ilícito que, de outra forma, poderia funcionar unicamente com
dois centros de comando e fruição. Em outras palavras: por que razão se dividiria o produto
dos crimes por três quando se poderia dividir apenas por dois?

Nesse cenário, algumas possibilidades advêm, como a de que MARIA
ÁUREA/GISELE tivessem ajustado o esquema desde o início em conjunto com
CONCEIÇÃO e TÂNIA dado o conhecimento da primeira sobre as fragilidades dos controles
no âmbito da Universidade; que CONCEIÇÃO e TÂNIA tivessem simplesmente herdado a
empresa criminosa de MARIA ÁUREA - então aposentada e 'bolsista sênior' da UFPR - e
GISELE, sua filha, e, em razão disso, se obrigassem a mantê-las; ou que tenham sido
convidadas a participar dos crimes unicamente em troca de angariarem mais pessoas das suas
relações para figurarem como supostos bolsistas, aumentando a rede de apoio que permitia
potencializar a obtenção de renda ilícita.

Independentemente disso, o fato é que o grupo possuía três núcleos principais
que se encarregava de conceber a sangria e dividir o produto dos crimes: a) CONCEIÇÃO, b)
TÂNIA e c) GISELE/MARIA ÁUREA.
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A partir desses núcleos centrais, foram chamadas ao esquema fraudulento as
pessoas de  MÁRCIA, MELINA e ANEILDA. As duas primeiras são filhas de TÂNIA e a
terceira é amiga de GISELE. Os papéis exercidos por essas acusadas consistiam em
arregimentar terceiros para que cedessem contas bancárias a que tinham acesso (próprias ou
de titularidade de pessoas a quem tinham acesso).

E dedicaram-se a cumprir os papéis que lhes foram confiados com muito afinco.

Então, formou-se uma imensa rede criminosa. Após mais de 03 (três) anos de
atuação ininterrupta, se desviaram incríveis R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de dinheiro que deveria ser
destinado a bolsistas da UFPR. Os valores foram pulverizados e creditados mensalmente
em contas bancárias pertencentes a 27 (vinte e sete) pessoas que jamais figuraram como
pesquisadores da UFPR. Esse dinheiro, em sua quase totalidade -  porque valores
pequenos eram periodicamente destinados à remuneração dos titulares das contas a título de
retribuição pelo seu uso -, retornava aos bolsos dos integrantes do núcleo criminoso primário.

As provas carreadas aos autos comprovam cabalmente a estabilidade do grupo
criminoso, a divisão de tarefas e as articulações empreendidas frequentemente pelos seus
integrantes. De março de 2013 até outubro de 2016 se ocuparam de desviar mensalmente
valores diversos pertencentes aos cofres da União, de evitar a descoberta dos crimes e de
induzir em erro os gestores da UFPR. Também se encarregaram de manter e expandir a rede
de colaboradores que pudessem fornecer novas contas bancárias para que o esquema
funcionasse de modo a potencializar seus efeitos.

Para tanto, ora se serviam de mentiras, da ingenuidade ou da boa-fé, ora da
omissão doloso ou culposa dos titulares das contas bancárias. Tratavam de manter o grupo de
correntistas em suas mãos, seja mantendo na sua posse os cartões bancários, seja os
remunerando com parte do produto do crime, seja os induzindo em erro.

O fato é que os documentos anexados ao longo do inquérito policial, os
depoimentos prestados pelas testemunhas no curso da instrução e os próprios interrogatórios
dos réus forneceram um panorama muito claro sobre quem comandava as ações, quem a elas
se associou e quais os procedimentos que adotavam para manter a sangria de dinheiro público
ao longo do tempo que durou a empresa criminosa.

CONCEIÇÃO e TÂNIA conduziram durante todo o período materialmente os
desvios dentro da PRPPG/UFPR, dadas as posições funcionais que ostentavam.

GISELE compôs, desde o início, o núcleo duro do esquema, juntamente com
sua mãe MARIA ÁUREA, servidora aposentada da UFPR e então atuando como 'bolsista
sênior' - um programa então existente na universidade destinado a estimular o
retorno/manutenção de professores e servidores aposentados para que prosseguissem,
mediante remuneração extra, trabalhando na instituição -, destinando-se parte dos valores
desviados a essas duas pessoas.

Os papéis das quatro acusadas eram, além de executar o plano diretamente no
âmbito da Universidade, de obter os proveitos e, também, angariar terceiros para que
fornecessem seus dados e contas bancárias para viabilizar os desvios.

MÁRCIA, MELINA e ANEILDA tinham como função arregimentar mais
indivíduos que possuíssem contas bancárias e assim o fizeram ao longo de todo o período,
tendo sido decisivas enquanto elo de ligação entre o grupo principal e os falsos bolsistas,
atuando eficientemente para o sucesso da empreitada criminosa ao longo de mais de três
anos. 
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Não há qualquer dúvida de que a associação era permanente e perene, embora
pontualmente possa ter havido discordâncias quanto à divisão dos valores surrupiados. A
finalidade da quadrilha era uma só: inserir, em meio a outros documentos que eram assinados
sem outras diligências pelos responsáveis no âmbito da UFPR, procedimentos indevidos de
pagamentos a terceiros a cujas contas bancárias tinham acesso que supostamente seriam
bolsistas da UFPR. 

O objetivo do grupo, com essa simples providência era o cometimento reiterado
e mensal ao longo de mais de três anos de incontáveis crimes de peculato, na modalidade
desvio. 

Vale a pena registrar que o crime de 'associação criminosa' não reclama para o
reconhecimento da sua ocorrência a prática de qualquer crime concretamente considerado.
Para a caracterização do crime do art. 288 do CP a locução 'para cometer crimes' é tão-
somente parte do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o especial fim de agir, a finalidade
buscada pelo grupo de pessoas associadas. Não é necessário, sequer, o ingresso na fase
executória de qualquer crime.

Portanto, não há confundir a prática da associação criminosa com o delito
pretendido pelo grupo delituoso. Possuem objetividades jurídicas distintas e devem ser
apreciados separadamente.

Nesse cenário a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa
restaram devidamente comprovadas.

2.2. Peculato (art. 312, do CP):

Assim estabelece o art. 312 do Código Penal:

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

Pena: - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

 

Na denúncia a acusação imputa a prática do delito de peculato em sua
modalidade 'desvio', conduta alternativa que compõe o núcleo da segunda parte do tipo penal.
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O peculato-desvio é crime funcional material e o sujeito ativo é quem detém a
condição de funcionário público (art. 327 do Código Penal), o que não impede que outras
pessoas que não ostentem essa condição cometam o delito em coautoria ou participação com
o servidor público, por ser circusntância pessoal elementar do tipo penal, comunicável,
portanto, a quem concorrer para o crime (art. 30 do CP).

Nesse sentido:

'(...) 2. O crime de peculato exige, para sua configuração, a especial condição do sujeito ativo,
que deve ser funcionário público, entretanto, essa circunstância não impede que alguém, que
não ostente essa condição, pratique o crime em concurso com funcionário público (art. 30 do
Código Penal). (...)'

(AGRESP 201101201460, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:28/03/2014)

'Pratica o delito de peculato-desvio (artigo 312, CP) o agente estranho ao serviço público que,
ao intervir na prática do delito, esteja ciente da condição de servidor público do autor. Por
tratar-se de crime próprio, a elementar "funcionário público", condição de caráter pessoal,
comunica-se ao coautor e ao partícipe (artigo 30, CP, a contrario sensu).'

(ACR 00031728420044047202, JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR, TRF4 - SÉTIMA TURMA,
D.E. 23/01/2014)

O funcionário público precisa fazer o uso de seu cargo para desviar o  dinheiro,
valor ou outro bem móvel. O domínio e a obtenção do bem/valor deve estar dentro de suas
atribuições.

O sujeito passivo é o Estado. O núcleo do tipo 'desvio', pode ser
entendido como o desvio de bens ou rendas públicas em favor do próprio agente ou em
proveito de terceiros.

É delito instantâneo, sendo que cada desvio caracteriza um delito autônomo, que
pode estar em continuidade delitiva com os demais, a depender das circunstâncias.

O elemento subjetivo é o dolo, entendido como a consciente vontade de
empregar valor ou bem, para fim diverso daquele determinado, para obtenção de  proveito
próprio ou de terceiro. Basta o intento de obter proveito e a sua efetiva obtenção, portanto,
pouco importanto se houve efetivo aproveitamento e retenção dos bens/valores desviados.

Em se tratando de corréu ou partícipe, basta consentir para que o autor servidor
público aufira a vantagem advinda do desvio, não sendo exigido pelo tipo que haja efetivo
gozo de tais vantagens por parte dos primeiros.

Consigno que é certo ser possível participação ou coautoria de particular em
crime funcional. Ou seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor da
posição de servidor público, possa figurar como coautor ou partícipe de crime contra a
Administração Pública, na forma do art. 30 do Código Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE DA
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção passiva, face a
comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do requisito objetivo de
"pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão do processo
prevista pela Lei 9.099/95. 
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 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/1998, DJ
19/10/1998, p. 115).

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO
PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO SERVIÇO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita
a pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato tentado
imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, do
Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a
02 (dois) anos entre a data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário que, valendo-se dessa
condição, insere dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública. 3. No
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar do crime. Nesse
caso, o agente estranho aos quadros da administração que atua em concurso com o
funcionário público pode responder pelo crime em questão, como coautor ou partícipe, a
teor da previsão constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o particular
tenha ciência da condição de funcionário público do comparsa. 4. Para a subsunção de
determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos
seguintes elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro meio
fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o
prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo
alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir especial do agente
visando o locupletamento ilícito e, sendo crime material, se consuma no momento e no local
em que o agente obtém a vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve
ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente. Registre-se que é possível ao juízo da
execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.
7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza
quanto à tentativa de estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4, ACR 5004469-
95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em
06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram comprovadas parcialmente a materialidade e a
autoria criminosas.
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Não há nenhuma dúvida de que o crime de peculato, na modalidade desvio,
ocorreu.

A materialidade da fraude restou bem comprovada pela análise do processo
administrativo TC 032.978/2016-2, da Secretaria de Controle Externo do Paraná, do Tribunal
de Contas da União, cuja mídia se encontra anexada ao inquérito policial físico e está
referida no evento 1, NOT_CRIME2 e as respectivas cópias estão anexadas no evento 90,
tudo dos autos nº 5060454-96.2016.4.04.7000. Neles se destacam, dentre outros, a relação de
processos e valores pagos aos beneficiários ora denunciados (fls. 25/53, do evento 90, OUT4
do IPL); a planilha constante nas  fls. 112/155, do evento 90, OUT8; e os processos de
pagamentos fraudulentos juntados no evento 90, OUT9 a OUT23.

Os originais dos 234 (duzentos e trinta e quatro) processos de pagamento
fraudulentos das bolsas no âmbito da UFPR se encontram arquivados na Secretaria do Juízo
em quatro caixas (evento 1635, anexos físicos 3 e 4).

São esses:

As ações criminosas ocorreram entre 20/03/2013 e 31/10/2016. Todos os
procedimentos administrativos de pagamento sem qualquer lastro em fatos que os
justificassem foram encaminhados por CONCEIÇÃO ABADIA ABREU MENDONÇA,
então servidora da UFPR e chefe da seção de controle em execução orçamentária da PRPPG
para assinatura por parte de EDILSON SÉRGIO SILVEIRA e GRACIELA INÊS BOLZON
DE MUNIZ, respectivamente pró-reitor de pós graduação e pró-reitora substituta. Ambos
foram denunciados pela prática dos crimes de peculato culposo  nos autos nº  5032148-
83.2017.4.04.7000 e 5012642-24.2017.4.04.7000. 
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A estratégia utlizada era de uma simplicidade franciscana: sendo CONCEIÇÃO
a responsável por preparar os procedimentos de execução orçamentária da Pró-Reitoria de
Pós Graduação prevaleceu-se dessa condição para criar, mensalmente, processos
administrativos fictícios de pagamentos a bolsistas. Com base nessa premissa maquiavélica,
enviava as listas de transferências bancárias respectivas para assinatura dos responsáveis.
Para obter êxito, associada a TANIA CATAPAN, a GISELE ROLAND e MARIA ÁUREA e,
em escala menor, a ANEILDA DE JESUS, estabeleceu uma ampla rede de 'laranjas' que
emprestavam seus dados pessoais e bancários para a organização a fim de que figurassem
formalmente como bolsistas e os valores fossem drenados para suas contas mantidas em
instituições financeiras nacionais. Em seguida, esse dinheiro era sacado e/ou transferido
diretamente às reais beneficiárias que compunham o grupo principal articulador da fraude
(CONCEIÇÃO, TANIA e suas filhas MELINA e MÁRCIA, e GISELE e sua mãe MARIA
ÁUREA). Frequentemente, uma pequena parcela dos totais desviados era destinada à
remuneração dos titulares das contas bancárias como retribuição pelo seu
empréstimo/aluguel.

O cruzamento dos dados obtidos diretamente pela fiscalização do Tribunal de
Contas da União e das informações bancárias oriundas dos afastamentos dos sigilos
autorizados pelo Juízo (evento 1 - INF3 dos autos 5006349-38.2017.404.7000 e evento 104
dos autos 5001351-27.2017.404.7000) permitiu a conclusão de que o montante desviado teve
o seguinte destino:
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Aliado a isso, as próprias rés que compunham os núcleos principais da falcatrua
reconheceram em Juízo a prática criminosa.

Ao final de pouco mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses se apurou um desvio
de inacreditáveis R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e
trinta e três reais e dez centavos).

2.3. Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98):

Assim dispõe o tipo penal da lavagem de dinheiro:
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Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.

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

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

O crime de lavagem de dinheiro doutrinariamente é classificado como
subsidiário, derivado ou acessório, dado que pressupõe a ocorrência de um ilícito anterior
(vinculação ao delito antecedente).

Quanto à prova do delito antecedente, assim delimitou o STF ao juilgar a Ação
Penal nº 470/MG, que julgou o caso do 'Mensalão':

Em qualquer dos sistemas, contudo, pela própria natureza do crime de lavagem ao feitio legal,
há vínculo indispensável com o crime antecedente. Só com tal colorido o fato poderá ofender o
primeiro bem jurídico protegido, que é a administração da justiça, como já pontuado. 
Essa ligação do branqueamento com o crime anterior, no entanto, a uma ciência do acusado,
como se vê da lição dos autores Raúl Cervini, William Terra de Oliveira e Luiz Flávio Gomes: 
Em consequência, não é exigida a prova cabal dos delitos antecedentes (sentença penal
condenatória), bastando apenas indícios da prática das figuras mencionadas nos incisos I a
VII, para que se complete a tipicidade. Como veremos com maiores 
detalhes mais adiante, para a instauração do processo penal (concretamente, o oferecimento
da denúncia) basta a prova indiciária da existência de uma atividade criminosa direcionada
aos crimes precedentes elencados no tipo. 
A lavagem de dinheiro é nesse sentido um crime que “olha adiante” (“geradeaus schauen”,
na concepção alemã), possuindo um objeto próprio e prescindindo da identificação e  punição
dos responsáveis pelos crimes antecedentes para que se complete a tipicidade.” (LEI DE
LAVAGEM DE CAPITAIS, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998) 
Nessa trilha, ainda que sequer inquérito policial tenha sido instaurado em relação ao crime
antecedente, este poderá ser considerado para efeito da tipificação da lavagem de ativos desde
que presente indício de sua existência apto a justificar a abertura do procedimento
investigatório. 
O Código de Processo Penal, em seu art. 239, conceitua o indício: 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 61/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” 
Veja-se, neste passo, que para averiguar a existência do crime antecedente o indício não
poderá representar mero exercício de imaginação. É que sua configuração terá efeitos no
campo penal, realizando o tipo do artigo 1º da Lei nº 9.613/98. Por conseguinte, a conclusão
sobre a existência do crime anterior tem de ser objeto de prova com alguma consistência,
ainda que indiciária, não conclusiva, mas com desenho viável para sustentar a imputação do
delito, sabido que um indício justifica a instauração de inquérito policial. 
É preciso, pois, na espécie, examinar cada uma das acusações para concluir se há prova,
ainda que indiciária, de crime antecedente paravisualizar as manobras dos  acusados com
valores de modo a tipificar o artigo 1º da Lei nº 9.613/98, na dicção anterior.

A Lei nº 9.613/98 foi substancialmente alterada pela Lei nº 12.683/12, em
síntese para que qualquer crime possa servir como delito antecedente ao crime de lavagem de
capitais.

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

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

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

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

Segundo José Paulo Baltazar Junior:

"A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento
do dinheiro de sua origem ilícita para que possa ser aproveitado. 
A criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca o proveito econômico na
prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da
sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os
ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tal crime é justamente a acumulação material (... )
É característica da lavagem, então, que os crimes antecedentes produzam lucros, tais como o
tráfico ilícito de entorpecentes e a corrupção. 
Também marca a lavagem de dinheiro a interação entre economia legal e ilegal, para onde se
tenta levar o produto do crime, o que também é próprio do crime organizado e traz
dificuldades para sua definição teórica e controle, na prática." 
(in Crimes Federais, 6ª ed. Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 598). 
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O Supremo Tribunal Federal, na AP 470/MG, no que toca ao dolo do agente,
discorreu sobre a possibilidade de que o elemento subjetivo do tipo decorra das próprias
circunstâncias e condições do elemento objetivo, o que não se confunde com
responsabilidade objetiva, nestes termos que ora adoto como parâmetros também para esta
ação penal:

O conteúdo da recomendação 2.b das Quarenta Recomendações do FATF - Financial
Action Task Force on Money Laundering (ou GAFI - Groupe Dáction Financière sur le
Blanchiment de Capitaux, orgão intergovernamental que traça os parâmetros mundiais para
o combate à lavagem de dinheiro), é uma delas: 
 "A intenção e o conhecimento exigidos para provar o crime de lavagem de dinheiro é
consistente com os parâmetros traçados nas Convenções de Viena e Palermo, incluindo o
conceito de que o estado mental pode ser inferido de  circunstâncias fáticas objetivas." 
Norma similar é encontrada em tratados internacionais, como no art. 6º, item 2, “f”, da
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que foi adotada
em 15.11.2000 e que foi  promulgada no Brasil pelo Decreto 5.015/2004 (“o conhecimento, a
intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no §
1º do presente artigo [lavagem de  dinheiro], poderão inferir-se de circunstâncias factuais
objetivas”). 
Cito também o art. 28 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003,
promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687, de 31.01.2006 (“o conhecimento, a intenção ou o
propósito que se requerem como elementos de um delito qualificado de  acordo com a
presente  Convenção [dentre eles, a lavagem de dinheiro] poderão inferir-se de
circunstâncias fáticas objetivas”). 
Os dois últimos dispositivos, previstos em tratados ratificados e já promulgados, são normas
jurídicas vigentes no Brasil. Têm o mesmo nível de hierarquia que dispositivos de lei
ordinária. Segundo a recomendação e essas normas, o elemento subjetivo do crime de
lavagem pode ser inferido do elemento objetivo.

Evidentemente, isso não significa estabelecer responsabilidade objetiva para o crime de
lavagem de dinheiro. 
Trata-se em realidade de uma regra probatória no sentido de que, em alguns casos, da prova
do elemento objetivo se pode inferir o elemento subjetivo, ou seja, a intenção criminosa.  É
que, em alguns casos, as circunstâncias objetivas da conduta 
autorizam juízo de que a falta de consciência e de vontade do agente, ou seja, a ausência da
intenção criminosa, era uma impossibilidade. A título ilustrativo da aplicação dessa regra
probatória, destaco julgamento do Supremo Tribunal Espanhol no qual entendeu-se que, da
prática pelo acusado, operador bancário, de diversas operações financeiras incomuns que
ocultavam a origem e natureza do dinheiro, era possível inferir o dolo do crime de lavagem de
produto (Sentencia 
1.704/2001, de 21.9.2001). Da ementa: 
“Blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes. Problemas de derecho
transitório en relación con los tipos establecidos en el CP 1.973. No es necesario que haya
recaído sentencia penal enrelación  con el tráfico de estupefacientes. Operaciones que ocultan
el origen del dinero y favorecen a quien ha obtenido las ganancias.Indicios  de los que se
puede deducir el conocimiento del origen del dinero blanqueado.” 
Embora o caso seja relativo à lavagem do produto de tráfico de drogas, o raciocínio
empregado é igualmente pertinente para outros delitos. Segundo aquela Corte, “el dolo, como
hecho de conciencia que es, ha de ser inferido normalmente de datos o fenómenos exteriores
que deben ser analizados con el mismo rigor y cautela com que lo son los indicios de los que
se infiere, en muchas ocasiones, la realidad del tipo objetivo de un delito”. No julgado, o dolo
foi inferido da prática pelo acusado de “operaciones que,aun no estando expresamente 
prohibidas por la normativa a la sazón vigente,eran, como  bien dice el Tribunal de instancia,
absolutamente irregulares y contrarias a los usos normalmente observados en la práctica
bancaria”. 
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No caso presente, as complexas operações financeiras realizadas envolvendo as contas das
empresas de Marcos Valério, algumas sem justificativa econômica perceptível, a quantidade e
o volume dos saques em espécie, a fraude na contabilização, as fraudes nos títulos de crédito e
as fraudes nos registros e comunicações pelo Banco Rural evidenciam, sem qualquer margem
para dúvida razoável, a presença do elemento subjetivo doloso, ou seja, a intenção de
ocultação ou de dissimulação das transações criminosas e da procedência ilícita dos valores
envolvidos.

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

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

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

Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem com dolo eventual
significa na prática excluir a possibilidade de punição das formas mais graves de lavagem, em
especial a terceirização profissional da lavagem. O caso presente ilustra essa hipótese, pois
houve, no caso do PP e do PL, a contratação de empresas financeiras que lavaram o
numerário repassado pelas contas das empresas de Marcos Valério de uma forma bastante
sofisticada. Ainda que tivessem ciência da elevada probabilidade da procedência criminosa
dos valores lavados, é  difícil, do ponto de vista  probatório, afirmar a certeza dos dirigentes
dessas empresas quanto à origem criminosa dos recursos. Sem admitir o dolo eventual, revela-
seimprovável, em regra, a condenação dos lavadores profissionais. 
 O tipo do caput do art. 1º da Lei 9.613/1998, de outra parte, comporta o dolo eventual pois,
em sua literalidade, não exige elemento subjetivo especial, como o conhecimento específico da
procedência criminosa dos valores objeto da lavagem. 
Essa interpretação encontra apoio expresso no item 40 da Exposição de Motivos n.º 692/1996: 
“Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a importação ou exportação de
bens com valores inexatos (art. 1º, §1º, III). Nesta hipótese, como nas anteriores, exige o
projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocultação ou dissimulação da utilização
de bens, direito ou valores oriundos dos referidos crimes antecedentes. Exige o projeto, nesses
casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a hipótese do caput do artigo.”
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A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I, do Código Penal,
jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada tipo penal específico. 
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo ser citada a
doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful blindness
doctrine). 
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-
americanas têm exigido, em regra, (i) a ciênciado agente quanto à elevada probabilidade de
que os bens, direitos ou  valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma
indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em
permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa. 
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de Apelação
Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de Apelação Federal
do Terceiro Circuito,US vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro 
Circuito. 
Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol, corte da
tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na Sentencia 22/2005, em caso de
lavagem de dinheiro, equiparando acegueira deliberada ao dolo eventual, também presente no
Direito brasileiro.

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

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

Trata-se de crime misto alternativo, de forma que a prática de um ou outras das
condutas referidas configura o delito (a subsunção da conduta a mais de um dos verbos
contidos no tipo configura crime único).

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

Feitos esses registros, passo à análise do caso concreto.

No caso específico atribuiu-se a prática do crime de lavagem de dinheiro na
modalidade de 'dissimular', uma vez que a evidente utilização de 27 (vinte e sete) falsos
bolsistas da UFPR, sendo que nenhum deles integrava o núcleo principal dos criminosos que
engendraram a prática e puseram em marcha a máquina ilícita, tinha como propósito
dissimular o destino final do produto do crime de peculato-desvio.

Portanto, a vinculação das reais destinatárias aos valores desviados era ocultada
por meio do trânsito de recursos pelas contas dos falsos bolsistas, e posteriores transferências
e saques, visando dissimular a origem dos valores recebidos a título de bolsa-auxílio, com a
finalidade de assegurar a fruição pelos agentes que cometeram os delitos antecedentes
(peculato). 
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Em três casos específicos, os valores do proveito ilícito eram transformados em
roupas, joias e semijoias, mediante a atribuição da condição de falsas bolsistas a três
vendedoras desses produtos. Ou seja, é óbvio que não se compram mensalmente joias,
semijoias e roupas nos valores que CONCEIÇÃO e TÂNIA alegadamente compravam. A
intenção, nesses casos, era justamente transformar dinheiro ilícito em produtos aparentemente
lícitos de difícil identificação da sua origem espúria. Em pouco mais de três anos lograram
transformar, unicamente utilizando-se dessa técnica, R$ 454.718,00 (quatrocentos e cinquenta
e quatro mil, setecentos e dezoito reais) em joias, semijoias e roupas de grife.

O exame dos autos demonstrou o sucesso da empreitada também nesse ponto,
visto que uma ínfima parcela se logrou recuperar dos R$ 7.351.133,10 (sete
milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e três reais e dez centavos) em recursos
públicos desviados da UFPR.

A rigor, o mecanismo se dava mediante a utilização de 'laranjas', pessoas com as
quais as integrantes do núcleo principal tinham alguma relação de proximidade e que ou
pouco questionavam a origem dos recursos por ignorância ou boa-fé ou se alinhavam
dolosamente ao esquema mediante alguma retribuição financeira ou outra benesse. Tão-logo
os valores eram creditados nessas contas de terceiros, sacavam diretamente em dinheiro vivo
ou efetuavam quase que de imediato as transferências para as contas dos reais destinatários
das bolsas indevidamente concedidas. Para isso, às vezes conduziam os falsos bolsistas à
institução financeira de carro, ou encurtavam o processo permanecendo diretamente na posse
dos cartões bancários e senhas dos correntistas a quem os valores eram primariamente
enviados.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Penal nº 470, estabeleceu que
a lavagem de dinheiro é "a dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia censura penal
autônoma, para além daquela incidente sobre o delito antecedente". Tem potencial lesivo
próprio e viola a Administração da Justiça ao impedir ou dificultar a descoberta do crime
antecedente.

Embora sejam condutas de ocultação e dissimulação relativamente simples, a
sofisticação não constitui elemento necessário à caracterização do crime de lavagem de
dinheiro ("a complexidade não é inerente ao crime de lavagem": RHC 80.816/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF, un., julgado em 10/04/2001).

Não há falar, no caso, em post factum impunível ou em aplicação do princípio
da consunção. Não é inerente ao tipo de peculato-desvio a utilização de contas de terceiros,
especialmente quando se percebe que, não por acaso, justamente as efetivas beneficiárias
finais do esquema não ofereceram em momento algum seus nomes e contas bancárias para
recebimento do proveito do crime diretamente dos Cofres Públicos (CONCEIÇÃO, TÂNIA,
MÁRCIA, MELINA, GISELE, MARIA ÁUREA e ANEILDA). Nesses casos, elas
receberam e usufruíram dos valores sempre posteriormente, por intermédio de transferências
bancárias ou saques em dinheiro vivo nos caixas. Sempre, portanto, tiveram a cautela
extremada de evitar suas vinculações diretas ao fruto dos crimes que comandavam.
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Resta comprovada, portanto, a materialidade do delito de lavagem de dinheiro
imputado na denúncia.

2.4. As autorias delitivas relativamente aos crimes de peculato e à lavagem
de dinheiro

2.4.1. Líderes e agenciadoras

O esquema delituoso consistente na prática reiterada de desvios de valores
destinados a pagamentos de Auxílio a Pesquisadores, Bolsa de Estudo no País e Bolsa de
Estudo no Exterior da UFPR ocorreu mensalmente entre março de 2013 e outubro de 2016.

O mecanismo era relativamente simples: em procedimentos de pagamentos de
bolsas submetidos ao pró-reitor e à pró-reitora substituta de pós graduação da UFPR para que
fossem aprovados e encaminhados para quitação eram inseridos mensalmente nomes e dados
bancários de indivíduos das relações pessoais das líderes e agenciadoras do esquema que
nenhuma relação docente possuíam com a Universidade.

Após um breve período inicial em que poucos nomes foram utilizados como
'teste de viabilidade' da prática criminosa, instituíram uma rede de 'laranjas' que atingiu o
total de 27 (vinte e sete) 'bolsistas' cuja função era basicamente a de, a um só tempo,
viabilizar as práticas criminosas e ocultar e dissimular a origem criminosa dos valores
desviados, permitindo que, em seguida, retornassem aos bolsos das mentoras e agenciadoras
mediante saques em espécie e transferências bancárias.

O estratagema, conquanto rudimentar, funcionou mensalmente sem que fosse
detectado por qualquer sistema de controle interno da UFPR, até ser descoberto com relativa
facilidade pela Controladoria Geral da União em inspeção realizada no segundo semestre de
2016.

Como resultado, o montante de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) foi sangrado dos Cofres Públicos e
financiou cruzeiros marítimos, jóias, roupas, viagens e jantares. Enfim, conferiu um padrão
de vida superior ao que os já bons e suficientes salários das envolvidas principais
proporcionavam até então.

Sim. Tudo com o dinheiro do contribuinte por meio do recolhimento
compulsório dos tributos. Aquele percentual que está embutido em cada compra sujeita ao
Imposto sobre Produtos Industrializados e ao Imposto de Importação, em cada operação
bancária na qual incide o Imposto sobre Operações Finaceiras e em cada tanque de
combustível, inclusive dos veículos de transporte público e escolares, que recolhe a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). Isso, claro, sem se falar
no Imposto de Renda da Pessoa Física e Jurídica que deve ser pago regiamente todos os anos,
além de diversos outros tributos federais.

No caso, parte desses valores deveria ser devolvida à sociedade sob a forma de
bolsas para estudantes e pesquisadores. Mas foi usada para permitir o deleite pessoal de um
pequeno grupo de criminosas, algumas delas travestidas de servidoras públicas e suas
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familiares e amigas próximas.

As líderes foram a então Chefe da Seção de Controle e Execução Orçamentária
da PRPPG/UFPR, CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, auxiliada direta e
decisivamente por TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, à época Secretária-Geral da PRPPG/UFPR.
Contaram com a colaboração material constante e indispensável de GISELE APARECIDA
ROLAND e de sua mãe MARIA ÁUREA ROLAND, servidora aposentada da UFPR e até
aquele momento ostentando a posição de 'bolsista sênior' da Universidade, ainda exercendo
atividades funcionais de relativo relevo no âmbito daquela instituição de ensino. Essas duas
últimas, desde o início da empreitada criminosa, agiram decisivamente para viabilizar os
desvios e a dissimulação dos valores surrupiados dos Cofres Públicos.

Existe a suspeita, ainda em investigação, de que o esquema delituoso tenha sido
antecedido de outras irregularidades envolvendo CONCEIÇÃO, MARIA ÁUREA, sua filha
GISELE e o respectivo marido JORGE LUIZ BINA FERREIRA, proprietário da empresa
REAGEN Produtos para Laboratório LTDA (CNPJ 82.075.748/0001-18) e ex-sócio da
ERMEX Comercial LTDA (CNPJ 12.538.002/0001-18), ambas fornecedoras de materiais
para a UFPR por meio contratos celebrados com dispensa de licitação pela PRPPG (ver o
relatório do evento 70, DESP2 do IPL 5012840-61.2017.4.04.7000 transcrito parcialmente no
item c adiante). Nesse setor trabalhou MÁRIA ÁUREA pouco antes de se aposentar, mesmo
local em que CONCEIÇÃO passou a ser lotada logo após a saída de MARIA.

À quadrilha se uniram as filhas de TÂNIA, MÁRCIA e MELINA CATAPAN,
que se encarregaram de cooptar mais pessoas para que figurassem como falsos bolsistas. Em
seguida, ANEILDA JOSEFA DOS SANTOS passou a integrar o grupo, por intermédio de
GISELE, utilizando-se da conta e dados bancários do septuagenário de que era cuidadora e
apresentando para figurar como 'laranja' seu ex companheiro NORBERTO.

Tudo isso foi possível graças à confiança de que CONCEIÇÃO e TÂNIA
gozavam perante alguns servidores mais graduados da UFPR - afinal, possuíam mais de 40
anos de serviços prestados à Universidade -, à deficiência dos sistemas de controle interno e
transparência e ao próprio porte do orçamento global da UFPR (em 2016 era de R$
1.276.873.031,00, dos quais R$ 998.202.317,00 destinados a pagamento de pessoal e R$
189.815.949,00 ao custeio), dentre alguns outros possíveis fatores que ainda não restaram
devidamente identificados.

Dado que todas trataram de se proteger e de atribuir a responsabilidade pelas
ações mais graves a terceiros, como costumeriamente ocorre com toda associação criminosa,
não há clareza exata sobre como, efetivamente, surgiu a compreensão de que seria uma boa
ideia saquear os cofres da UFPR. O certo é que três ou quatro pessoas não costumam ter o
mesmo pensamento exatamente ao mesmo tempo - como foi afirmado nos interrogatórios
judiciais. Também é pouco provável que tenham tido anos de ilibada conduta e, às vésperas
da aposentadoria, tivessem deliberado pelo cometimento de crimes contra a Administração
Pública. De todo modo, só se podem formular hipóteses do que ocorreu em sua origem.
Como para que os fatos objetivos sejam apreciados à luz do Código Penal não há sequer
necessidade de que esses pontos sejam esclarecidos, dessa ausência de certeza não decorre
prejuízo algum para a prolação da sentença.
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O fato é que R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e cinquenta e um, cento e
trinta e três reais e dez centavos) foram desviados e, embora este Juízo tenha adotado todas as
providências legais que estavam ao seu alcance para buscar a apreensão de bens e o bloqueio
de valores existentes em nome dos envolvidos para recompor os prejuízos causados, uma
parcela muito pouco significativa foi recuperada. O rombo causado pelas ações criminosas
permanece, em sua maioria, aberto e não há sinais de que, em horizonte próximo, venha a ser
preenchido com a restiuição do que foi saqueado dos Cofres Públicos.

Isso mesmo. 

Trata-se de cifra altíssima que deve ser sempre lembrada por todos os estudantes
e pesquisadores das universidades públicas do País que, em algum momento de suas vidas
acadêmicas, buscaram auxílio financeiro e não o obtiveram ou foram contemplados com
valores insuficientes para fazer frente às suas necessidades.

Igualmente, não deve ser esquecida por aqueles que ainda acreditam que os
ataques sistemáticos aos Cofres Públicos são exclusidade de detentores de mandatos eletivos
ou de quem possua posição de destaque na burocracia estatal. Tristemente, crimes dessa
natureza também são praticados com a mesma desfaçatez por indivíduos que integram
grupos intermediários do serviço público.

Feitas essas considerações iniciais passo a examinar a situação de cada uma das
envolvidas.

a) Conceição Abadia de Abreu Mendonça:

CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA era, à época dos fatos,
Chefe da Seção de Controle e Execução Orçamentária da PRPPG/UFPR. Nessa condição,
elaborou e assinou todos os processos de concessão de Auxílio a Pesquisadores, Bolsa de
Estudo no País e Bolsa de Estudo no Exterior constando os valores a serem pagos pelas notas
de empenho. Também elaborou e assinou as respectivas planilhas de pagamento.

Interrogada em Juízo, confessou a prática criminosa. Disse que a ideia da fraude
partiu, conjuntamente, dela e de  TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, GISELE APARECIDA
ROLAND e MARIA ÁUREA ROLAND em uma reunião dentro da sala de trabalho na
PRPPG. 

Inicialmente, elaborou dois primeiros processos e, após constatar que foram
bem-sucedidos, passou à elaboração os demais. Conforme afirmado por ela, ficou acordado
entre o núcleo principal que seria repassado para os titulares das contas bancárias um valor de
R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00, e o restante seria partilhado entre as mentoras do esquema, ou
seja, o valor arrecadado era juntado e divido de forma igualitária entre as quatro
(CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA). 

O esquema passou a funcionar em março de 2013.
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Disse, contudo, que em março de 2014 começou a ser chantageada por
pessoas que se diziam policiais federais (Maurício de Barros de Albuquerque e Paulo Braga),
afirmando que a partir desse momento o dinheiro ilicitamente arrecado passou a ser entregue
a eles. Conforme a versão apresentada por ela em Juízo, inicialmente recolhia todo o valor
arrecadado e entregava aos chantagistas, tendo posteriormente sido orientada por eles a
encaminhar os valores para a casa da MARIA ÁUREA, momento a partir do qual
CONCEIÇÃO entregava a parte referente a ela mesma e a TÂNIA, ficando GISELE
responsável pela sua e a de sua mãe. Segundo seu interrogatório, o crime deveria ocorrer até
fevereiro de 2014, somente tendo continuado em razão da chantagem sofrida, ocasião em que
passou a repassar os valores aos supostos policiais federais (evento 1163, VÍDEO9 a
VÍDEO20). 

A tese de que os valores eram integralmente repassados a indíviduos que se
apresentariam como Policiais Federais é fantasiosa e que, apenas por isso, o esquema se
manteve funcionando é primária, sem qualquer correspondência na prova dos autos. 

Na realidade o argumento é utilizado como escudo para justificar o incremento
exponencial do número de laranjas de que lançou mão e dos montantes desviados que,
devido a essa alegada extorsão, não teriam tido como destinatária ela própria ou seus parentes
próximos.

Diante das informações prestadas pela acusada perante a Autoridade Policial foi
expedido mandado de busca e apreensão pelo Juízo nos autos nº 5047322-35.2017.4.04.7000
para o fim de se apreenderem coisas e colherem as declarações dos responsáveis pela
extorsão. Na oportunidade, foi apurado que os dois indivíduos que, segundo a acusada, se
diziam policiais federais, seriam, na verdade, Gilberto Cordeiro de Barros e Carlos Cesar
Laminn, ambos já ouvidos no IPL 1655/2016 (autos nº 5060454962016.404.7000). Até agora
as investigações apontam que se tratava, na verdade, de investigadores particulares por ela
por razões sentimentais. 

De todo modo, ainda que tudo fosse verdade, cabia a ela, em uma situação tal,
adotar outras providências junto às autoridades do que simplesmente prosseguir em uma
empreitada criminosa apenas e tão somente para satisfazer outros criminosos. 

As contradições de seu próprio interrogatório judicial evidenciam que sequer é
verdadeira a afirmação de que os valores que arrecadava todos os meses ilicitamente eram
inteiramente destinados aos tais policiais fictícios:

Juiz: a partir de março de 2014 vocês continuaram com o negócio exclusivamente para pagar
essas pessoas? Conceição: sim. Juiz: não ficaram com dinheiro nenhum? Conceição: eu não
fiquei com dinheiro nenhum. Juiz: e elas? A Tânia e a Gisele. Conceição: É aquela coisa né,
era pra pagar. Eles passavam pra mim, o dinheiro, então tudo isso aí era pra repassar pros
caras, ninguém ficou com o dinheiro. Ficava com dinheiro aquele pessoal das contas (evento
1163, VÍDEO 10). 

Juiz: mas não era tudo pra eles? Sobrava alguma coisa? Porque eu não to entendendo. A
partir de março por exemplo, acho que era março, fevereiro de 2014, a senhora disse que duas
pessoas foram lá e começaram a extorquir, e ai o esquema se perpetuou para fazer frente a
esse a essas exigências. Mas era todo o dinheiro que era recolhido, ou sobrava pra vocês?
Conceição: não, a gente ficava com uma parte, normalmente de 3 a 5 mil reais a gente ficava.
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Juiz: por mês Conceição: aham. Juiz: pra cada uma? Conceição: é. Juiz: ou pra todo mundo?
Conceição: não, pra cada uma. Ficava entre R$ 3.000, R$ 3.500,00, dificilmente chegava a 5
porque o valor era muito alto dos caras. E como a gente tinha que dar pros beneficiários das
contas, tá, então a gente dava pros beneficiários, sobrava aquele montante, separava o dos
caras, e o que tinha a gente dividia, dava 3 mil, 3 mil e pouco (evento 1163,VÍDEO 15). 

A instrução revelou que as pessoas que foram cooptadas diretamente por
CONCEIÇÃO de modo a cederem contas bancárias para que ocorressem os desvios e a
dissimulação dos valores de modo a dificultar o seu rastreio foram Elaine Farias (recebeu 16
depósitos totalizando R$ 191.150,00); Marcos Fischer (recebeu 33 depósitos totalizando R$
447.050,00); Eder Tidre, em agenciamento conjunto com a corré TÂNIA (recebeu 38
depósitos totalizando R$ 515.350,00); Andréa Bezerra, em agenciamento conjunto com a
corré TÂNIA (recebeu 74 despósitos totalizando R$ 588.850,00); Patrícia Nascimento
(recebeu 17 depósitos totalizando R$ 158.850,00); Pedro Suarez (recebeu 73 depósitos
totalizando 638.376,10); Maria Suarez Campos (recebeu 31 depósitos totalizando R$
283.850,00); Maria Alba Suarez (recebeu 88 depósitos totalizando R$ 739.489,00); Maria
Eliete da Silva (teve sua conta utilizada como ponte para viabilizar o trânsito entre os valores
depositados na conta bancária de Maria Alba e a conta bancária titularizada por
CONCEIÇÃO).

 Ainda, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA (35 depósitos totalizando R$
78.923,00), ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL (48 depósitos totalizando R$
280.600,00) e JOICE MARIA CAVICHON (38 depósitos totalizando R$ 101.195,00) eram,
as duas primeiras, vendedoras de jóias e semijóias, e a útlima de roupas. CONCEIÇÃO, como
se intui, era cliente frequente e, evidentemente, pagava seus mimos com dinheiro desviado de
bolsas da UFPR. Em outras palavras, fundos surrupiados com a desfaçatez habitual dos
bolsos de todos os contribuintes.

Total dos valores desviados e dissimulados/ocultados em contas de terceiro por
cooptação de CONCEIÇÃO: R$ 4.023.683,10 (quatro milhões, vinte e três mil, seiscentos e
oitenta e três reais e dez centavos). Desse montante, R$ 1.104.200,00 (um milhão, cento e
quatro mil e duzentos reais) foi em agenciamento conjunto com TÂNIA.

Não deixa de ser curioso que, quem afirmou que o esquema tinha data para
acabar e seu propósito era o de unicamente capitalizar as criminosas que o encabeçavam até
março de 2014 - como se não fosse um despautério em si a afirmação estapafúria de que
desonestidade tem prazo de validade -, e somente prosseguiu porque estava sendo extorquida
desde então, seguiu efetuando transferências indevidas para comprar roupas e jóias
mensalmente até 31/10/16!

Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

b) Tânia  Márcia Catapan:

TÂNIA MÁRCIA CATAPAN era, à época dos fatos, secretária da
PRPPG/UFPR. Ela e suas filhas, MÁRCIA CRISTINA CATAPAN e MELINA DE FÁTIMA
CATAPAN, angariaram pessoas para que cedessem suas contas bancárias, assim como que
efetuavam os saques dos valores que eram transferidos para as suas contas. 
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Sustentou que acreditava que se tratava de dinheiro destinado a “pagamento de
fornecedores”, não tenhdo ficado com nenhuma parte dele.

Segundo afirmado por ela própria em interrogatório judicial, é servidora da
UFPR desde 1976. Certamente, sabe muito bem que a dinâmica para pagamento de
fornecedores não se dá transferindo fundos destinados a bolsas universitárias para pessoas
físicas que nada tem a ver com a atividade acadêmica  (evento 1162,VÍDEO3). 

Se se adicionar que boa parte dos destinatários eram das suas relações pessoais e
de suas filhas, a história adquire contornos de absurdo muito maior ainda.

Enfim, a narrativa não possui qualquer credibilidade e foi devidamente
desconstruída no curso da instrução pelas declarações das testemunhas que foram
arregimentadas por ela e suas filhas, bem assim das corrés CONCEIÇÃO e GISELE.

TÂNIA chegava a receber valores indevidos transferidos das contas dos falsos
bolsistas à sua própria e então os sacava - segundo ela, para entregá-los, na íntegra, a
CONCEIÇÃO que, conforme afirmou, era apenas colega de trabalho, e não matinha maior
amizade. Isso se revelou uma meia verdade. 

A acareção realizada no  evento 1443, VÍDEO6, demonstrou que a relação
existente entre ela e CONCEIÇÃO é mais próxima do que tentou fazer crer. Viajaram juntas
para um cruzeiro marítimo com show do cantor Roberto Carlos, CONCEIÇÃO conhecia as
filhas de TÂNIA que, de outro modo, sequer seriam chamadas a compor o grupo criminoso
se não houvesse concerto de vontades criminosas comuns entre CONCEIÇÃO e TÂNIA.

Mais do que isso, as demais acusadas CONCEIÇÃO e GISELE afirmaram
cabalmente que TÂNIA sempre fez parte do núcleo duro do grupo criminoso principal
responsável por arquitetar o plano. E os beneficiários por ela cooptados corroboraram a sua
participação dolosa nos atos de peculato-desvio e de lavagem de dinheiro decorrente da
dissimulação dos valores obtidos ilicitamente.

A tese defensiva é pueril e não possui qualquer correspondência com os fatos. 

Por fim, no evento 220, AP-INQPOL6, do IPL 5060454-96.2016.4.04.7000
consta relatório de material apreendido com as transcrições de conversas entre TÂNIA
CATAPAN e sua comparsa ANDRÉA BEZERRA  constam  vários diálogos entre ambas por
intermédio do aplicativo Skype que evidenciam claramente que TANIA movimentou a conta
que recebeu recursos desviados a título de bolsa de estudos, com o conhecimento e
consentimento de ANDREA. Trata-se da Conta nº 13000845558, Agência nº 371, Banco
Caixa Econômica Federal. TANIA transferia para si parte dos valores depositados nessa
conta. ANDREA se beneficiava com despesas pagas e valores transferidos por TANIA.
Parentes de ANDREA também se beneficiaram com transferências realizadas por TANIA. 

Enfim, TÂNIA sabia muito bem que os tais valores não tinha coisa alguma a
ver com supostos 'pagamentos de fornecedores'.

Alguns trechos:
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Há muito mais elementos nos autos que evidenciam cabalmente a presença do
dolo das condutas de TÂNIA, mas esses elementos são suficientes para demonstrá-lo com a
certeza para a prolação de um decreto condenatório absolutamente seguro. 

A instrução revelou que as pessoas que foram cooptadas diretamente por
TÂNIA de modo a cederem contas bancárias para que ocorressem os desvios e a
dissimulação dos valores para dificultar o seu rastreio foram Michela Notti , em
agenciamento conjunto com suas filhas MÁRCIA e MELINA (recebeu 17 depósitos
totalizando R$ 201.000,00); Dayane S. dos Santos, em agenciamento conjunto com suas
filhas MÁRCIA e MELINA (recebeu 62 depósitos totalizando R$ 552.450,00); Cherri
Francine Concer, em agenciamento conjunto com suas filhas MÁRCIA e MELINA (recebeu
74 depósitos totalizando R$ 624.400,00); Mydhiã S. dos Santos, em agenciamento conjunto
com suas filhas MÁRCIA e MELINA (recebeu 4 depósitos totalizando R$ 49.000,00); Daniel
Maia (recebeu 66 depósitos totalizando R$ 583.150,00); Éder Tidre, em agenciamento
conjunto com a corré CONCEIÇÃO (recebeu 38 depósitos totalizando R$
515.350,00); Andréa Bezerra, em agenciamento conjunto com a corré CONCEIÇÃO (recebeu
74 despósitos totalizando R$ 588.850,00).

 Ainda, vale mais uma vez ressaltar que foi TÂNIA CATAPAN que inseriu no
esquema criminoso suas filhas MÁRCIA e MELINA para que autassem conjuntamente na
captação e convencimento de novos laranjas para desvio e dissimulação dos valores
pertencentes aos Cofres Públicos, tendo ambas aderido voluntária e dolosamente às condutas
da mãe.

Total dos valores desviados e dissimulados/ocultados em contas de terceiro por
cooptação de TÂNIA: R$ 3.114.200,00 (três milhões, cento e quatorze mil e duzentos
reais). Desse montante, R$ 1.426.850,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil,
oitocentos e cinquenta reais) foi em agenciamento conjunto com MÁRCIA e MELINA, e R$
1.104.200,00 (um milhão, cento e quatro mil e duzentos reais) foi em agenciamento conjunto
com CONCEIÇÃO.

c) Gisele Aparecida Roland:
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GISELE APARECIDA ROLAND compunha o núcleo principal do esquema de
desvio de verbas da Universidade Federal do Paraná. Ao lado de CONCEIÇÃO, TÂNIA e
MARIA ÁUREA foi uma das mentoras e destinatárias dos recursos surrupiados dos Cofres
Públicos.

Para justificar sua participação nos crimes, afirmou em Juízo que atuava a
mando de CONCEIÇÃO e recebia meros R$ 1.000,00 mensais acrescido de outros R$ 50,00
por conta bancária cooptada. Disse deduzir que algo de ilícito havia, mas desconhecia o que
fosse (evento 1161, VÍDEO11).

Da mesma forma, disse que conheceu CONCEIÇÃO por conta da venda de
artesanatos na UFPR, não tendo havido qualquer relação entre essa e sua mãe MARIA
ÁUREA, o que foi negado veementemente por CONCEIÇÃO.

A tese defensiva não possui a mínima correspondência com a prova dos autos.

A rigor, a questão é muito mais simples do que pode parecer à primeira vista. A
análise do material apreendido e constante nos autos anexos, bem como a instrução desta
ação penal, apontaram seguramente para a existência de uma ação orquestrada por todas as
envolvidas no núcleo principal do esquema.

É mais do que óbvio que as circunstâncias de GISELE ser filha de MARIA
ÁUREA, servidora aposentada da UFPR, já tendo trabalhado no mesmo setor em que estava
lotada CONCEIÇÃO e que à época figurava como 'bolsista sênior' dando expediente na
mesma instituição de ensino, bem como que GISELE é atualmente companheira de JORGE
BINA FERREIRA - proprietário de uma empresa chamada REAGEN, que é fornecedora de
materias à UFPR, inclusive à PRPPG, sobre a qual há seríissimas suspeitas de fraudes em
certames licitatórios - não são meras coincidências.

A estratégia adotada pelas envolvidas é também claríssima e consiste em
admitir a ocorrência dos crimes naquilo em que seria impossível negá-los, dadas as provas
documentais coligidas, para em seguida objetar algum fato que pudesse excluir o dolo,
reduzir a sua culpabilidade ou implicar a conclusão de participação de menor importância.

Trata-se de um jogo retórico revestido de verdadeira psicodelia argumentativa.

De início, ressalte-se que a própria MARIA ÁUREA, ouvida em sede policial,
confirmou que conhecia CONCEIÇÃO da PRPPG/UFPR ((Evento 87, INQ2, fl. 2, autos nº
50604549620164047000):

QUE conheceu CONCEIÇÃO MENDONÇA na PRPPG no ano em que aposentou-se ou um
ano antes; QUE CONCEIÇÃO MENDONÇA começou a trabalhar ajudando no setor de Pós-
Graduação, e posteriormente ela foi para a contabilidade; QUE quando CONCEIÇÃO
MENDONÇA assumiu a Chefia da Seção de Orçamento e Finanças da PRPPG, a interrogada
trabalhava no gabinete do Reitor como bolsista sênior; QUE criou um vínculo de amizade com
CONCEIÇÃO MENDONÇA, passando uma a frequentar a casa da outra; QUE como
CONCEIÇÃO MENDONÇA frequentava a casa da interrogada também conheceu a sua filha
GISELE APARECIDA ROLAND
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A alteração da versão em Juízo se deu como estratégia defensiva e não possui
lógica alguma, quando comparada com as circunstâncias fáticas constatadas e as próprias
regras da experiência.

Ainda, uma demonstração de que o que GISELE tenta fazer crer ser uma grande
coincidência não resiste à própria lógica racional e é confrontada pela análise conjunta de
algumas circunstâncias fáticas, está nos autos de inquérito policial nº 5012840-
61.2017.4.04.7000 que investiga, a partir das várias notas fiscais apreendidas por ocasião do
cumprimento de mandado de busca e apreensão em razão da Operação Research, as relações
contratuais havidas entre a REAGEN e a UFPR.

Destaque-se o contido na Informação nº 012/2017 do Núcleo de
Análise/DELECOR/SR/DPF/PR (evento 70, INF3):
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No evento 70, DESP2 do mesmo IPL está acostado o seguinte despacho policial
datado de 14/09/18. A transcrição é importante por ser particularmente esclarecedora acerca
da teia de relações espúrias existentes entre todos há muito tempo:

 

Evidentemente que a apuração policial está em pleno andamento e não se pode
emitir juízo definitivo acerca das irregularidades cujas suspeitas recaem sobre os contratos
celebrados entre a REAGEN e a ERMEX e a UFPR. O fato é que as circunstâncias relatadas
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reforçam claramente os vínculos anteriores e paritários entres GISELE, MARIA ÁUREA e
CONCEIÇÃO para bem além do estapafúrdio argumento de que se conhecerem a partir da
venda de artesanato no corredores da UFPR e que GISELE era uma mera mandatária das
ordens de CONCEIÇÃO.

Não há coincidências que resistam a esse acervo probatório que resulta na
conclusão de que o relacionamento entre todos remonta há vários anos. Na fase dos desvios
de valores oriundos das bolsas de pesquisa, adicionou-se o cuidado de se pulverizarem os
valores desviados em várias contas bancárias em nomes de terceiros (laranjas) para se
ocultarem os reais destinatários das fraudes.

Acerca da personalidade de GISELE e sua forma de se conduzir, vale a pena se
assistir ao depoimento da testemunha Jussara Breda (evento 945, VIDEO7 e VIDEO8). Nele,
afirma textualmente que se tratava de pessoa historicamente desonesta que, muitos anos atrás,
já furtava ouro de seu próprio marido à época, que era garimpeiro e costumava ostentar
padrão de vida superior.

No mesmo sentido, o interrogatório de DIRLENE ESMANHOTO (evento 1159,
VIDEO7) reafirma a condição pessoal da corré.

A testemunha Glacir Silva, caixa do salão de beleza frequentado por GISELE
em Curitiba, afirmou que esta costumava deixar gorjetas altas, incomuns, após ser atendida,
de cerca de R$ 50,00. Também não permitia que fosse feito cadastro com seus dados
pessoais, algo que chamava muito a atenção (evento 945, VIDEO9). De acordo com outra
funcionária do estabelecimento (Neide P. da Silva), o mesmo salão de beleza era frequentado
também por CONCEIÇÃO (evento 945, VIDEO10).

Sequer as tentativas de desacreditar as palavras de MÁRCIO ROLAND, irmão
de GISELE, por suposta inimizade, foram frutíferas. As testemunhas foram muito vagas
acerca desses fatos (Gianna Roland, evento 945, VIDEO11, Taianna Roland, evento 945,
VIDEO12, e Felipe Bogado, evento 945, VIDEO13). Logo, há de se emprestar crédito, ao
menos em parte, e dada a coerência com os demais elementos de prova, às palavras dele
quando ouvido em interrogatório judicial acerca do envolvimento criminoso ativo de GISELE
e da entrega de expressivas somas de dinheiro diretamente a ela por CONCEIÇÃO durante o
período em que o esquema criminoso vigorou. 

A autoria e o dolo das ações de GISELE, portanto, estão plenamente
demonstradas.

A instrução revelou que as pessoas que foram cooptadas diretamente por
GISELE de modo a cederem contas bancárias para que ocorressem os desvios e a
dissimulação dos valores para dificultar o seu rastreio foram Dirlene Esmanhoto, em
agenciamento conjunto com sua mãe MARIA ÁUREA (recebeu 23 depósitos totalizando R$
117.500,00); Paulo Bogado (recebeu 28 depósitos totalizando R$ 318.550,00); Norberto Silva
(recebeu 9 depósitos totalizando R$  80.000,00); Márcio Roland (recebeu 6 depósitos
totalizando R$ 81.000,00); Alceni Oliveira (recebeu 27 depósitos totalizando R$ 228.400,00);

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 81/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

Eliane Camargo (recebeu 8 depósitos totalizando R$ 78.375,00); Carlos Bogado, em
agenciamento conjunto com sua mãe MARIA ÁUREA (recebeu 41 despósitos totalizando R$
271.525,00).

 Ainda, vale ressaltar que JORGE BINA FERREIRA, companheiro de GISELE,
participou do esquema não como 'laranja' mas como destinatário de ao menos uma
trasnferência bancária da conta de ALCENI - que também é sócia da empresa REAGEN -
para a sua própria.

Total dos valores desviados e dissimulados/ocultados em contas de terceiro por
cooptação de GISELE: R$ 903.825,00 (novecentos e três mil, oitocentos e vinte e cinco
reais). Desse montante, R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) foi em
agenciamento conjunto com MARIA ÁUREA.

d) Maria Áurea Roland:

MARIA ÁUREA ROLAND também integra o núcleo principal do esquema de
desvio de verbas da Universidade Federal do Paraná, tendo participado do seu planejamento e
recebendo parte dos valores líquidos auferidos. 

Em Juízo, afirmou que desconhecia a ocorrência dos crimes e que seu cartão
bancário ficava de posse de sua filha GISELE, não sabendo da origem dos valores
depositados (evento 1161, VÍDEO6 a VIDEO8).

O argumento defensivo é inverossímil.

Encerrada a instrução pode-se concluir com absoluta certeza de que, a despeito
da idade avançada, trata-se de pessoa lúcida, bem orientada, perspicaz e ardilosa.  

Dissimulada ao extremo, percebe-se que utilizou o tempo em favor de
aperfeiçoar suas habilidades de tergiversar e de falsear a verdade.

Um dos momentos mais esclarecedores acerca de sua personalidade foi quando
perguntada durante o interrogatório judicial acerca de seu neto PAULO ALLAN BOGADO,
também réu neste processo, após alguma hesitação, faltou com a verdade descaradamente ao
afirmar que apenas o via, juntamente com seus irmãos de 15 em 15 dias, bem como que a
mãe dele (Márcia), era uma boa mãe, muito amada pelos filhos (evento 1161, VIDEO6, a
partir do min11).

Contudo, quando se examina o conteúdo do interrogatório de PAULO, constata-
se que sua mãe Márcia (filha de MARIA ÁUREA) era viciada em drogas ilícitas e
simplesmente abandonou os filhos - sendo também aposentada da UFPR por estar acometida
por doença mental -, seu pai cumpriu pena em estabelecimento prisional por violência sexual
contra criança e a guarda dele e de seus irmãos era excercida na prática pela avó materna.
Essa mesma avó, ainda segundo o relato de PAULO, o alocou, juntamente com seus
irmãos, em uma casa que era de GISELE para que, aos 14 ou 15 anos de idade,
morassem sozinhos por quase três anos (evento 1159, VIDEO6, a partir do min5)! 
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Essas circunstâncias ajudam a compor um panorama de uma família
disfuncional em que a matriarca conduziu ao longo da vida com maestria uma rede de
mentiras, omissões e meias verdades. O resultado é, no aspecto criminal, o que se constata
nos presentes autos envolvendo seus filhos, neto, genro, ex-genro e sua sucessora na
Universidade.

O interrogatório de DIRLENE ESMANHOTO (evento 1159, VIDEO7)
evidencia que foi a própria MARIA ÁUREA quem solicitou a conta bancária da corré para
depósito de valores, afiançando as palavras de sua filha GISELE.

Também pretende fazer com que o Juízo acredite em coincidências absurdas e
fantásticas, como a de que, embora seu último posto na UFPR tenha sido em 1995 justamente
na PRPPG, tendo sido sucedida por CONCEIÇÃO, a relação havida entre essa e GISELE
decorria do comércio de peças de artesanato.

A análise comparativa entre o interrogatório judicial e o que falou em sede
policial também demonstra a fragilidade de sua tese defensiva. 

Interrogada perante a Polícia Federal  (evento 87, INQ 2, fl. 3, do IPL anexo),
afirmou:

QUE afirma que emprestou várias vezes o seu cartão da Caixa Econômica Federal para
CONCEIÇÃO MENDONÇA, alegando que ela o utilizava na função débito; QUE não sabe
dizer quando foi a primeira vez que emprestou o cartão para ela; QUE afirma que também
forneceu senha para CONCEIÇÃO.

Ou seja, na fase inquisitorial buscou responsabilizar exclusivamente
CONCEIÇÃO pelas práticas criminosas. Já em Juízo alterou a versão para o fim de ajustar
sua narrativa à de sua filha, também ré, GISELE. Apenas adicionou que descobriu em dado
instante que a filha teria emprestado o seu cartão a CONCEIÇÃO (evento 1161, VÍDEO6). 

Fez o mesmo quanto ao momento em que conhecera CONCEIÇÃO. No IPL
disse que a conheceu na PRPPG/UFPR quando ela ainda trabalhava lá , no ano em que se
aposentou ou um ano antes (evento 87, INQ2, FL. 2, do IPL). 

Vale a transcrição, porque esclarecedora:

QUE conheceu CONCEIÇÃO MENDONÇA na PRPPG no ano em que aposentou-se ou um
ano antes; QUE CONCEIÇÃO MENDONÇA começou a trabalhar ajudando no setor de Pós-
Graduação, e posteriormente ela foi para a contabilidade; QUE quando CONCEIÇÃO
MENDONÇA assumiu a Chefia da Seção de Orçamento e Finanças da PRPPG, a interrogada
trabalhava no gabinete do Reitor como bolsista sênior; QUE criou um vínculo de amizade com
CONCEIÇÃO MENDONÇA, passando uma a frequentar a casa da outra; QUE como
CONCEIÇÃO MENDONÇA frequentava a casa da interrogada também conheceu a sua filha
GISELE APARECIDA ROLAND.

Em fase judicial afirmou que se aposentara antes de CONCEIÇÃO a suceder na
PRPPG e atribuiu a relação havida à esdrúxula tese da venda de artesanatos (evento
1161, VÍDEO6):
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Juiz: qual a sua relação com a Conceição? Maria Áurea: a minha relação com a Conceição
era boa, eu conheço a Conceição, tanto é que quando eu me aposentei, antes de ficar doente,
nós fazíamos artesanato, e eu vendia pra Universidade, pros conhecidos, então a Conceição
era uma que comprava, ela, a Tânia. Que eu me aposentei em 95 e ela entrou em 96, mas por
intermédio da Tânia eu fiquei conhecendo a Conceição e fizemos uma boa amizade. Juiz:
aonde a senhora trabalhava na UFPR antes de aposentar? Qual o setor? Maria Áurea: antes
de eu me aposentar? Na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Juiz: foi lá que a
Conceição. A Conceição foi trabalhar na sua função? Maria Áurea: é eu sai em junho de 95,
eu acredito que foi mais ou menos metade do ano, e ela começou a trabalhar lá em 96. 

Consigne-se, mais uma vez, que a fraude em exame, tudo indica, não é nada
além do que a continuação de um esquema de desvio de verbas da Universidade Federal do
Paraná, atualmente em fase de investigação, que era realizado por intermédio de contratos
celebrados com a empresa REAGEN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., de
propriedade do genro de MARIA ÁUREA, JORGE LUIZ BINA FERREIRA, também réu. 

Conforme confessado por CONCEIÇÃO, foi MARIA ÁUREA quem lhe
procurava com a proposta do esquema de empresas para fornecer orçamentos fraudulentos da
REAGEN, cabendo àquela forjar os processos internos na PRPPG. Tal esquema teria como
participantes as mesmas integrantes do núcleo principal da ação em comento, qual seja,
CONCEIÇÃO, TÂNIA, MARIA ÁUREA e GISELE (evento 87, INQ4, do IPL anexo). 

MARIA ÁUREA é criminosa nata, com um longo histórico de participação em
desvios de verbas da UFPR. Ela era o elo entre a sua filha GISELE e as então servidoras
CONCEIÇÃO e TÂNIA MÁRCIA CATAPAN. 

A autoria e o dolo das ações de MARIA ÁUREA portanto, estão
suficientemente demonstradas uma vez que ela, acompanhada de GISELE, CONCEIÇÃO e
TÂNIA, arquitetaram o esquema de desvio de verbas públicas da Universidade Federal do
Paraná, se apropriando dos valores desviados.

A instrução revelou que as pessoas que foram cooptadas diretamente por
MARIA ÁUREA de modo a cederem contas bancárias para que ocorressem os desvios e a
dissimulação dos valores para dificultar o seu rastreio foram Dirlene Esmanhoto, em
agenciamento conjunto com sua filha GISELE (recebeu 23 depósitos totalizando R$
117.500,00); e Carlos Bogado, em agenciamento conjunto com sua filha GISELE (recebeu 41
despósitos totalizando R$ 271.525,00).

Total dos valores desviados e dissimulados/ocultados em contas de terceiro por
cooptação de MARIA ÁUREA, em agenciamento conjunto com GISELE: R$
117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais).

Ainda, a análise das quebras dos sigilos bancários identificou transferências
diretas dos falsos bolsistas NORBERTO, PAUL, ALCENI e MÁRCIO para a conta bancária
de MARIA ÁUREA.

d) Márcia Cristina Catapan:
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MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, também conhecida como Kiti, é filha de
TÂNI CATAPAN e auxilou, ao lado de sua irmã MELINA, a mãe, secretária-geral da
PRPPG/UFPR, a cooptar falsos bolsistas para viabilizar o desvio e a dissimulação dos valores
surrupiados.

Reafirmou a cantilena de que, segundo sua mãe, a finalidade era a de pagamento
de fornecedores da UFPR. Como se viu quando da análise da autoria de TÂNIA, a tese é
infundada e não tem qualquer lógica ou correspondência no acervo probatório acostado aos
autos.

Registre-se inicialmente que, além da cooptação de pessoas para que
fornecessem contas bancárias para viabilizar os desvios e a correspondente dissimulação,
transitaram R$ 445.040,00 em suas contas pessoais, decorrentes de transferências efetuadas
diretamente dos bolsistas. 

Mais do que isso, a acusada retinha os cartões de débitos dos laranjas, tendo
fornecido em Juízo uma explicação absolutamente inverossímil para isso. Efetuava ela
própria os saques na maioria das vezes e também as transferências para sua conta bancária
pessoal, alegadamente para repassar a sua mãe que, segundo afirma, encaminhava tudo para
CONCEIÇÃO posteriormente para supostos pagamentos de fornecedores da UFPR (evento
1162, VÍDEO4). 

A quantidade de pessoas cooptadas, de saques, de transferências para sua conta
pessoal e os altíssimos valores envolvidos nas transações contrariam frontalmente a tese de
que tudo aquilo se deu, ao longo de mais de três anos seguidos, apenas e tão-somente para
fazer um mero favor a CONCEIÇÃO, colega de sua mãe, com vistas ao pagamento de
fornecedores da UFPR.

A tese é tão inacreditável que paradoxalmente se torna difícil - melhor seria
dizer desnecessário - elaborar um texto mais longo para refutá-la. 

Basicamente, a acusada quer fazer crer que, durante quase quatro anos, auxiliou
decisivamente a drenar milhões de reais destinados a bolsas para pesquisadores de uma
universidade pública, com um dispêndio absurdo de trabalho e energia, recrutando
terceiros de suas relações pessoais em grande quantidade, para continuamente 'pagar
fornecedores' sob a forma de uma mera gentileza a uma pessoa que mal conhecia e que era,
unicamente, colega de sua mãe - afinal, a própria TÂNIA nega amizade com CONCEIÇÃO. 

Considerando-se todas as transações efetuadas das contas de CHARLENE,
CHERRI, DAYANE, MICHELA e MYDHIA, foram realizados 664 saques e 204
transferências bancárias. Ainda, foram transferidos para a conta de MÁRCIA R$ 445.040,00,
o que, levando em conta o limite de saque de R$ 1.500,00, teriam levado a denunciada mais
296 vezes ao banco, totalizando 960 saques. 

Tudo isso porque a ré é uma pessoa gentil, bondosa e prestativa. Nada além.

Isso sem contar as divergências entre o que declarou em sede policial e em
Juízo, o que mais demonstra a fragilidade de seus argumentos.
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Adicione-se, também, as provas acostadas no evento 220, AP-
INQPOL18, INQPOL20 e INQPOL44 do IPL, em que a Autoridade Policial examinou os
dados armazenados em seu telefone celular - devidamente autorizado pelo Juízo - e que
evidenciam claramente o conhecimento desta acusada acerca das fraudes em que estava
dolosamente envolvida muito antes da deflagração da fase ostensiva da Operação Research.

O material probatório é muito extenso e completo. Apenas
exemplificativamente transcreve-se o seguinte:
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Há ainda vários outros elementos nos autos que evidenciam cabalmente a
presença do dolo das condutas de MÁRCIA para o fim de desviar e dissimular valores
destinados a bolsas da PRPPG/UFPR.

A instrução revelou que as pessoas que foram cooptadas diretamente por
MÁRCIA de modo a cederem contas bancárias para que ocorressem os desvios e a
dissimulação dos valores para dificultar o seu rastreio foram Michela Notti, em agenciamento
conjunto com sua mãe TÂNIA e sua irmã MELINA (recebeu 17 depósitos totalizando
R$ 201.000,00); Dayane S. dos Santos, em agenciamento conjunto com sua mãe TÂNIA e
sua irmã MELINA (recebeu 62 depósitos totalizando R$ 552.450,00); Cherri Francine
Concer, em agenciamento conjunto com sua mãe TÂNIA e sua irmã MELINA (recebeu
74 depósitos totalizando R$ 624.400,00); Mydhiã S. dos Santos, em agenciamento conjunto
com sua mãe TÂNIA e sua irmã MELINA (recebeu 4 depósitos totalizando R$ 49.000,00);  e
Charlene de Mello (recebeu 4 depósitos totalizando R$ 49.000,00).
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Total dos valores desviados e dissimulados/ocultados em contas de terceiro por
cooptação de MÁRCIA: R$ 1.475.850,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil,
oitocentos e cinquenta reais). Desse montante, R$ 1.426.850,00 (um milhão, quatrocentos e
vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) foi em agenciamento conjunto com TÂNIA e
MELINA.

As quebras de sigilo bancário revelaram 204 transferências bancárias das contas
das falsas bolsistas CHARLENE, CHERRI, DAYANE, MICHELA e MYDHIA para a conta
bancária de MÁRCIA, totalizando R$ 445.040,00. 

e) Melina de Fátima Catapan:

A exemplo do que ocorreu com sua irmã MÁRCIA, MELINA também atuou
auxiliando sua mãe TÂNIA na cooptação de falsos bolsistas para viabilizar o desvio dos
valores e a sua respectiva dissimulação.

Reafirmou a cantilena de que, segundo sua mãe, a finalidade era a de pagamento
de fornecedores da UFPR. Como se viu quando da análise das autorias de TÂNIA e de
MÁRCIA, a tese é infundada e não tem qualquer lógica ou correspondência no acervo
probatório acostado aos autos.

Registre-se inicialmente que, além da cooptação de pessoas para que
fornecessem contas bancárias para viabilizar os desvios e a correspondente dissimulação,
transitaram R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos reais) em suas contas
pessoais, decorrentes de transferências efetuadas diretamente dos bolsistas. 

A quantidade de pessoas cooptadas, de saques, de transferências para sua conta
pessoal e os valores envolvidos nas transações contrariam frontalmente a tese de que tudo
aquilo se deu, ao longo de mais de três anos seguidos, apenas e tão-somente para fazer um
mero favor a CONCEIÇÃO, colega de sua mãe, com vistas ao pagamento de fornecedores da
UFPR.

A tese é tão inacreditável que paradoxalmente se torna difícil - melhor seria
dizer desnecessário - elaborar um texto mais longo para refutá-la. 

Basicamente, a acusada quer fazer crer que, durante quase quatro anos, auxiliou
decisivamente a drenar milhares de reais destinados a bolsas para pesquisadores de uma
universidade pública, com um dispêndio absurdo de trabalho e energia, recrutando
terceiros de suas relações pessoais, para continuamente 'pagar fornecedores' sob a forma de
uma mera gentileza a uma pessoa que mal conhecia e que era, unicamente, colega de sua mãe
- afinal, a própria TÂNIA nega amizade com CONCEIÇÃO. 

Tudo isso porque a ré é uma pessoa gentil, bondosa e prestativa. Nada além. E,
embora seja bacharel em direito desde 2010, "não viu problema algum em ceder suas contas
para que transitassem valores oriundos da UFPR" sob a pífia desculpa de pagamentos de
fornecedores (evento 1162, VIDEO7).
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Isso sem contar as divergências entre o que declarou em sede policial e em
Juízo, o que mais demonstra a fragilidade de seus argumentos. 

Adicione-se, também, as provas acostadas no evento 220, AP-INQPOL18 do
IPL, em que a Autoridade Policial examinou os dados armazenados em seu telefone celular -
devidamente autorizado pelo Juízo - e que evidenciam claramente o conhecimento desta
acusada acerca das fraudes em que estava dolosamente envolvida muito antes da deflagração
da fase ostensiva da Operação Research.
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A esse propósito, transcreve-se o seguinte: 

Não por acaso a acusada, interrogada em Juízo, afirmou falsamente que possuía
contato mínimo com as beneficiárias Cherri, Mydhiã, Dayane, Charlene e Michaela, pois era
somente 'amigas da irmã'. Segundo suas palavras, "meu contato com cada uma delas é
mínimo. Oi e tchau, e olha lá ainda" (evento 1161, VIDEO7, min6).
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Em diálogo travado com sua irmã MÁRCIA restou devidamente comprovado o
seu conhecimento pleno das ocorrências das fraudes (evento 220, AP-INQPOL44 do IPL):
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Embora não fosse sequer necessário, na análise do Notebook de MELINA
sobreveio mais uma comprovação acerca de sua ciência da empresa delituosa da qual tomava
parte ativa (evento 220, AP-INQPOL53 do IPL):
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Resta, portanto, cabalmente demonstrada a  presença do dolo das condutas de
MELINA para o fim de desviar e dissimular valores destinados a bolsas da PRPPG/UFPR.

A instrução revelou que as pessoas que foram cooptadas diretamente por
MELINA de modo a cederem contas bancárias para que ocorressem os desvios e a
dissimulação dos valores para dificultar o seu rastreio foram Michela Notti, em agenciamento
conjunto com sua mãe TÂNIA e sua irmã MÁRCIA (recebeu 17 depósitos totalizando
R$ 201.000,00); Cherri Francine Concer, em agenciamento conjunto com sua mãe TÂNIA e
sua irmã MÁRCIA (recebeu 74 depósitos totalizando R$ 624.400,00); e Mydhiã S. dos
Santos, em agenciamento conjunto com sua mãe TÂNIA e sua irmã MÁRCIA (recebeu
4 depósitos totalizando R$ 49.000,00).

Total dos valores desviados e dissimulados/ocultados em contas de terceiro por
cooptação de MILENA, juntamente com sua irmã MÁRCIA e sua mãe TÂNIA: R$
874.400,00 (oitocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais). 

As quebras de sigilo bancário revelaram que foram transferidos diretamente
para sua conta bancária R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos reais) das contas
dos falsos bolsistas EDER e ANDREA. 
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f) Aneilda Josefa dos Santos:

A corré ANEILDA JOSEFA DE JESUS não compunha o grupo principal da
fraude, mas auxiliou diretamente GISELE APARECIDA ROLAND no agenciamento de
LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO para que emprestasse a sua conta bancária a fim de
ser destinatária do dinheiro desviado da UFPR, assim como cedeu a conta bancária de
Alvadir Batista da Silva para a mesma finalidade. 

Alvadir é um idoso que tinha como cuidadora ANEILDA. Ela que administrava
a sua conta e, sem a sua ciência e consentimento, em absoluto abuso de confiança, forneceu
os dados bancários para que ele figurasse como mais um falso bolsista, atendendo a pedido de
GISELE

Embora tenha pretendido dar a entender perante o Juízo ser pessoal de boa-fé,
trata-se de criminosa dissimulada e cruel que obviamente prevalecia-se das relações de
proximidade com um idoso debilitado para se beneficiar ilicitamente.

Um bom exemplo de como eram as relações dela com o ancião está no evento
220, AP-INQPOL56, fls. 12/13 do IPL em que, em diálogo mantido com o também réu
NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS, se refere a Alvadir como “velho do cão”,
“endemoniado”, “que dorme todo dia”, “desgramado” e “pirracento”.

Não satisfeita, ANEILDA acabou atuando como um braço de GISELE na
cooptação de mais uma falsa bolsista, dessa vez a pessoa de LUZINETE DAMASCENO
SAMPAIO. Aparentemente, tomou gosto pela empresa criminosa de tal forma que decidiu
também passar a agir mais ativamente, certamente não porque é uma alma caridosa e
benevolente. Assim afirmou em seu interrogatório judicial (evento 1159, VIDEO8):

Juiz: sobre a conta da Luzinete então, a Gisele pediu pra senhora uma conta, a senhora
forneceu uma conta corrente que tinha, e depois ela pediu outra e a senhora foi falar com a
Luzinete? Aneilda: não, ela pediu pra fazer mais depósitos, daí eu falei pra ela que não,
porque quando eu fui retirar um dinheiro dela uma vez, o rapaz do caixa perguntou pra mim
qual a origem do dinheiro, aí a Gisele não deixou eu falar, ela foi lá e conversou com o rapaz,
pôs o dinheiro lá, aí na saída eu falei pra Gisele “olha Gisele, eu sou uma pessoa muito
honesta, muito certa, eu não gostei da pergunta do rapaz, o dinheiro não é meu mesmo, então
eu não vou mais emprestar a minha conta pra retirar em saque nenhum”. Aí passou uns três
meses ela voltou novamente falando que tinha mais um depósito, porque era justo, porque era
do menino, porque isso, aquilo. Aí a Lu, quando ela vinha do trabalho, ela passava na minha
casa, porque a gente morava no mesmo bloco, era morava em cima e eu morava embaixo, e a
gente era amiga até então. Aí eu conversando com ela sobre o assunto, aí eu perguntei pra ela
“você não quer receber na tua conta esse dinheiro pra Gisele parar de me aborrecer?”. E ela
aceitou, né. Só que não passou, não chegou a sacar dinheiro. Eu não sei como que passou esse
dinheiro aí.

Portanto, tendo concluído se tratar de algo ilícito optou por indicar terceira
pessoa para fazer parte do esquema criminoso.

LUZINETE cedeu a conta a pedido de ANEILDA e entregou-lhe inclusive o
cartão bancário (evento 1159, VIDEO2):
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Luzinete: eu abri essa conta a pedido da Ani. Juiz: como surge essa proposta pra senhora, eu
não sei, a senhora falou, salvo engano, abrir a conta é isso? Ou já tinha a conta? Luzinete: ela
chegou pra mim e pediu pra mim abrir uma conta no Banco do Brasil pra ela. Aí eu ofereci
pra ela, que eu tinha uma conta, ainda tenho, no Bradesco e na Caixa Econômica. Aí eu
ofereci pra ela, digo “não eu tenho uma conta lá”. Aí ela não quis, ela queria que eu abrisse a
outra conta. Aí, algumas tentativas que ela pediu pra mim né, aí eu fui no horário do meu
intervalo, do meu serviço né, eu fui abrir a conta pra ela. Aí eu abri, quando chegou o cartão
eu passei o cartão, a senha, o número do CPF que ela pediu, porque como ela disse que era de
uma pensão de uma amiga, que o marido tinha separado tinha ido embora né, fora do Brasil,
no exterior, então precisava do CPF. Aí eu passei tudo pra ela. Juiz: ela falou que era pra uma
pensão? De uma amiga ou dela mesma? Luzinete: pensão do filho de uma amiga Juiz: de uma
amiga? Luzinete: de uma amiga. Esse dinheiro vinha de fora, por isso que ela queria. Juiz: a
senhora não sabia da onde vinha o dinheiro nem nada? Luzinete: não eu não sabia de nada,
apenas eu abri pra ela né. Juiz: e como é que a senhora pegou de volta o cartão? A senhora
pediu ou ela devolveu? Luzinete: no momento eu não lembro se eu pedi, mas ela me entregou.
Só que eu não lembro se eu pedi o cartão ou se ela me entregou. Eu sei que no dia que ela me
entregou ela falou que não tinha tido depósito nenhum de pensão.Juiz: entendi. Ela prometeu
pra senhora alguma remuneração, algum benefício, algum presente? Luzinete: remuneração
você fala dinheiro? Juiz: é, qualquer coisa. Luzinete: ela falou que quando caísse essa pensão
ela me dava R$ 200,00, cada vez que caísse. Só que quando ela me entregou o cartão ela falou
que não tinha tido nada. Juiz: quer dizer, nem os duzentos reais ela deu pra senhora? Luzinete:
não, ela não me deu nada.

O interrogatório da réu também evidenciou, por sua vez, que ANEILDA, não
tendo relação alguma com Alvadir que não fosse estritamente profissional, figura como
destinatária de benefício previdenciário dele, a partir da realização de casamento/declaração
de união estável simulados, em evidente fraude em desfavor do Estado do Paraná, razão por
que haverá de ser oficiado ao MP Estadual e ao ParanáPrevidência para que apurem os fatos,
nos âmbitos de suas atribuições funcionais.

Resta, portanto, demonstrada a  presença do dolo das condutas de
ANEILDA para o fim de desviar os valores destinados a bolsas da PRPPG/UFPR.

Entendo, todavia, não haver comprovação suficiente do dolo da agente em
praticar o crime de lavagem de dinheiro, tendo em consideração que, em princípio, parece
não ter participado da montagem da estratégia criminosa e não tomou parte diretamente na
decisão de pulverizar os depósitos das bolsas universitárias em diveros destinatários para,
assim, dissimular a sua origem e evitar o seu rastreio.

A instrução revelou que a pessoa que foi cooptada diretamente por ANEILDA
de modo a ceder sua conta bancária para que ocorressem os desvios foi Luzinete Sampaio
(recebeu 3 depósitos totalizando R$ 29.000,00). Também utilizou a conta bancária de Alvadir
da Silva, a qual tinha acesso, para movimentar R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos
reais) oriundos de bolsas indevidamente concedidas a ele próprio, sem sequer o seu
conhecimento.

Total dos valores desviados em contas de terceiro por cooptação de ANEILDA:
R$ 75.700,00 (setenta e cinco mil e setecentos reais). 

2.4.2. Falsos bolsistas

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 99/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

Poucas vezes este magistrado, nos 19 (dezenove) anos de carreira completados
no último dia 24/01/2019, se viu frente a uma situação tão tortuosa para definir critérios
distintivos entre réus que, aparentemente, se encontram em situação idêntica.

São 27 (vinte e sete) acusados que figuraram falsamente como bolsistas da
UFPR. Não há dúvida alguma de que nenhum deles, em tempo algum, levou a cabo qualquer
atividade acadêmica universitária. Eles mesmos o admitiram em Juízo.

São parentes, amigos e conhecidos dos mentores da falcatrua. Exercem as mais
diversas profissões, tais como vendedor, comerciante, empresário, músico, manicure,
maquiadora, doméstica, taxista, auxiliar de escritório, pedreiro, repositor de estoques,
aposentado, funcionário de tabelionato, cabeleireira, pedagoga, contadora, operadora de
caixa, chefe de cozinha, assistente administrativo e dona de casa.

Enfim, é uma amostra das atividades habitualmente exercidas pelos brasileiros
para obter renda. Em comum há os vínculos com as líderes e agenciadoras CONCEIÇÃO,
TÂNIA, GISELE, MARIA ÁUREA, MÁRCIA, MELINA E ANEILDA e o fato de que
jamais, em tempo algum, estudaram ou realizaram qualquer pesquisa na UFPR.

Também é uma amostra de como funcionam, muitas vezes, as relações entre
quem possui alguma posição funcional, econômica ou social de certa expressividade e
aqueles que compõem a base do sistema produtivo. Entre aqueles que possuem certa
autonomia - que permite desviar dinheiro público, já que, por princípio, não se malversa
dinheiro recebido honestamente  - e aqueles que são chamados a aderir por dolo ou culpa ao
esquema em troca de alguma benesse ou para atender a um favor lastreado em vínculos de
amizade ou parentesco. A um amigo ou parente nada se nega!

Nesse emaranhado estão a manicure que recebia boas gorjetas da cliente que
'trabalhava na Federal', o sobrinho que foi criado pela avó porque os pais se omitiam em seu
dever familiar, a cabeleireira que era irmã de outra bolsista, a comadre da agenciadora, uma
família inteira de amigos de décadas da funcionária da UFPR. Todos cooptados com os mais
diversos argumentos. Desde a necessidade de uma conta bancária de terceiro para receber
salários atrasados sem que o banco pudesse descontar um suposto débito da correntista, uma
alegada venda de um imóvel, uma pensão alimentícia que deveria pretensamente ser omitida
do atual marido, até uma imaginária restrição de crédito que impediria a utilização de uma
conta bancária em seu próprio nome.

A retribuição por tais favores vinha sob a forma de depósitos que variavam de
R$ 50,00 a R$ 2.000,00 por quem cedia as contas bancárias. E mesmo assim há relatos de que
as agenciadoras mentiam regularmente sobre o uso das contas, informando não haver
movimentação que justificasse o pagemento de qualquer remuneração quando, efetivamente,
isso ocorria. Em algumas vezes a contrapartida era nada além do que a manutenção da
'amizade', incutindo no terceiro a ideia de que poderia se sentir incluído no seleto(?) rol de
amigos da servidora pública ou da detentora de curso superior de pedagogia ou de direito. 

Obviamente que todos os falsos bolsistas negaram veementemente que
soubessem que a origem do dinheiro era ilícita. Portanto, emprestaram suas contas bancárias
a terceiros, sem nada perguntar e sem sequer conferir extratos, muitos deles entregando o
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próprio cartão de débito da conta ou mesmo a abrindo como um 'favor'. 

Todos alegaram que o fizeram por confiar piamente nas rés. 

Devem ser espécies de Madres Teresas de Calcutá por inspirarem tamanha
confiança. Ou detentoras de poderes mágicos de convencimento - coisa que, nem de longe, se
pode perceber nos seus interrogatórios, dada a singeleza dos argumentos e o patético das
explicações que as integrantes do núcleo delituoso principal forneceram.

Em muitas das declarações colhidas em Juízo restou confirmado que os tais
falsos bolsistas recebiam valores, às vezes periódicos, às vezes em parcela única, e em outras
mediante retenção de parte do montante depositado, a título de 'recompensa' pelo empréstimo
da conta bancária. Tais informações, frequentemente, foram de encontro às afirmações dos
demais acusados de que não receberam nada por tal serviço. 

No mundo das pessoas razoavelmente informadas, zelosas e capazes de realizar
correlações de causa e efeito com mediana clareza sabe-se que não se deve emprestar uma
conta bancária pessoal para que um terceiro a movimente como bem lhe aprouver. No caso
dos acusados nenhum deles é pessoa abastada. Como se viu, são trabalhadores, em sua
maioria da base da sociedade, que certamente tinham bastante atenção com o seu dinheiro. 

Das circunstâncias que emergiram dos interrogatórios dos corréus no sentido
de que recebiam valores das líderes do esquema e da estranheza da incomum situação de
tantos empréstimos graciosos de conta, todos repetindo a mesma história de que confiavam
cegamente nas agenciadoras, se poderia concluir terem agido todos com dolo eventual.
Teriam assumido voluntariamente o risco de produzir qualquer resultado a partir do momento
em que emprestaram suas contas bancárias, ainda que não tivessem conhecimento expresso
de que colaboravam decisivamente para o cometimento de delitos.

Mas o mundo real de parte significativa das pessoas não funciona assim.

Há muita desfaçatez, tentativa de ganhos fáceis, aceitação de riscos a pretexto
de que 'não se tinha conhecimento' da ilicitude praticada, ardis e malandragens das mais
diversas, ao lado da evidente ação dolosa e do tradicional 'jeitinho' por meio do qual a pessoa
se considera mais perspicaz do que os demais seres humanos que habitam o planeta.

Contudo, existem também empréstimos de contas bancárias motivados por
graus de parentesco, amizade, dificuldades financeiras, tentativas genuínas de auxílio a
pessoas próximas, boa-fé, ingenuidade e ignorância pura e simples.

O desafio, no caso, está em se estabelecer o critério norteador mais justo para
divisar o criminoso do ingênuo, do inocente útil ou daquele que, a despeito da condição de
esperteza, está no limite da censura penal e, entretanto, não a merece.

O critério puro e simples da cegueira deliberada e do consequente dolo eventual
decorrente da cessão, onerosa ou não, das contas bancárias não atende, no caso, ao sentido
de Justiça. Seria perfeito se o standard que se pudesse trabalhar fosse o equivalente ao do
magistrado, do MPF, dos defensores ou de outros profissionais equivalentes.
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Mas não é esse o caso, como se viu.

Demais, há de se concordar com a manifestação da DPU no evento 1628
quando aduz que aos responsáveis por assinar as ordens de pagamentos indevidas,
respectivamente pró-reitor e pró-reitora substituta da PRPPG, foi imputado tão somente o
crime de peculato culposo. Para eles, CONCEIÇÃO e TÂNIA também inspiravam plena
confiança, a exemplo do que afirmaram os falsos bolsistas em Juízo. Por consequência,
é forçoso reconhecer ser inferior a reprovabilidade daqueles que, sem maiores elementos de
convicção que apontem para a presença do dolo direto de aderir à ação de quem
arquitetou e efetivamente praticou a ação material de desviar os fundos ilicitamente,
cederam suas contas bancárias para que os crimes de peculato e lavagem de dinheiro
pudessem ser viabilizados. Ainda que, por isso, tenham recebido valores em montantes
absolutamente irrisórios quando comparados aos desvios efetuados por meio de suas contas
bancárias.

Logo, também por isso, se mostra, no caso, inservível o critério puro e simples
da cegueira deliberada e do consequente dolo eventual para justificar um decreto
condenatório em desfavor dos réus.

Assentadas essas premissas, passo ao exame das respectivas autorias,
considerando-se os elementos de prova constantes nos autos. Para facilitar o trabalho e
reduzir a extensão da sentença cuja finalidade é solucionar o caso concreto e não constitui um
trabalho acadêmico de fôlego, serão divididos por grupos de acusados em situação idêntica.

g) Alceni Maria dos Passos de Oliveira, Carlos Alberto Galli Bogado,
Charlene de Mello, Daniel Borges Maia, Dirlene Chagas Esmanhoto, Eder Ribeiro Tidre,
Elaine Souza Lima Farias, Eliane Camargo, Luzinete Damasceno Sampaio, Maria Alba
Suarez, Maria Eduarda Suarez, Maria Eliete da Silva, Marcio Ronaldo Roland, Michela
do Rossio Santos Notti, Mydhiã Silva dos Santos, Paulo Allan Roland Bogado, Patrícia
Vargas da Silva Nascimento, Pedro Amorim Suarez Campos: 

Relativamente a esses acusados a prova dos autos apontou para a circunstância
de que foram todos cooptados pelas líderes do esquema delituoso, cedendo suas contas
bancárias sob os mais diversos argumentos para que os desvios e dissimulações pudessem ser
implementados.

Encerrada a instrução não sobrevieram elementos de prova bastantes que
apontassem para a presença do dolo em suas condutas, seja como coautores, seja como
partícipes. 

A despeito da relevância causal das condutas de cada uma das pessoas
mencionadas - é sem dúvida que a sua colaboração foi de extrema relevância para que os
crimes pudessem ocorrer - não há comprovação bastante da presença do liame subjetivo. 

Conforme registrado anteriormente, esses acusados se encontram em uma zona
de incerteza acerca de seu real conhecimento e adesão às práticas criminosas encetadas pelos
integrantes da quadrilha instalada no âmbito do PRPPG/UFPR, cuja principal referência é a
figura de CONCEIÇÃO MENDONÇA.
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Ante a ausência de outros elementos que corroborem a tese acusatória para além
da cessão e utilização de suas contas bancárias, não há viabilidade para a prolação de um
juízo de censura penal.

Obviamente que, como era de se esperar, as próprias comandantes da empresa
delituosa trataram de, em Juízo, isentar de qualquer responsabilidade pelo conhecimento das
práticas os laranjas com os quais tinham mais afinidade. Logo, as suas declarações devem ser
relativizadas também nesse ponto. Como se viu ao longo do processo, CONCEIÇÃO,
TÂNIA, GISELE, MARIA ÁUREA, MÁRCIA, MELINA e ANEILDA não lograram
desenvolver o salutar hábito de falar a verdade com a frequência desejável. 

Registro que, nas hipóteses envolvendo os réus cujas participações se estão a
considerar neste tópico, não há prova de que tenham recebido benefícios financeiros
decorrentes dos empréstimos das contas ou, quando isso ocorreu, foram valores ínfimos
comparativamente aos montantes desviados. Não se logrou igualmente demonstrar que
tenham incrementado substancialmente seus patrimônios pessoais ostentados anteriormente
aos fatos objeto da denúncia. Por outro lado, as movimentações bancárias evidenciaram que
os valores foram quase que integralmente sacados em favor das líderes do esquema, tendo
sido transferidos para contas indicadas por elas.

Assim, assentada a premissa acerca do descabimento da tese da cegueira
deliberada como norte principal a viabilizar a condenação de quem cedeu contas bancárias
para que os desvios fossem realizados, é caso de absolvição por insuficiência de provas para a
condenação.

h) Andreia de Oliveira Schlogl, Ivani de Oliveira Cleve Costa e Joice Maria
Cavichon: 

Essas acusadas eram, as duas primeiras, vendedoras de jóias e semijóias, e a
terceira, de roupas.

CONCEIÇÃO era cliente das três e TÂNIA era cliente de Andréia. Somando-se
os valores desviados das bolsas oferecidas pela UFPR que tiveram mensalmente ao longo de
quase quatro anos como destino as contas bancárias delas, somadas, totalizou R$ 454.718,00.

Esse dinheiro em momento algum retornou, em espécie, para as contas das duas
servidoras públicas. Foi transformado em bens de consumo para elas, suas filhas e quem mais
elas tenham presenteado e pago com o dinheiro oriundo de dos bolsos de todos os
contribuintes de tributos federais.

Como já se referiu em momento anterior nestes autos as acusadas
CONCEIÇÃO e TÂNIA parecem ter confundido os conceitos de bolsa enquanto subsidío
financeiro concedido para estudantes ou professores com bolsa enquanto mala de mão
usada para transportar objetos de uso pessoal. Talvez por isso tenham optado por efetuar os
pagamentos de suas jóias, semijóias e roupas tornando as vendedoras bolsistas da UFPR por
anos a fio.
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Em um cenário em que o impensável se tornou parte do cotidiano das duas
funcionárias públicas e suas asseclas pagar por bens de uso pessoal mediante depósitos
diretos de valores oriundos dos Cofres Públicos é só mais um absurdo. Afinal, para quem
rompeu a barreira moral da prática recorrente do peculato e da lavagem de dinheiro mediante
a traição da confiança de seus superiores no âmbito do ambiente de trabalho não chega a
surpreender que tenha pago por jóias e roupas mediante a inserção das respectivas vendedoras
na lista de bolsistas da Universidade Pública.

Nesse cenário, relativamente às beneficiárias, conquanto tenha havido alguma
dúvida acerca da honestidade de tudo que declararam quando ouvidas em Juízo, é de se
emprestar crédito às suas versões nas partes em que foi afirmado não ser possível, diante do
mero registro em extrato dos depósitos de valores oriundos de créditos da UFPR, concluir
que advinham de desvio ilícito, uma vez que tanto CONCEIÇÃO quanto TÂNIA eram
servidoras daquela instituição de ensino superior. Ainda, não se conseguiu demonstrar que
estavam ajustadas ao intento delituoso dessas últimas. 

Embora os valores transferidos para suas contas tenham sido altos,
foram diluídos em parcelas mensais ao longo de mais de três e, tudo indica, transformados em
créditos para aquisição de bens de consumo. O fato de que eram, no total global, de grande
expressividade, conquanto gere fundadas suspeitas de envolvimento das vendedoras nas
práticas criminosas, não é o bastante para a prolação de uma decisão condenatória.

A prova dos autos apontou com segurança, unicamente, que as corrés venderam
e entregaram roupas, joias e semijoias às integrantes do núcleo principal da empresa
criminosa. Em contrapartida, eram pagas mediante a inserção de seu nomes como falsas
bolsistas, recebendo depósitos mensais oriundos da UFPR em suas contas bancárias.

i) Andrea Cristine Bezerra:

Trata-se de pessoa assaz próxima de TÂNIA CATAPAN. Foi cooptada por ela
em conjunto com CONCEIÇÃO MENDONÇA para que cedesse suas contas.

ANDRÉA CRISTINE BEZERRA emprestou o seu nome e conta bancária para
figurar como falsa bolsista da UFPR. Pela sua conta transitou o valor de origem ilícita de R$
588.850,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais), por meio de 74
(setenta e quatro) depósitos. 

No período em que sua conta estava cedida para uso dos integrantes principais
do esquema criminoso ocorreram 207 saques em dinheiro, 57 transferências bancárias para
contas de TÂNIA, 07 transferências bancárias para contas de CONCEIÇÃO, 04
transferências bancárias para contas de MARIA ELIETE, 02 transferências bancárias para
contas de MELINA e 01 transferência bancária para conta de MÁRCIA.

Em Juízo negou conhecimento das fraudes e afirmou que cedeu sua conta para
CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA, sob o fundamento de que a utilização
se daria para viabilizar o pagamento de fornecedores da UFPR.

A tese defensiva não se sustenta.
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Primeiro, vale registrar que ANDRÉA é graduada em ciências contábeis, com
pós-graduação em controladoria e finanças (evento 7, AUTO_QUALIFIC23, fl. 12 do IPL
apenso) o que lhe confere condição privilegiada para fazê-la refletir acerca do absurdo que
seria a possibilidade de se saldarem dívidas com fornecedores de um ente público mediante
depósito em contas pessoais de terceiros.

Segundo, porque as afirmações de que era CONCEIÇÃO quem movimentava a
sua conta, bem como que desconhecia os valores que transitaram por ela, são totalmente
desmentidas pela análise, com autorização judicial, dos computadores apreendidos pela
Polícia Federal na PRPPG/UFPR.

Neles, há registros que demonstram cabalmente que, primeiro, a relação
primordial de ANDRÉA era com TÂNIA e não com CONCEIÇÃO. Aliás, tanto a primeira
quanto a segunda, interrogadas em Juízo, reconheceram que eram muito próximas. ANDRÉA
conheceu primeiramente MÁRCIA CATAPAN e, por intermédio dela, a sua mãe TÂNIA
(evento 1157, VIDEO2). Só após isso foi apresentada a CONCEIÇÃO.

Os resultados dos exames dos computadores constam no evento 220, AP-
INQPOL6, do IPL e fornecem prova que corrobora suficientemente a ciência e a adesão
voluntária e dolosa de ANDRÉA ao intento criminoso das mentoras do esquema:
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Tais elementos de convicção, portanto, desmontam a tese defensiva e, aliados à
condição pessoal da acusada, conduzem a um juízo absolutamente seguro no sentido de que
se trata de partícipe dolosa dos crimes de peculato-desvio e lavagem de dinheiro.

Portanto, a solução condenatória é a que melhor se ajusta à situação envolvendo
ANDRÉA CRISTINE BEZERRA.

j) Cherri Francine Concer:
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CHERRI FRANCINE CONCER emprestou seu nome e conta bancária a
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, para servir como falsa bolsista, destinatária dos recursos
desviados da Universidade Federal do Paraná, tendo transitado pela sua conta o valor de
origem ilícita de R$ 624.400,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais, por meio
de 74 (setenta e quatro) depósitos.

No período em que sua conta estava cedida para uso dos integrantes principais
do esquema criminoso ocorreram 256 saques em dinheiro, 89 transferências bancárias para
contas de MÁRCIA, 15 transferências bancárias para contas de CONCEIÇÃO e 05
transferências bancárias para contas de TÂNIA.

Interrogada em Juízo afirmou que foi cooptada por MÁRCIA para que pudesse
ser realizado um depósito de valores em favor de TÂNIA CATAPAN (evento 1157,
VIDEO7).

Na fase policial deu outra versão para os fatos, aduzindo que foi chamada por
TÂNIA para ser bolsista da UFPR e que, a despeito de ter negado o convite, emprestou sua
conta pessoal para que valores fossem depositados em favor da servidora da
Universidade (evento 7, AUTO_QUALIFIC7, fls. 8-11 do IPL).

Para além da mera divergência de versões, chama a atenção a ausência de
qualquer justificativa fornecida por ela para que tal tivesse ocorrido, limitando-se a negar que
tivesse dito o que fora registrado em seu termo de depoimento na esfera policial. Tese inédita,
completamente divorciada do que usualmente ocorre no âmbito da Polícia Federal no Paraná
e da prova indiciária existente nos autos (evento 1157, VIDEO7):

Juiz: a senhora na polícia, me chamou a atenção que a senhora disse assim, que 3, 4 anos
atrás, a Tânia teria comentado com a senhora pra fazer uma pesquisa de um trabalho na
Universidade, e que a senhora disse que não fez o trabalho. A senhora lembra? Cherri: não.
Juiz: a senhora não falou isso? Cherri: não falei isso.

Por seu turno, a análise do telefone celular de CHERRI evidenciou claramente
que ela tinha conhecimento do esquema de desvios de recursos públicos de que estava
participando. Afirmou a um jornalista da Gazeta do Povo que investigava os fatos que ela
realizava pesquisas para a Universidade Federal do Paraná. Em certo ponto, ironizou a
própria possibilidade de vir a ser descoberta como partícipe da fraude.

A esse propósito, veja-se o que consotu no Relatório de Análise de Material
Apreendido (evento 220, AP-INQPOL18, fls. 20-21 do IPL): 
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Vale a pena destacar, mais uma vez, que CHERRI afirmou perante o Juízo que
não tinha a mais mínima noção acerca do dinheiro que transitou pela sua conta e de sua
proveniência ilítica.

Colabora ainda para a conclusão acerca de sua adesão dolosa ao intento
criminoso a circunstância de ser amiga de MÁRCIA 'KITI' CATAPAN há 19 (dezenove)
anos, sendo que MÁRCIA é madrinha do filho de CHERRI. Esse conjunto de indícios
fornece um panorama bastante seguro no sentido da presença do dolo de sua conduta, ante a
total inverossimilhança da tese de desconhecimento.

A prova produzida, contudo, apontou diametralmente em sentido oposto.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 114/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

Logo, presente o dolo de sua conduta de participar tanto do crime de peculato-
desvio quanto de lavagem de dinheiro sob a forma de dissimulação dos fundos ilicitamente
obtidos. Impositiva, portanto, a sua condenação.

k) Dayane Silva dos Santos:

DAYANE SILVA DOS SANTOS igualmente emprestou o seu nome e conta
bancária a MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, para servir como falsa bolsista, recebendo uma
soma considerável de dinheiro desviado da Universidade Federal do Paraná, tendo transitado
pela sua conta o valor de origem ilícita de R$ 552.450,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta reais), por meio de 62 (sessenta e dois) depósitos.

No período em que sua conta estava cedida para uso dos integrantes principais
do esquema criminoso ocorreram 248 saques em dinheiro, 80 transferências bancárias para
contas de MÁRCIA, 01 transferência bancária para conta de CONCEIÇÃO e
14 transferências bancárias para contas de TÂNIA.

Interrogada em Juízo afirmou que foi cooptada por MÁRCIA para que sua
conta bancária pudesse ser utilizada para viabilizar o pagamento de fornecedores da UFPR,
tendo a ela entregando seu cartão bancário, nunca mais tendo tido acesso à respectiva conta
(evento 1157, VÍDEO8).

Na fase policial emprestou a versão de que quem solicitara sua conta bancária
fora CONCEIÇÃO (evento 7, AUTO_QUALIFIC9 fls. 8-11, do IPL). Confrontada em seu
interrogatório judicial acerca da divergência disse que mentiu perante a autoridade
policial para deliberadamente proteger MÁRCIA 'KITI' CATAPAN (evento 1157, VÍDEO8,
min8).

Ressalte-se um fato curioso que, no contexto da presente ação penal, não é de
menor relevo para a apuração da responsabilidade penal de cada falso bolsista: DAYANE
mora, atualmente, com MÁRCIA, a mesma que lhe solicitou uma conta bancária para trânsito
de dinheiro ilícito, o que a fez figurar também como ré neste processo penal.

Indagada pelo Juízo sobre o nível de confiança que ainda possui em MÁRCIA -
que é filha nada mais nada menos do que de TÂNIA, secretária geral da PRPPG/UFPR e uma
das mentoras do esquema criminoso em sua origem -, vale a pena se transcrever o que
afirmou (evento 1157, VÍDEO8, min4):

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608bf… 115/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

 

Ou seja, mesmo após toda a exaustiva apuração levada a cabo pela
Controladoria Geral da União, a investigação conduzida pela Polícia Federal, as prisões
temporários e preventivas, as buscas e apreensões, as denúncias apresentadas pelo MPF e a
revelação detalhada do modus operandi adotado para viabilizar o desvio de elevado montante
de valores oriundos da UFPR a acusada prefere fingir acreditar que tudo não passou de uma
grande conspiração contra as líderes do esquema, dentre as quais estão MÁRCIA, sua irmã
MELINA e a mãe TÂNIA. Afinal, reside desde abril/2017 - portanto, após a deflagração da
operação Research - com uma das principais acusadas e segue afirmando que acredita que
não houve envolvimento criminoso doloso.

Ora, o argumento da ingenuidade possui limites claros na evidência solar dos
fatos, na inteligência de quem dele se utiliza e na de quem ele é dirigido. Se a acusada
pretende seguir sustentando essa particularíssima linha de compreensão da realidade é um
direito que lhe assiste. Contudo, não pode esperar genuinamente que o Juízo se alinhe a um
acinte à inteligência humana desse porte. E que arque com as devidas consequências.

Não refresca a situação a inusual justificativa de que conversa pouco em casa
sobre o processo. 
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Quem, injustamente, se vê envolvido em uma prática criminosa grave dessa
natureza certamente teria, ao menos, muita curiosidade em saber dos detalhes dos fatos e faria
questão de buscar os devidos esclarecimentos com quem lhe colocou em uma tal situação
desconfortável. A acusada, porém, deliberou por morar com sua algoz e, mais do que isso,
optou por não mais tratar do assunto em casa. 

Ou se está diante de uma espécie sui generis de síndrome de Estocolmo ou se
está, efetivamente, de partícipe dolosa e consciente dos crimes praticados por sua
amiga/companheira/confidente/comparsa. 

Por sua vez, a análise do telefone celular apreendido com DAYANE quando dos
cumprimentos dos mandados de busca e apreensão fornece mais um elemento consistente de
prova no sentido de que ela conhecia muito bem as falcatruas em que estava voluntariamente
envolvida já à época dos fatos (evento 220, APINQPOL20, fls. 18-19 do IPL):
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Para arrematar, insta registrar o que disse a testemunha Carla da Luz Petrechen
acerca da pessoa de DAYANE(evento 946, VIDEO8). 

Segundo ela, a corré CHARLENE DE MELO, irmã de MYDHIÃ, é uma pessoa
proba e cuidadosa. Já DAYANE, também irmã, é 'meio complicada', sendo muito próxima de
MÁRCIA 'KITTY' CATAPAN, costumando agir da mesma forma desta.

Carla é, nada menos, do que ex-companheira de MYDHIÃ. Conhece-a há mais
de 05 (cinco) anos e, por isso, privava da convivência de seus familiares e da própria
MÁRCIA, uma vez que esta é madrinha do filho de CHARLENE e era cliente do salão de
beleza em que a depoente também trabalhava como auxiliar de cabeleireiro.

Diante de tudo isso, resta comprovado suficientemente que DAYANE SILVA
DOS SANTOS aderiu voluntária e dolosamente às ações criminosas das demais corrés,
notadamente de MÁRCIA CATAPAN, devendo por isso ser condenada pelos crimes de
peculato e de lavagem de dinheiro.

l) Jorge Luiz Bina Ferreira:

Esse acusado é réu pela prática exclusivamente de lavagem de dinheiro.

Não figurou como falso bolsista. É, contudo, marido de GISELE ROLAND e
teria auxiliado a dissimular a origem de R$ 27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta
reais) desviados da UFPR que foram transferidos a sua conta bancária pessoal a partir da
conta da falsa bolsista ALCENI DE OLIVEIRA. Também recebeu 05 tranferências bancárias
diretamente da conta do também falso bolsista Alvadir, cuja conta bancária era, de fato,
movimentada sem seu conhecimento por sua cuidadora contratada ANEILDA DE JESUS. 

 Em Juízo, afirmou que a conta em questão que possuía era conjunta e
desconhecia a existência dos depósitos, que foram efetuados sem o seu conhecimento, uma
vez que GISELE possuía amplo acesso à conta.  Ainda, narrou que o primeiro depósito, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi feito pela acusada GISELE (evento 1161). 

Inicialmente, registre-se que as contas para as quais foram destinados os valores
da bolsas foram inicialmente identificadas pela Controladoria Geral da União, a partir do que
se continha nos procedimentos administraitvos de pagamentos no âmbito da PRPPG/UFPR.
Posteriormente, sobrevieram autorizações de afastamentos de sigilos fiscais e bancários para
viabilizar o rastreio completo dos valores, identificando-se os respectivos fluxos. As decisões
constam nos autos nº  5001351-27.2017.4.04.7000. A partir dessas diligências, se identificou
uma conta pertencente a JORGE na Caixa Federal como tendo recebido  R$ 27.630,00
oriundos de duas contas bancárias abastecidas diretamente com dinheiro proveniente de
concessão irregular de bolsa a pesquisa da UFPR. No evento 22, ANEXO26 dos autos nº
5005760-46.2017.4.04.7000 consta detalhadamente como a conta recebeu valores
indevidamente desviados no período de 04/10/2013 e 28/04/2014.

Idêntica comprovação está na Informação nº 15/2017 (evento 1 - INF3 dos
autos 5006349-38.2017.404.7000) e Informação nº 20/2017 (evento 104 dos autos 5001351-
27.2017.404.7000).
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Vale destacar que, ouvido na esfera policial acerca de suas contas bancárias,
afirmou (evento 62, AUTO_QUALIF5 do IPL):

 
 

Não por acaso, na fase judicializada alterou a versão para dizer que a conta era
conjunta e que quem movimentava era GISELE tão somente.

Mais do que isso, importante ressaltar algo que, no contexto da presente ação
penal, não é de menor relevo para a apuração da responsabilidade penal de cada partícpe ou
coautor. Até hoje JORGE LUIZ vive maritalmente com GISELE. A mesma pessoa que, a se
emprestar crédito a suas palavras em Juízo, movimentou sua conta bancária sem seu
conhecimento, abastecendo-a com dinheiro público desviado e trazendo-o à condição de
acusado em processo penal.

Ou seja, mesmo após toda a exaustiva apuração levada a cabo pela
Controladoria Geral da União, a investigação conduzida pela Polícia Federal, as prisões
temporários e preventivas, as buscas e apreensões, as denúncias apresentadas pelo MPF e a
revelação detalhada do modus operandi adotado para viabilizar o desvio de elevado montante
de valores oriundos da UFPR a acusada prefere fingir acreditar que tudo não passou de uma
grande conspiração contra as líderes do esquema, dentre as quais estão MÁRCIA, sua irmã
MELINA e a mãe TÂNIA. Afinal, reside desde abril/2017 - portanto, após a deflagração da
operação Research - com uma das principais acusadas e segue afirmando que acredita que
não houve envolvimento criminoso doloso.

Quem, injustamente, se vê envolvido em uma prática criminosa grave dessa
natureza certamente teria adotado a providência de se afastar de sua algoz. Não é, nem de
longe, o que ocorreu no caso de JORGE.

Talvez porque a relação entre ele, GISELE, CONCEIÇÃO, TÂNIA e MARIA
ÁUREA esteja fundada em outras bases igualmente ilícitas.

Nunca é demais consignar que JORGE é sócio-administrador
da empresa REAGEN. Trata-se de fornecedora habitual de material à UFPR há, ao menos, 08
(oito) anos (evento 62, AUTO_QUALIF5 do IPL), sendo de responsabilidade de
CONCEIÇÃO - que foi quem sucedeu MARIA ÁUREA na PRPPG/UFPR quando esta se
aposentou e seguiu na Universidade na condição de 'bolsista sênior' -, efetuar o respectivo
recebimento e autorizar os pagamentos das faturas respectivas. Ainda hoje pairam sérias
suspeitas de irregularidades quanto à entrega da integralidade dos materiais adquiridos da
REAGEN com dinheiro público.
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É importante, a essa altura, ressaltar o que já se expôs quando do exame da
autoria delitiva de GISELE, transcrevendo-se outra manifestação da Autoridade Policial no
curso das investigações (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1 dos autos nº 5006349-
38.2017.4.04.7000):
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Consigne-se que nos autos nº 5007658-70.2012.4.04.7000 derivados do
inquérito policial mencionado sobreveio sentença absolutória por insuficiência de provas à
época.

Atualmente, contudo, se encontra em andamento o IPL nº 0310/2017-
SR/DPF/PR (eproc 5012840-61.2017.4.04.7000) em cuja portaria inaugural consta a seguinte
resolução:

   
       

Em um cenário desses não há espaço para alegações de desconhecimento ou de
ingenuidade por parte de JORGE LUIZ BINA FERREIRA. Trata-se de pessoa experiente no
mundo dos negócios, possuindo relação estreita com GISELE, sua mãe e CONCEIÇÃO,
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embora tenha se esforçado para negar proximidade com essas duas e alegado desconhecer as
falcatruas em que sua esposa e todo o entorno com quem convivia estavam diretamente
envolvidos.

Não é o caso de responsabilização penal objetiva ou de se reconhecer autoria
delitiva de alguém exclusivamente por ser companheiro de quem está a cometer crimes. 

É uma questão de inteligência e de não se subestimar a capacidade de quem
julga de elaborar correlações lógicas decorrentes da própria natureza da espécie humana para
se concluir, com a certeza indispensável para um juízo de censura, que JORGE cedeu sua
conta para, dolosamente, receber e dissimular valores desviados de bolsas pagas pela UFPR.
Agiu assim em proveito de sua companheira GISELE para que os valores pudessem por ela
serem usufruídos com menor risco de  ela ser descoberta.

Por fim, o Juízo - embora não fosse necessário para a prolação de um juízo de
censura penal em face desse réu - examinou com extremo cuidado os presentes autos e seus
anexos com vista a checar a veracidade acerca da existência de conta conjunta de JORGE e
GISELE. Nada foi encontrado. Para eliminar de vez a dúvida, elaborou pesquisa no dia
08/02/19 no sistema disponível ao Poder Judiciário para verificar se há contas bancárias em
instituições financeiras nacionais e não logrou encontrar contas em nome de JORGE e de
GISELE com a mesma numeração. Logo, pode-se concluir que a afirmação de ser a conta
conjunta sequer corresponde à verdade.

Portanto, é claro que a utilização de sua conta bancária se deu exclusivamente
para dissimular a origem criminosa dos valores e dificultar - como de fato dificultou - o
rastreio da origem e destino dos fundos ilicitamente desviados. Tendo o réu participado dessa
trama ativa e dolosamente, há de ser condenado pelo crime de lavagem de dinheiro.

m) Marcos Aurélio Fischer:

Pela conta bancária de MARCOS AURÉLIO FISCHER passou o valor de R$
447.050,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais) oriundos de desvios de
bolsas da UFPR, mediante a ocorrência de 33 (trinta e três) depósitos. Ele próprio figurou
como falso bolsista.

No período em que sua conta estava cedida para uso dos integrantes principais
do esquema criminoso ocorreram 182 saques em dinheiro, 34 transferências bancárias para
contas de MELINA, 04 transferências bancárias paras conta de CONCEIÇÃO e
13 transferências bancárias para contas de TÂNIA.

A tese urdida pessoalmente em seu interrogatório judicial foi a de que conheceu
CONCEIÇÃO enquanto ela era cliente de um tabelionato em que é servidor e que não havia
proximidade entre ambos. Trata-se, portanto, de mera conhecida com quem havia apenas
relação de trabalho. 

Nesse contexto é que foi solicitada sua conta bancária, sem explicações mais
detalhadas e ele resolveu cedê-la graciosamente, juntamente com seu cartão de débito e senha
(evento 1158 – VÍDEO5).
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Diferentemente das circunstâncias que envolveram outras pessoas amealhadas
como falsas bolsistas por CONCEIÇÃO, não havia nenhuma relação de proximidade entre
eles e não sobreveio qualquer argumento convincente que justificasse a tal solicitação da
cessão da conta bancária.

Mais do que isso, se trata de serventuário de tabelionato, ex-estudante de
Direito, com relação a quem não se deve imaginar haver espaço para ingenuidades nesse
nível de absurdo.

Quem, em sã consciência, escolheria um servidor de um cartório com quem
tinha relação meramente profissional e eventual - servidores públicos usam os serviços de
tabelionato diariamente a ponto de terem uma tal proximidade que permita esse tipo de
pedido - para que ele, em nome de não se sabe bem o que, emprestasse sua conta bancária?

Ainda, há evidente contradição que, no caso deste réu, conduz à conclusão
segura no sentido da existência de dolo em seu agir.

Na fase policial, afirmou que recebia R$ 300,00 (trezentos reais) como
remuneração pela utilização da conta, por meio de um motoboy. Tudo pago por
CONCEIÇÃO (evento7, AUTO_QUALIFI6 do IPL).

Em Juízo, a corré CONCEIÇÃO afirmou que, na verdade, quem ficava com o
cartão bancário de MARCOS era TÂNIA e que, segundo ela, ele recebia por isso inicialmente
R$ 5.000,00, tendo posteriormente o montante sido reduzido para R$ 1.000,00 (evento
1163, VÍDEO12).

A afirmação pode parecer somente uma forma de autodefesa desprovida de
qualquer verossimilhança.

Contudo, quando cotejada com outro trecho do interrogatório policial de
MARCOS fornece elementos indiciários seguros de quem efetivamente o teria recrutado e
qual o seu nível de envolvimento com a empresa criminosa (evento7, AUTO_QUALIFI6 do
IPL).

A saber:
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Em um processo em que a prática serial de crimes se tornou um grande negócio
envolvendo diversos familiares e amigos, mais uma vez se percebe que não há fatos que
possam ser atribuídos a meras coincidências, como insistem as principais acusadas.

No caso, MARCOS conhecia CONCEIÇÃO de trabalhos que para ela realizou
no tabelionato. Mas ele também é primo de MÁRCIA CATAPAN. E igualmente conhece
CHERRI, amiga de sua prima, porque é cabeleireira também moradora de São José dos
Pinhais. Da mesma forma, conhece ANDREA BEZERRA e DANIEL MAIA, porque ambos
são amigos da prima TÂNIA e foi a eles apresentado por ela. 

Em outras palavras, as relações de MARCOS são muito maiores e mais intensas
com TÂNIA e seus amigos do que propriamente com CONCEIÇÃO. No limite, é mais
provável, inclusive, que tenha sido apresentado a esta também pela prima e,
convenientemente, omitiu esse fato quando ouvido na esfera policial e em Juízo.

Tais circunstâncias, aliadas à absoluta inverossimilhança do argumento
defensivo de que cedera sua conta bancária para uma pessoa praticamente desconhecida, 
conduzem com segurança à conclusão de que, de fato, quem deve tê-lo agenciado foi sua
prima TÂNIA, a quem está protegendo deliberadamente, bem como que as palavras de
CONCEIÇÃO devem ser tidas como verdadeiras neste ponto específico.

Nesse contexto, é evidente a presença do dolo em seu agir, não havendo falar
em desconhecimento da origem ilícita dos fundos que recebia em sua conta, sobretudo
quando havia relação tão próxima com a prima, era remunerado no patamar apontado e com a
formação profissional que possui. 

n) Norberto Ferreira dos Santos:
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Pela conta bancária de NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS passou o valor
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) oriundos de desvios de bolsas da UFPR mediante 09
(nove) depósitos bancários. Ele próprio figurou como falso bolsista.

No período em que sua conta estava cedida para uso dos integrantes principais
do esquema criminoso ocorreram 39 saques em espécie e 02  transferências bancárias para a
conta de MARIA ÁUREA entre 02/6/14 e 12/11/14.

Mais uma vez sobreveio em Juízo a tese de desconhecimento absoluto da
origem criminosa dos valores. A rigor o réu chegou a afirmar no interrogatório judicial que
não tinha sequer ciência dos depósitos, transferências e saques efetuados em sua conta
bancária além dos R$ 20.000,00 que teria recebido como pagamento por serviços de
construção civil prestados a GISELE e JORGE BINA. Disse que o cartão bancário sempre
esteve em sua posse e outra pessoas não tem acesso a sua conta, inclusive
ANEILDA (evento 1159, VÍDEO5).

Apresentou uma versão fantasiosa segundo a qual somente recebeu por serviços
prestados e não conseguiu fornecer explicação alguma para ter efetuado transferências para
conta indicad pela sua contratante!

No ponto, seguiu a linha de raciocínio que apresentou quando de sua primeira
oitiva policial (evento 10, AUTO-QUALIFIC1, do IPL).

Posteriormente, contudo, quando reinquirido forneceu explicações bastante mais
esclarecedoras (evento 87, INQ2, do IPL):
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Esse relato fornecido na fase policial, em que inclusive se fazia acompanhar de
advogado contratado, Dr. Paulo Verbinski, OAB/PR 48493, é muito mais consentâneo com a
prova existente nos autos e demonstra que, efetivamente, NORBERTO tinha conhecimento
pleno da sua movimentação bancária, embora afirmasse desconhecer a sua origem ilícita.

Todavia, o cotejo entre outros trechos de suas declarações evidenciam, mais
uma vez, que há diversas circunstâncias cujas presenças as defesas atribuem a coincidências
que decorram, quem sabe, do alinhamento dos astros em desfavor de alguns dos réus.

Habilmente, na primeira oitiva policial o acusado em questão - que também
estava assistido pelo mesmo advogado constituído - afirmou o seguinte:

Vale observar que referiu que ALVADIR estava acompanhado de sua esposa
quando celebrou o tal contato de aluguel. Não citou o nome da tal companheira. 
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ALVADIR é um septuagenário com sérios problemas de saúde que possui
necessidade de acompanhamento permanente. Figurou como falso bolsista da UFPR sem
possuir o menor conhecimento disso.

Tão-logo deflagrada a operação ele prestou as seguintes declarações perante a
Autoridade Policial (evento 7, AUTO_QUALIFIC21):

Não é difícil deduzir que ANEILDA (até a ocasião em que colhidos esses dois
depoimentos iniciais desconhecida da investigação) era a mesma esposa de ALVADIR que
celebrou o tal contrato de locação por ele mencionado. 

A surpresa, contudo, surgiu depois do avanço da apuração policial. 

Revelou-se que ANEILDA não era exatamente esposa de ALVADIR, mas sua
cuidadora. Ela foi quem forneceu os dados pessoais e bancários dele para que GISELE o
lançasse à condição de falso bolsista na UFPR, evidentemente sem o seu conhecimento. E foi
revelado que ela é, nada menos, do que ex-esposa de NORBERTO, conforme ele próprio
reconheceu em sua segunda inquirição policial, tendo conhecido ALVADIR por intermédio
dela (evento 87, INQ2, do IPL):
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Mais do que isso, ANEILDA foi quem apresentou GISELE ROLAND para o
acusado, tendo então ele efetuado tarefas de pedreiro para ela e seu marido JORGE, conforme
ele próprio afirmou no mesmo depoimento:

Em síntese, não há necessidade de consumo de quantidade elevada de conexões
neurais para se concluir que ANEILDA, a partir dos contatos que possuía com GISELE, se
utilizou da conta da pessoa a quem cuidava e, mais adiante, se uniu ao ex-marido
NORBERTO para que ele também figurasse como falso bolsista, afiançando-o perante
GISELE.

NORBERTO não é alguém que possa se chamar de ingênuo e não resta
qualquer dúvida de que, já em momento anterior, deve ter-se aproveitado das conexões
próximas de sua ex-companheira com o debilitado ALVADIR para 'alugar' uma casa dele e de
sua 'esposa' (que ele sempre soube que se tratava da cuidadora ANEILDA, contratada pela
família de Alvadir).

Mais uma vez se demonstrou que não há coincidências nas tramas que teceram a
teia de agentes criminosos para viabilizar a prática em série dos crimes desvelados.
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Não se está a dizer que, eventualmente, NORBERTO não tenha prestado algum
serviço a GISELE e JORGE. O que está suficientemente claro é que ele, a partir da relação
afetiva que tinha com ANEILDA - que certamente o cientificou de que já estava utilizando os
dados pessoais e conta bancária de Alvadir, explicando o que se passava e o introduzindo no
esquema delituoso.

A única conclusão possível é a da presença do dolo de sua conduta que viabiliza
a condenação penal.

3. Comprovadas materialidade, autoria e inexistindo causas de exclusão de
ilicitude ou de culpabilidade, julgo procedente em parte o pedido constante da denúncia
para o fim de

condenar:

CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA pelas práticas dos
crimes previstos nos artigos 288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na
forma do art. 71 do Código Penal;

TÂNIA MÁRCIA CATAPAN pelas práticas dos crimes previstos nos artigos
288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código
Penal;

GISELE APARECIDA ROLAND pelas práticas dos crimes previstos nos 
artigos 288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do
Código Penal;

MARIA ÁUREA ROLAND pelas práticas dos crimes previstos nos  artigos
288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código
Penal;

MÁRCIA CRISTINA CATAPAN pelas práticas dos crimes previstos
nos artigos 288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do
Código Penal;

MELINA DE FÁTIMA CATAPAN pelas práticas dos crimes previstos
nos artigos 288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do
Código Penal;

ANEILDA JOSEFA DE JESUS pelas práticas dos crimes previstos nos artigos
288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código
Penal;

ANDRÉA CRISTINE BEZERRA pelas práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;
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CHERRI FRANCINE CONCER pelas práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

DAYANE SILVA DOS SANTOS pelas práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

MARCOS AURÉLIO FISCHER pelas práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS pelas práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal;

JORGE LUIZ BINA FERREIRA pela prática do crime previsto no art. 1º da
Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal;

absolver:

ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

CHARLENE DE MELLO das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

DANIEL BORGES MAIA das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

EDER RIBEIRO TIDRE das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;
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ELAINE SOUZA LIMA FARIAS das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

ELIANE CAMARGO das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

JOICE MARIA CAVICHON das práticas dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARCIO RONALDO ROLAND das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MYDHIA SILVA DOS SANTOS das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO das práticas dos
crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma
do art. 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

PAULO ALLAN ROLAND BOGADO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608b… 133/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARIA ELIETE DA SILVA da prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº
9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

4. Aplicação das Penas

O sistema penal brasileiro adotou o critério trifásico para a fixação da pena, de
acordo com o art. 68 do CP, razão pela qual passo à análise das circunstâncias judiciais e
elementares que circunscrevem o ilícito.

Passo a individualização das penas.

4.1. CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA

4.1.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição de relevância que possuía na hierarquia
da PRPPG/UFPR devido à função que exercia naquele local, ao tempo de serviço público
(mais de 40 anos) e à alta confiança que seus superiores tinham em seu trabalho. Isso tudo
facilitou enormemente a prática criminosa para além do usual ao tipo em que restou incursa.   

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas fortemente em seu desfavor, na medida
em que teve a desfaçatez de criar mensalmente procedimentos fantasiosos de pagamentos de
bolsas sem qualquer lastro em projetos de pesquisa científica, inserindo dados pessoais e
bancários de terceiros tanto de suas relações quanto das relações de suas comparsas. Então,
submetia-os a assinatura dos seus superiores que ela sabiam estarem assoberbados de outra
tarefas no âmbito universitário. Transformou a PRPPG/UFPR em uma verdadeira máquina de
desvio em proveito próprio e alheio de dinheiro cuja finalidade era incentivar a pesquisa
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acadêmica. Tudo em prejuízo de um número indeterminado de estudantes da UFPR que
tinham a legítima expectativa de serem contemplados com as bolsas, viabilizando o
incremento da atividade de pesquisa nacional.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir permitiu diretamente o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 07 (sete) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea,
reduzo a pena de 1/6 para fixá-la, ainda provisoriamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão.

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA condenada à pena de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 154 (cento e cinquenta e quatro)
dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública de nível
superior há mais de quatro décadas, responsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então
atualizado.

4.1.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 09 (nove)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
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Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, cada qual no
valor de 2 (dois) salários mínimos vigente à época do último fato, desde então
atualizado.

4.1.3. Art. 288, do CP:

Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, seja pela posição de relevância que possuía na hierarquia
da PRPPG/UFPR devido à função que exercia naquele local e a respeitabilidade que possuía
na instituição e fora dela, seja pelos ardis de que lançou mão, ao lado das demais corrés
criminalmente associadas, para seduzir terceiros, pessoas em sua maioria humildes, para que
figurassem como 'laranjas'. Essas pessoas eram ou induzidas em erro quanto às razões para
cessão de seus nomes, ou foram corrompidas por meio do recebimento de pequenas
benesses. 

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de se associar a terceiros todos com o
objetivo comum de obter proveito pessoal indevido e não ultrapassam a motivação usual do
tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que
assumiu posição de preponderância na quadrilha, visto que era ela quem detinha o poder de
encaminhar os procedimentos de pagamentos de bolsas artificialmente criados aos superiores
para que assinassem e, a partir daí, toda a falcatrua se desenvolvesse. Além disso, associou-se
a colegas de trabalho e a seus familiares para que se instalasse uma verdadeira quadrilha no
interior de uma Universidade Federal com a importância da UFPR para o ensino e a pesquisa
no Brasil. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir permitiu o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. Além
disso, colaborou decisivamente juntamente com suas comparsas para que dezenas de
pessosas, algumas das quais de boa-fé, figurassem como falsas bolsistas e se tornassem rés
nesta ação penal, com todos os sofrimentos pessoais daí decorrentes.
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O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 02 (dois) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA condenada à pena de 02 (dois)
anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública de nível
superior há mais de quatro décadas, responsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então
atualizado.

4.1.4. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, seja pela posição de relevância que possuía na hierarquia
da PRPPG/UFPR devido à função que exercia naquele local e a respeitabilidade que possuía
na instituição e fora dela, seja pelos ardis de que lançou mão, ao lado das demais corrés
criminalmente associadas, para cooptar um número altíssimo de falsos bolsistas (27 no total),
em sua maioria pessoas simples que não possuíam ideia da gravidade das ações em que se
viram envolvidas.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.
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As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que
pulverizou os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e 07 (sete) meses em
uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que, aparentemente, não
possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a fraude. Em seguida, esses
valores retornavam em sua quase totalidade às líderes da quadrilha mediante transferências
bancárias, saques e sob a forma de roupas e joias. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir permitiu o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O grau
de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo  1º, da Lei nº 9.613/98,
fica CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA condenada à pena de 06 (seis)
anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 160 (cento e sessenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública de nível
superior há mais de quatro décadas, responsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então
atualizado.

4.1.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA condenada,
definitivamente, à pena de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de multa de 601 (seiscentos e um) dias-multa, à razão unitária de 2
(dois) salários mínimos vigentes nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.1.6. Detração e Regime Inicial
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A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
18/02/2017 a 28/06/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade mediante a utilização de tornozeleira
eletrônica. Vem utilizando-a desde o dia 29/06/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.1.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.1.8. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De acordo com o disposto no art. 92, I, "a", do Código Penal, é efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime é cometido com violação de dever para com a Administração Pública, a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser
automaticamente aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação dos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, integrando o cargo de servidora da UFPR há mais de quarenta anos, com função de
destaque na PRPPG de uma das instituições públicas de ensino superior mais tradicionais do
país, dele se valeu para conspurcar a sua função. Não apenas deixou de cumprir sua obrigação
funcional, mas agiu de maneira diametralmente oposta, inaceitável, o que a desqualifica
completamente para o exercício do cargo que detinha até então (STJ, 6ª Turma, HC 74104-
RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de uma universidade federal quem age dessa forma, desonrando
o mandato que a comunidade lhe confiou de agir com probidade no trato dos bens financiados
pelo pagamento de tributos de todos os brasileiros.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo, a despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-ART. 92, I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
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denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados na peça acusatória. 2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado violando dever para com à Administração Pública, desde que as reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4, EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005). 

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pela condenada quando do
cometimento dos fatos objeto desta condenação. Esta, caso ela esteja em gozo de
aposentadoria, deverá ser convertida pela Administração, quando do cumprimento da
sentença, na cassação daquela.

4.2. TÂNIA MÁRCIA CATAPAN

4.2.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da posição que possuía na hierarquia da
PRPPG/UFPR devido à função de secretária-geral, ao tempo de serviço público (mais de 40
anos) e à confiança que seus superiores tinham em seu trabalho. Teve o disparate de
adicionar ao esquema suas duas filhas para que elas também cooptassem diversos falsos
bolsistas. Isso tudo facilitou a prática criminosa para além do usual ao tipo em que restou
incursa.   

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que se
associou diretamente à Chefe da Seção de Orçamento e Finanças da PRPPG/UFPR
que criava mensalmente procedimentos fantasiosos de pagamentos de bolsas sem qualquer
lastro em projetos de pesquisa científica, inserindo dados pessoais e bancários de terceiros
tanto de suas relações quanto das relações de suas comparsas. Auxiliou decisivamente
CONCEIÇÃO a transformar a PRPPG/UFPR em uma verdadeira máquina de desvio em
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proveito próprio e alheio de dinheiro cuja finalidade era incentivar a pesquisa acadêmica.
Tudo em prejuízo de um número indeterminado de estudantes da UFPR que tinham a legítima
expectativa de serem contemplados com as bolsas.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica TÂNIA MÁRCIA CATAPAN condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 150 (cento e cinquenta) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública de nível
superior há mais de quatro décadas, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então
atualizado.

4.2.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 10 (dez)
anos de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.
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4.2.3. Art. 288, do CP:

Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, seja pela posição de relevância que possuía na hierarquia
da PRPPG/UFPR devido à função que exercia naquele local e a respeitabilidade que possuía
na instituição e fora dela, seja pelos ardis de que lançou mão, ao lado das demais corrés
criminalmente associadas, para seduzir terceiros, pessoas em sua maioria humildes, para que
figurassem como 'laranjas'. Essas pessoas eram ou induzidas em erro quanto às razões para
cessão de seus nomes, ou foram corrompidas por meio do recebimento de pequenas
benesses. 

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de se associar a terceiros todos com o
objetivo comum de obter proveito pessoal indevido e não ultrapassam a motivação usual do
tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que
assumiu posição acessória importante na quadrilha, visto que era ela quem fornecia apoio
logítisco interno n UFPR para viabilizar a montagem dos procedimentos de pagamentos de
bolsas artificialmente criados para que os superiores para que assinassem e, a partir daí, toda
a falcatrua se desenvolvesse. Além disso, associou-se a seus familiares para que se instalasse
uma verdadeira quadrilha no interior de uma Universidade Federal com a importância da
UFPR para o ensino e a pesquisa no Brasil. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir permitiu o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e
cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. Além
disso, colaborou decisivamente juntamente com suas comparsas para que dezenas de
pessosas, algumas das quais de boa-fé, figurassem como falsas bolsistas e se tornassem rés
nesta ação penal, com todos os sofrimentos pessoais daí decorrentes.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 
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Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica TÂNIA MÁRCIA CATAPAN condenada à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 97 (noventa e sete) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública de nível
superior há mais de quatro décadas, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, desde então
atualizado.

4.2.4. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo, seja pela posição de relevância que possuía na hierarquia
da PRPPG/UFPR devido à função que exercia naquele local e a respeitabilidade que tinha na
instituição e fora dela, seja pelos ardis de que lançou mão, ao lado das demais corrés
criminalmente associadas, para cooptar um número altíssimo de falsos bolsistas (27 no total),
em sua maioria pessoas simples que não possuíam ideia da gravidade das ações em que se
viram envolvidas.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Em seguida, esses valores retornavam em sua quase totalidade às líderes da quadrilha
mediante transferências bancárias, saques e sob a forma de roupas e joias. 
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As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir ajudou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica TÂNIA MÁRCIA CATAPAN condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 110 (cento e dez) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. É servidora pública de nível
superior há mais de quatro décadas, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, desde então
atualizado.

4.2.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica TÂNIA MÁRCIA CATAPAN condenada, definitivamente, à pena
de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa, à razão unitária de 1 (um)
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.2.6. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
18/02/2017 a 25/05/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade mediante a utilização de tornozeleira
eletrônica. Vem utilizando-a desde o dia 26/05/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.
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Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.2.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.2.8. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De acordo com o disposto no art. 92, I, "a", do Código Penal, é efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime é cometido com violação de dever para com a Administração Pública, a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser
automaticamente aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação dos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, integrando o cargo de servidora da UFPR há mais de quarenta anos, com função de
destaque na PRPPG de uma das instituições públicas de ensino superior mais tradicionais do
país, dele se valeu para conspurcar a sua função. Não apenas deixou de cumprir sua obrigação
funcional, mas agiu de maneira diametralmente oposta, inaceitável, o que a desqualifica
completamente para o exercício do cargo que detinha até então (STJ, 6ª Turma, HC 74104-
RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de uma universidade federal quem age dessa forma, desonrando
o mandato que a comunidade lhe confiou de agir com probidade no trato dos bens financiados
pelo pagamento de tributos de todos os brasileiros.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo, a despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-ART. 92, I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados na peça acusatória. 2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado violando dever para com à Administração Pública, desde que as reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4, EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).
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Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pela condenada quando do
cometimento dos fatos objeto desta condenação. Esta, caso ela esteja em gozo de
aposentadoria, deverá ser convertida pela Administração, quando do cumprimento da
sentença, na cassação daquela. 

4.3. GISELE APARECIDA ROLAND

4.3.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública, associou-se
desde o início a CONCEIÇÃO e TÂNIA e se mostrou extremamente atuante na arte de
utilização de ardis para se manter no esquema criminoso, seja iludindo terceiros para que
figurassem como falsos bolsistas, seja pressionando CONCEIÇÃO de várias formas para que
não deixasse de repassar a sua parte na divisão do bolo ilícito. Adicionou ao esquema
parentes próximos, como um de seus sobrinhos e um ex-companheiro.    

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de filha de
servidora aposentada da UFPR e companheira de empresário que fornece equipamentos à
Universidade. Evidentemente, sabia que os procedimentos para 'pagamento de fornecedores'
não envolviam o uso de contas de terceiros e a instrução revelou que sua posição era bastante
central no esquema, não havendo qualquer verossimilhança na tese de que recebia pequena
remuneração de CONCEIÇÃO em troca da apresentação de novos 'laranjas'. Os pilares
iniciais da falcatrua eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, acompanhada de sua mãe
MARIA ÁUREA. Auxiliou decisivamente CONCEIÇÃO a transformar a PRPPG/UFPR em
uma verdadeira máquina de desvio em proveito próprio e alheio de dinheiro cuja finalidade
era incentivar a pesquisa acadêmica. 

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.
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As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica GISELE APARECIDA ROLAND condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 150 (cento e cinquenta) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora insista em dizer ser uma
humilde artesã essa circunstância é confrontada por ser casada com empresário em cuja conta
bancária foram encontrados mais de R$ 200.000,00 quando do bloqueio via BACENJUD e é,
mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do
dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.3.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 10 (dez)
anos de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.3.3. Art. 288, do CP:
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Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública, associou-se
desde o início a CONCEIÇÃO e TÂNIA e se mostrou extremamente atuante na arte de
utilização de estratégias para se manter no núcleo duro do esquema criminoso, seja
pressionando CONCEIÇÃO de várias formas para que não deixasse de repassar a sua parte na
divisão do bolo ilícito, seja pelos ardis de que lançou mão, ao lado das demais corrés
criminalmente associadas, para seduzir terceiros, pessoas em sua maioria humildes, para que
figurassem como 'laranjas'. Essas pessoas eram ou induzidas em erro quanto às razões para
cessão de seus nomes, ou foram corrompidas por meio do recebimento de pequenas
benesses. Adicionou ao esquema parentes próximos, como um de seus sobrinhos e um ex-
companheiro.    

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de filha de
servidora aposentada da UFPR e companheira de empresário que fornece equipamentos à
Universidade. Evidentemente, sabia que os procedimentos para 'pagamento de fornecedores'
não envolviam o uso de contas de terceiros e a instrução revelou que sua posição era bastante
central no esquema, não havendo qualquer verossimilhança na tese de que recebia pequena
remuneração de CONCEIÇÃO em troca da apresentação de novos 'laranjas'. Os pilares
iniciais da falcatrua eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, acompanhada de sua mãe
MARIA ÁUREA. Auxiliou decisivamente CONCEIÇÃO a transformar a PRPPG/UFPR em
uma verdadeira máquina de desvio em proveito próprio e alheio de dinheiro cuja finalidade
era incentivar a pesquisa acadêmica. 

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608b… 148/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica GISELE APARECIDA ROLAND condenada à pena de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 97 (noventa e sete) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora insista em dizer ser uma
humilde artesã essa circunstância é confrontada por ser casada com empresário em cuja conta
bancária foram encontrados mais de R$ 200.000,00 quando do bloqueio via BACENJUD e é,
mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do
dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.3.4. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública, associou-se
desde o início a CONCEIÇÃO e TÂNIA e se mostrou extremamente atuante na arte de
utilização de estratégias para se manter no núcleo duro do esquema criminoso, seja
pressionando CONCEIÇÃO de várias formas para que não deixasse de repassar a sua parte na
divisão do bolo ilícito,  seja pelos ardis de que lançou mão, ao lado das demais corrés
criminalmente associadas, para cooptar um número altíssimo de falsos bolsistas (27 no total),
em sua maioria pessoas simples que não possuíam ideia da gravidade das ações em que se
viram envolvidas.  

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.
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As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Em seguida, esses valores retornavam em sua quase totalidade às líderes da quadrilha
mediante transferências bancárias, saques e sob a forma de roupas e joias. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir ajudou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica GISELE APARECIDA ROLAND condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 110 (cento e dez) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora insista em dizer ser uma
humilde artesã essa circunstância é confrontada por ser casada com empresário em cuja conta
bancária foram encontrados mais de R$ 200.000,00 quando do bloqueio via BACENJUD e é,
mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do
dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.3.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica GISELE APARECIDA ROLAND condenada, definitivamente, à
pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa, à razão unitária de 1 (um)
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.3.6. Detração e Regime Inicial
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A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
07/03/2017 a 28/06/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade mediante a utilização de tornozeleira
eletrônica. Vem utilizando-a desde o dia 29/06/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.3.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.4. MARIA ÁUREA ROLAND

4.4.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Na condição de servidora pública aposentada e
exercendo a função de 'bolsista sênior' na ocasião da ocorrência dos fatos era esperado de si
muito mais cuidados do que se não tivesse feito carreira de décadas na UFPR. Entretanto,
comportou-se de forma rigorosamente oposta. Utilizou-se de seus conhecimentos e contatos
para associar-se a sua filha GISELE e às corrés CONCEIÇÃO e TÂNIA, funcionárias ativas
da PRPPG/UFPR, para se beneficiar e arregimentar mais falsos bolsistas, sangrando dessa
forma os Cofres Públicos em proveito seu e de seus parentes próximos. Trata-se de idosa cujo
perfil é de dissimulação extrema. Beneficiou-se financeiramente de forma direta e expressiva.
   

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.
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As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Evidentemente, sabia
que os procedimentos para 'pagamento de fornecedores' não envolviam o uso de contas de
terceiros e a instrução revelou que sua posição era bastante central no esquema, não havendo
qualquer verossimilhança na tese de que não possuía qualquer envolvimento com os fatos,
visto que sua filha GISELE era quem movimentava suas contas. Ela própria solicitou
pessoalmente dados de terceiros para que figurassem como falsos bolsistas. Tratava-se de
peça central na trama delituosa arquitetada no bojo da UFPR. Os pilares iniciais da falcatrua
eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, e sua mãe MARIA ÁUREA. 

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal,
razão por que reduzo a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 05 (cinco) anos
de reclusão. 

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica MARIA ÁUREA ROLAND condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 125 (cento e vinte e cinco) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Como servidora aposentada da
UFPR e então bolsista sênior, tinha renda superior a uma servidora ativa na mesma função e
é, mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do
dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, desde então atualizados.

4.4.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.
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Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 08 (oito) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 208 (duzentos e oito) dias-multa, cada qual no valor de
2 (dois) salários mínimos vigentes à época do último fato, desde então atualizados.

4.4.3. Art. 288, do CP:

Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Na condição de servidora pública aposentada e
exercendo a função de 'bolsista sênior' na ocasião da ocorrência dos fatos era esperado de si
muito mais cuidados do que se não tivesse feito carreira de décadas na UFPR. Entretanto,
comportou-se de forma rigorosamente oposta. Utilizou-se de seus conhecimentos e contatos
para associar-se a sua filha GISELE e às corrés CONCEIÇÃO e TÂNIA, funcionárias ativas
da PRPPG/UFPR, para se beneficiar e arregimentar mais falsos bolsistas, sangrando dessa
forma os Cofres Públicos em proveito seu e de seus parentes próximos. Trata-se de idosa cujo
perfil é de dissimulação extrema. Beneficiou-se financeiramente de forma direta e expressiva.
   

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Evidentemente, sabia
que os procedimentos para 'pagamento de fornecedores' não envolviam o uso de contas de
terceiros e a instrução revelou que sua posição era bastante central no esquema, não havendo
qualquer verossimilhança na tese de que não possuía qualquer envolvimento com os fatos,
visto que sua filha GISELE era quem movimentava suas contas. Ela própria solicitou

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608b… 153/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

pessoalmente dados de terceiros para que figurassem como falsos bolsistas. Tratava-se de
peça central na trama delituosa arquitetada no bojo da UFPR. Os pilares iniciais da falcatrua
eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, e sua mãe MARIA ÁUREA. 

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal,
razão por que reduzo a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 01 (um) ano e
03 (três) meses de reclusão. 

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica MARIA ÁUREA ROLAND condenada à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Como servidora aposentada da
UFPR e então bolsista sênior, tinha renda superior a uma servidora ativa na mesma função e
é, mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do
dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, desde então atualizados.

4.4.4. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Na condição de servidora pública aposentada e
exercendo a função de 'bolsista sênior' na ocasião da ocorrência dos fatos era esperado de si
muito mais cuidados do que se não tivesse feito carreira de décadas na UFPR. Entretanto,
comportou-se de forma rigorosamente oposta. Utilizou-se de seus conhecimentos e contatos
para associar-se a sua filha GISELE e às corrés CONCEIÇÃO e TÂNIA, funcionárias ativas
da PRPPG/UFPR, para se beneficiar e arregimentar mais falsos bolsistas, seja pelos ardis de
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que lançou mão, ao lado das demais corrés criminalmente associadas, para cooptar um
número altíssimo de falsos bolsistas (27 no total), em sua maioria pessoas simples que não
possuíam ideia da gravidade das ações em que se viram envolvidas.  

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou, embora em menor escala do que as demais, a pulverizar os valores
desviados mensalmente durante 03 (três) anos e 07 (sete) meses em uma quantidade
significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que, aparentemente, não possuíam qualquer
relação com o grupo principal e que concebeu a fraude. Em seguida, esses valores retornavam
em sua quase totalidade às líderes da quadrilha mediante transferências bancárias, saques e
sob a forma de roupas e joias. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir ajudou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal,
razão por que reduzo a pena em 1/6, para fixá-la, ainda provisoriamente, em 03 (três) anos e
09 (nove) meses de reclusão. 

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica MARIA ÁUREA ROLAND condenada à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de
reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 70 (setenta) dias-multa. 
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Deve-se atentar à situação econômica da ré. Como servidora aposentada da
UFPR e então bolsista sênior, tinha renda superior a uma servidora ativa na mesma função e
é, mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do
dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, desde então atualizados.

4.4.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica MARIA ÁUREA ROLAND condenada, definitivamente, à pena de
13 (trezes) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
358 (trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, à razão unitária de 2 (dois) salários
mínimos vigentes nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.4.6. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
07/03/2017 a 19/06/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.4.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.4.8. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

De acordo com o disposto no art. 92, I, "a", do Código Penal, é efeito
da condenação cuja pena aplicada tenha sido superior a 01 (um) ano, nos casos em que o
crime é cometido com violação de dever para com a Administração Pública, a perda
do cargo ou função pública, justificada a sua necessidade pelo Juízo prolator, visto que, desde
o advento da Lei nº 7.209/84, aquela não consubstancia pena acessória, a ser
automaticamente aplicada (art. 92, parágrafo único, do CP).

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda do cargo público,
em face da grave violação dos deveres funcionais para com a Administração por parte de
quem, tendo integrado o cargo de servidora da UFPR por mais de quarenta anos, com função
de destaque na PRPPG de uma das instituições públicas de ensino superior mais tradicionais
do país, figurando como bolsista sênior dele se valeu para conspurcar a sua função. Não
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apenas deixou de cumprir sua obrigação funcional, mas agiu de maneira diametralmente
oposta, inaceitável, o que a desqualifica completamente para o exercício do cargo que detinha
até então (STJ, 6ª Turma, HC 74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág.
373).

Em uma sociedade que se pretende séria e evoluída não se pode aceitar que
exista nos quadros funcionais de uma universidade federal quem age dessa forma, desonrando
o mandato que a comunidade lhe confiou de agir com probidade no trato dos bens financiados
pelo pagamento de tributos de todos os brasileiros.

A propósito do cabimento da decretação de perda do cargo, a despeito de o
condenado não mais exercê-lo quando da sentença (seja por aposentadoria, seja por demissão
na esfera administrativa), o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do TRF da
4ª Região:

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-ART. 92, I.
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
SENTENÇA. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que deve haver entre a
denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus efeitos, decorrem estritamente dos fatos
articulados na peça acusatória. 2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação,
motivada, do efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado por crime
praticado violando dever para com à Administração Pública, desde que as reprimendas
corporais aplicadas estejam em conformidade com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o
servidor estar aposentado não impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação
da perda do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4, EINACR
2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado pela condenada quando do
cometimento dos fatos objeto desta condenação. Esta, estando em gozo de aposentadoria,
deverá ser convertida pela Administração, quando do cumprimento da sentença, na cassação
daquela. 

4.5. MÁRCIA CRISTINA CATAPAN

4.5.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
entre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a CONCEIÇÃO
e TÂNIA, sua mãe, e se mostrou extremamente atuante na arte de cooptar e iludir terceiros
para que figurassem como falsos bolsistas. No curso da instrução foi uma constante perceber
que as pessoas que foram por ela cooptadas afirmaram que se tratava de pessoa confiável,
rígida e que sempre se apresentou como a encarnação do bem. Dona de personalidade
persuasiva capaz de enganar terceiros, notadamente os mais simples, acabou por ser a
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responsável por cooptar número alto de falsos bolsistas, tendo todos eles se tornado réus nesta
ação penal. Os valores depositados nos nomes deles eram, em sua quase totalidade,
retornados ao seu bolso, ao de sua mãe ou ao de CONCEIÇÃO.  

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de filha de
servidora da UFPR cujo ingresso na empreitada criminosa se deu por indicação da própria
mãe. Evidentemente, até pela profissão que ostenta, sabia que os procedimentos para
'pagamento de fornecedores' não envolviam o uso de contas de terceiros. Tinha
posição bastante central no esquema uma vez que cooptou grande número de 'laranjas'.  Os
pilares iniciais da falcatrua eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, acompanhada de sua mãe
MARIA ÁUREA. Auxiliou decisivamente CONCEIÇÃO e TÂNIA a transformarem a
PRPPG/UFPR em uma verdadeira máquina de desvio em proveito próprio e alheio de
dinheiro cuja finalidade era incentivar a pesquisa acadêmica. 

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica MÁRCIA CRISTINA CATAPAN condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 115 (cento e quinze) dias-multa. 
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Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos essa circunstância é confrontada por sua condição profissional e é, mais do que
tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.5.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 08 (oito) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, cada qual no valor
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.5.3. Art. 288, do CP:

Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
entre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a CONCEIÇÃO
e TÂNIA, sua mãe, e se mostrou extremamente atuante na arte de cooptar e iludir terceiros
para que figurassem como falsos bolsistas. No curso da instrução foi uma constante perceber
que as pessoas que foram por ela cooptadas afirmaram que se tratava de pessoa confiável,
rígida e que sempre se apresentou como a encarnação do bem. Dona de personalidade
persuasiva capaz de enganar terceiros, notadamente os mais simples, acabou por ser a
responsável por cooptar número alto de falsos bolsistas, tendo todos eles se tornado réus nesta
ação penal. Os valores depositados nos nomes deles eram, em sua quase totalidade,
retornados ao seu bolso, ao de sua mãe ou ao de CONCEIÇÃO. 

  Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.
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Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de filha de
servidora da UFPR cujo ingresso na empreitada criminosa se deu por indicação da própria
mãe. Evidentemente, até pela profissão que ostenta, sabia que os procedimentos para
'pagamento de fornecedores' não envolviam o uso de contas de terceiros. Tinha
posição bastante central no esquema uma vez que cooptou grande número de 'laranjas'.  Os
pilares iniciais da falcatrua eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, acompanhada de sua mãe
MARIA ÁUREA. Auxiliou decisivamente CONCEIÇÃO e TÂNIA a transformarem a
PRPPG/UFPR em uma verdadeira máquina de desvio em proveito próprio e alheio de
dinheiro cuja finalidade era incentivar a pesquisa acadêmica.  

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma  ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica MÁRCIA CRISTINA CATAPAN condenada à pena de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 97 (noventa e sete) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos essa circunstância é confrontada por sua condição profissional e é, mais do que
tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.5.4. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

Ao delito previsto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, é
cominada pena de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  
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Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
entre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a CONCEIÇÃO
e TÂNIA, sua mãe, e se mostrou extremamente atuante na arte de cooptar e iludir terceiros
para que figurassem como falsos bolsistas. No curso da instrução foi uma constante perceber
que as pessoas que foram por ela cooptadas afirmaram que se tratava de pessoa confiável,
rígida e que sempre se apresentou como a encarnação do bem. Dona de personalidade
persuasiva capaz de enganar terceiros, notadamente os mais simples, acabou por ser a
responsável por cooptar número alto de falsos bolsistas, tendo todos eles se tornado réus nesta
ação penal. Os valores depositados nos nomes deles eram, em sua quase totalidade,
retornados ao seu bolso, ao de sua mãe ou ao de CONCEIÇÃO. 

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Em seguida, esses valores retornavam em sua quase totalidade às líderes da quadrilha
mediante transferências bancárias, saques e sob a forma de roupas e joias. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir ajudou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
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Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica MÁRCIA CRISTINA CATAPAN condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 110 (cento e dez) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos essa circunstância é confrontada por sua condição profissional e é, mais do que
tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.5.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica MÁRCIA CRISTINA CATAPAN condenada, definitivamente, à
pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão unitária de 1 (um)
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.5.6. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
07/03/2017 a 25/05/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade mediante a utilização de tornozeleira
eletrônica. Vem utilizando-a desde o dia 26/05/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.5.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.6. MELINA DE FÁTIMA CATAPAN

4.6.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.
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O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
entre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a CONCEIÇÃO
e TÂNIA, sua mãe para receber transferências de ao menos três falsos bolsistas. Trata-se de
bacharel em direito, o que lhe confere mais e melhores condições de avaliar a gravidade da
situação criminosa de que voluntariamente participou. 

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de filha de
servidora da UFPR cujo ingresso na empreitada criminosa se deu por indicação da própria
mãe. Evidentemente, até pela profissão que ostenta, sabia que os procedimentos para
'pagamento de fornecedores' não envolviam o uso de contas de terceiros.  Os pilares iniciais
da falcatrua eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, acompanhada de sua mãe MARIA
ÁUREA. Auxiliou decisivamente CONCEIÇÃO e TÂNIA a transformarem a PRPPG/UFPR
em uma verdadeira máquina de desvio em proveito próprio e alheio de dinheiro cuja
finalidade era incentivar a pesquisa acadêmica. Recebeu grandes somas de dinheiro por via de
transferências bancárias de EDER TIDRE, ANDRÉA BEZERRA e MARCOS FISCHER
(este foram 34 transferências em cerca de dois anos e meio).

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
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Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica MELINA DE FÁTIMA CATAPAN condenada à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 98 (noventa e oito) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos essa circunstância é confrontada por sua condição profissional e é, mais do que
tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.6.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 07 (sete) anos
e 06 (seis) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, cada qual no valor
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.6.3. Art. 288, do CP:

Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
entre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a CONCEIÇÃO
e TÂNIA, sua mãe, e, assim, recebeu transferências bancárias de, ao menos, três falsos
bolsistas. Trata-se de bacharel em direito, o que lhe confere mais e melhores condições de
avaliar a gravidade da situação criminosa de que voluntariamente participou. 

  Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
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transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de filha de
servidora da UFPR cujo ingresso na empreitada criminosa se deu por indicação da própria
mãe. Evidentemente, até pela profissão que ostenta, sabia que os procedimentos para
'pagamento de fornecedores' não envolviam o uso de contas de terceiros. Os pilares iniciais da
falcatrua eram CONCEIÇÃO/TÂNIA e GISELE, acompanhada de sua mãe MARIA
ÁUREA. Auxiliou decisivamente CONCEIÇÃO e TÂNIA a transformarem a PRPPG/UFPR
em uma verdadeira máquina de desvio em proveito próprio e alheio de dinheiro cuja
finalidade era incentivar a pesquisa acadêmica.  

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma  ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica MELINA DE FÁTIMA CATAPAN condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 68 (sessenta e oito) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos essa circunstância é confrontada por sua condição profissional e é, mais do que
tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
entre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a CONCEIÇÃO
e TÂNIA, sua mãe, e, assim, recebeu transferências bancárias de ao menos três falsos
bolsistas.Trata-se de bacharel em direito, o que lhe confere mais e melhores condições de
avaliar a gravidade da situação criminosa de que voluntariamente participou. 

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou secundariamente a pulverizar os valores desviados mensalmente
durante 03 (três) anos e 07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas
(27 pessoas) que, aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que
concebeu a fraude. Em seguida, esses valores retornavam em sua quase totalidade às líderes
da quadrilha mediante transferências bancárias, saques e sob a forma de roupas e joias. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir ajudou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica MELINA DE FÁTIMA CATAPAN condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.
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Fixo a pena de multa proporcionalmente em 60 (sessenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos essa circunstância é confrontada por sua condição profissional e é, mais do que
tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em
1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.6.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica MELINA DE FÁTIMA CATAPAN condenada, definitivamente, à
pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão unitária de 1 (um)
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.6.6. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
07/03/2017 a 25/05/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade mediante a utilização de tornozeleira
eletrônica. Vem utilizando-a desde o dia 26/05/2017.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.6.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.7. ANEILDA JOSEFA DE JESUS

4.7.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.
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O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
dentre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a GISELE.
Trata-se de pessoa revestida de péssimo caráter. Trabalhava como cuidadora de idosos
(septuagenário Alvadir) e traiu sua confiança e de sua família. Dali retirava seu sustento mas,
às suas costas, eram como a ele se referir como “velho do cão”, “endemoniado”, “que dorme
todo dia”, “desgramado” e “pirracento. Também tudo indica que tenha simulado um
casamento com ele para lesar os Cofres da Previdência Social.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Tinha
posição importante no esquema uma vez que cooptou ao menos duas pessoas (seu ex-marido
NORBERTO e LUZINETE) e, não satisfeita, traiu a confiança do septuagenário de que
tomava conta (Alvadir) para, aproveitando-se de sua incapacidade de gerenciar sua conta
bancária, fornecer sem seu consentimento seus dados para que inadvertidamente figurasse
como falso bolsista, lucrando diretamente com isso. 

Em outras palavras: não se contentou em ser apenas mais uma falsa bolsista.
Aderiu claramente à empresa criminosa para figurar como uma de suas assessoras principais
do grupo dirigente e, assim, potencializar seus ganhos ilícitos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica ANEILDA JOSEFA DE JESUS condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.
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Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.7.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (mensalmente por 03 anos e 07 meses), a pena mais grave deve
ser exasperada em 2/3, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de
1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.7.3. Art. 288, do CP:

Ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal é cominada pena de 01 a
03 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
dentre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a GISELE.
Trata-se de pessoa revestida de péssimo caráter. Trabalhava como cuidadora de idosos
(septuagenário Alvadir) e traiu sua confiança e de sua família. Dali retirava seu sustento mas,
às suas costas, eram como a ele se referir como “velho do cão”, “endemoniado”, “que dorme
todo dia”, “desgramado” e “pirracento. Também tudo indica que tenha simulado um
casamento com ele para lesar os Cofres da Previdência Social.

  Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.
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Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias são as usuais ao tipo penal.  

Com esse quarteto atuando diariamente, a PRPPG/UFPR se tornou uma  ação
entre amigos e familiares por quase quatro anos.

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir auxiliou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade
federal. Esse montante fala por si.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal,
fica ANEILDA JOSEFA DE JESUS condenada à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 40 (quarenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.7.4. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao usual ao tipo. Embora não se trate de servidora pública nem figure
dentre aquelas que originariamente conceberam o esquema ilícito, associou-se a GISELE.
Trata-se de pessoa revestida de péssimo caráter. Trabalhava como cuidadora de idosos
(septuagenário Alvadir) e traiu sua confiança e de sua família. Dali retirava seu sustento mas,
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às suas costas, eram como a ele se referir como “velho do cão”, “endemoniado”, “que dorme
todo dia”, “desgramado” e “pirracento. Também tudo indica que tenha simulado um
casamento com ele para lesar os Cofres da Previdência Social. 

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra, conquanto tenha
demonstrado em Juízo uma incomum capacidade de dissimulação, recorrendo frequentemente
a expedientes e explicações que eram evidentemente inverídicos e fantasiosos, tentando
transferir a responsabilidade pela maior parte dos desvios a terceiros.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
dissimular a origem ilícita dos valores. Não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Em seguida, esses valores retornavam em sua quase totalidade às líderes da quadrilha
mediante transferências bancárias, saques e sob a forma de roupas e joias. 

As consequências do crime são bem mais graves do que as usuais ao tipo diante
do fato de que seu agir ajudou a permitir o desvio de R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos
e cinquenta e um, cento e trinta e três reais e dez centavos) de uma universidade federal. O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica ANEILDA JOSEFA DE JESUS condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 60 (sessenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.
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4.7.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica ANEILDA JOSEFA DE JESUS condenada, definitivamente, à
pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) do
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.7.6. Detração e Regime Inicial

A ré não foi presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.7.7. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.8. ANDREA CRISTINE BEZERRA

4.8.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao tipo. Trata-se de graduada em ciências contábeis, com pós-graduação
em controladoria e finanças (evento 7, AUTO_QUALIFIC23, fl. 12 do IPL apenso) o que lhe
confere condição privilegiada para avaliar com mais cuidado a gravidade da situação
criminosa em que escolheu se envolver.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.
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Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. É pessoa muito
próxima de TÂNIA e usufruiu de parte significativa do dinheiro desviado. No caso de
ANDRÉA não há falar em tão-somente trânsito de valores em conta bancária que eram em
sua quase totalidade devolvidos à articuladora do esquema. As trocas de mensagens
transcritas no curso da sentença entre ela e TÂNIA demonstram uma relação de paridade, de
proximidade grandes, com cobranças dela de manutenções maiores de valores em sua conta.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$ 588.850,00
(quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) de uma universidade federal. 

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica ANDREA CRISTINE BEZERRA condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.8.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (foram depositados valores desviados mensalmente em sua
conta bancária de 20/3/13 a 31/10/16), a pena mais grave deve ser exasperada em 2/3, o que
resulta numa pena corporal definitiva total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.
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Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de
1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.8.3. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é superior ao tipo. Trata-se de graduada em ciências contábeis, com pós-graduação
em controladoria e finanças (evento 7, AUTO_QUALIFIC23, fl. 12 do IPL apenso) o que lhe
confere condição privilegiada para avaliar com mais cuidado a gravidade da situação
criminosa em que escolheu se envolver.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. É pessoa muito próxima de TÂNIA e usufruiu de parte significativa do dinheiro
desviado. No caso de ANDRÉA não há falar em tão-somente trânsito de valores em conta
bancária que eram em sua quase totalidade devolvidos à articuladora do esquema. As trocas
de mensagens transcritas no curso da sentença entre ela e TÂNIA demonstram uma relação
de paridade, de proximidade grandes, com cobranças dela de manutenções maiores de valores
em sua conta.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$ 588.850,00
(quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) de uma universidade federal.  O
grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
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Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica ANDREA CRISTINE BEZERRA condenada à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 85 (oitenta e cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.8.4. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica ANDREA CRISTINE BEZERRA condenada, definitivamente, à
pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 218
(duzentos e dezoito) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) do
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.8.5. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
15/02/2017 a 18/02/2017. 

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.8.6. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.9. CHERRI FRANCINE CONCER

4.9.1. Art. 312, do CP:
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Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de pessoa
amiga de MÁRCIA CATAPAN, segundo suas próprias palavaras, há 19 (dezenove) anos.
Demonstrou naturalidade para a prática delituosa e foi extremamente dissimulada e fiel a
MÁRCIA quando a ela recorreu tão logo jornalistas da Gazeta do Povo a procuraram para
ilustrar reportagem investigativa acerca das fraudes. As trocas de mensagens transcritas no
curso da sentença entre ela e MÁRCIA demonstram uma relação de proximidade grande, com
buscas de orientações sobre como despitar a imprensa e a própria auditoria da UFPR em caso
de descoberta das fraudes.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$
624.400,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) de uma universidade
federal. 

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica CHERRI FRANCINE CONCER condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.
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4.9.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (foram depositados valores desviados mensalmente em sua
conta bancária de 01/4/13 a 31/10/16), a pena mais grave deve ser exasperada em 2/3, o que
resulta numa pena corporal definitiva total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de
1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.9.3. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Trata-se de pessoa amiga de MÁRCIA CATAPAN, segundo suas próprias palavaras,
há 19 (dezenove) anos. Demonstrou naturalidade para a prática delituosa e foi extremamente
dissimulada e fiel a MÁRCIA quando a ela recorreu tão logo jornalistas da Gazeta do Povo a
procuraram para ilustrar reportagem investigativa acerca das fraudes. As trocas de mensagens
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transcritas no curso da sentença entre ela e MÁRCIA demonstram uma relação
de proximidade grande, com buscas de orientações sobre como despitar a imprensa e a
própria auditoria da UFPR em caso de descoberta das fraudes.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$
624.400,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) de uma universidade
federal. O grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse
descoberto anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas
autoridades, remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica CHERRI FRANCINE CONCER condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 60 (sessenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.9.4. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica CHERRI FRANCINE CONCER condenada, definitivamente, à
pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) do
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.9.5. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
15/02/2017 a 17/02/2017. 

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.
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Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.9.6. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.10. DAYANE SILVA DOS SANTOS

4.10.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de pessoa
amiga de MÁRCIA CATAPAN que, inclusive, passou a residir com ela após a revelação dos
crimes. Demonstrou naturalidade para a prática delituosa e foi extremamente dissimulada e
fiel a MÁRCIA quando passou a ser procurada por jornalistas da Gazeta do Povo para ilustrar
reportagem investigativa acerca das fraudes. As trocas de mensagens transcritas no curso da
sentença entre ela e MÁRCIA demonstram uma relação de proximidade grande, com buscas
de orientações sobre como despitar a imprensa e a própria auditoria da UFPR em caso de
descoberta das fraudes.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$ 552.450,00
(quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) de uma universidade
federal. 

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
14ª Vara Federal de Curitiba



14/02/2019 :: 700005195223 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=712ba01a37c0ba68608b… 179/199

5011971-98.2017.4.04.7000 700005195223 .V781

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica DAYANE SILVA DOS SANTOS condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.10.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (foram depositados valores desviados mensalmente em sua
conta bancária de 01/8/13 a 31/10/16), a pena mais grave deve ser exasperada em 2/3, o que
resulta numa pena corporal definitiva total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de
1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.10.3. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como reprovabilidade da
conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade da ré deve ser considerada como neutra.
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Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Trata-se de pessoa amiga de MÁRCIA CATAPAN que, inclusive, passou a residir
com ela após a revelação dos crimes. Demonstrou naturalidade para a prática delituosa e foi
extremamente dissimulada e fiel a MÁRCIA quando passou a ser procurada por jornalistas da
Gazeta do Povo para ilustrar reportagem investigativa acerca das fraudes. As trocas de
mensagens transcritas no curso da sentença entre ela e MÁRCIA demonstram uma relação
de proximidade grande, com buscas de orientações sobre como despitar a imprensa e a
própria auditoria da UFPR em caso de descoberta das fraudes.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$ 552.450,00
(quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) de uma universidade
federal. O grau de elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse
descoberto anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas
autoridades, remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica DAYANE SILVA DOS SANTOS condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 60 (sessenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica da ré. Embora afirme possuir rendimentos
baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de dinheiro
público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, desde então atualizado.

4.10.4. Concurso Material de Crimes
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Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica DAYANE SILVA DOS SANTOS condenada, definitivamente, à
pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) do
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.10.5. Detração e Regime Inicial

A ré permaneceu presa cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
15/02/2017 a 17/02/2017. 

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.10.6. Substituição da Pena

A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.11. MARCOS AURÉLIO FISCHER

4.11.1. Art. 312, do CP:

Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida como reprovabilidade da
conduta, é superior a usual ao tipo. Trata-se de servidor de cartório e ex-estudante de direito,
portanto, possuindo condições mais elevadas do que uma pessoa simples de entender a
gravidade que é o trânsito de valores altos de origem desconhecida em sua conta bancária.
Isso eleva a culpabilidade de seu agir.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.
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As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Trata-se de  primo de
TÂNIA CATAPAN e que possui relação com diversas outras pessoas próximas a ela, algumas
das quais também figuraram como falsas bolsistas. Tratou de efetuar 182 saques de sua conta,
34 transferências bancárias para MELINA, 4 transferências para CONCEIÇÃO e 13
transferências para TÂNIA em pouco mais de dois anos e meio, tudo para fazer com que os
valores chegassem a seus reais destinatários.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$ 447.050,00
(quatrocentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais) de uma universidade federal. 

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica MARCOS AURÉLIO FISCHER condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Embora afirme possuir
rendimentos baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de
dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, desde então atualizado.

4.11.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (foram depositados valores desviados mensalmente em sua
conta bancária de 29/5/14 a 31/10/16), a pena mais grave deve ser exasperada em 2/3, o que
resulta numa pena corporal definitiva total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.
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Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de
1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.11.3. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida como reprovabilidade da
conduta, é superior a usual ao tipo. Trata-se de servidor de cartório e ex-estudante de direito,
portanto, possuindo condições mais elevadas do que uma pessoa simples de entender a
gravidade que é o trânsito de valores altos de origem desconhecida em sua conta bancária.
Isso eleva a culpabilidade de seu agir.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03 (três) anos e
07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas) que,
aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Trata-se de  primo de TÂNIA CATAPAN e que possui relação com diversas outras
pessoas próximas a ela, algumas das quais também figuraram como falsas bolsistas. Tratou de
efetuar 182 saques de sua conta, 34 transferências bancárias para MELINA, 4 transferências
para CONCEIÇÃO e 13 transferências para TÂNIA em pouco mais de dois anos e meio, tudo
para fazer com que os valores chegassem a seus reais destinatários.

As consequências do crime são mais graves do que as usuais ao tipo diante do
fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$ 447.050,00
(quatrocentos e quarenta e sete mil e cinquenta reais) de uma universidade federal. O grau de
elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
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Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica MARCOS AURÉLIO FISCHER condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 85 (oitenta e cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Embora afirme possuir
rendimentos baixos, deve ser considerado que foi corresponsável por desvio milionário de
dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, desde então atualizado.

4.11.4. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica MARCOS AURÉLIO FISCHER condenado, definitivamente, à
pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
218 (duzentos e dezoito) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) do
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.11.5. Detração e Regime Inicial

O réu permaneceu preso cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
15/02/2017 a 17/02/2017. 

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, à vista do disposto
no art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.11.6. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.12. NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS

4.12.1. Art. 312, do CP:
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Ao crime previsto no artigo 312, do Código Penal é cominada pena de 02 a
12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida como reprovabilidade da
conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser consideradas as usuais ao tipo.

As consequências do crime são um pouco mais graves do que as usuais ao tipo
diante do fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) de uma universidade federal. 

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 03 (três) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 312, do Código Penal,
fica NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS condenado à pena de 03 (três) anos de
reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 45 (quarenta e cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Embora afirme possuir
rendimentos baixos, deve ser considerado que foi corresponsável, mas em proporção
menor, por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em 1/5 (um
quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.12.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os crimes de peculato-desvio narrados na denúncia, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o
art. 71 do Código Penal.
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Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC 430.902/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva (foram depositados valores desviados mensalmente em sua
conta bancária de 02/6/14 a 12/11/14), a pena mais grave deve ser exasperada em 1/3, o que
resulta numa pena corporal definitiva total de 04 (quatro) anos de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no art. 72 do CP,
havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o mesmo critério previsto no art. 71 do
CP, resultando num total de 60 (sessenta) dias-multa, cada qual no valor de 1/5 (um
quinto) do salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.12.3. Art. 1º, da Lei nº 9.613/98:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida como reprovabilidade da
conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou, em menor extensão, a pulverizar os valores desviados mensalmente
durante 03 (três) anos e 07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas
(27 pessoas) que, aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que
concebeu a fraude.

As consequências do crime são um pouco mais graves do que as usuais ao tipo
diante do fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) de uma universidade federal. O grau de elaboração colaborou
decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto anteriormente e, após
identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades, remanescendo um
prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
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Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS condenado à pena de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 35 (trinta e cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Embora afirme possuir
rendimentos baixos, deve ser considerado que foi corresponsável, mas em proporção
menor, por desvio milionário de dinheiro público, fixo o valor do dia-multa em 1/5 (um
quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, desde então atualizado.

4.12.4. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os trêss grupos de crimes há divergência de
objetividades jurídicas, é caso de reconhecimento da ocorrência de concurso material,
devendo as penas ser somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS FISCHER condenado,
definitivamente, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de
multa de 95 (noventa e cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/5 (um quinto) do
salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.12.5. Detração e Regime Inicial

O réu permaneceu preso cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
16/02/2017 a 20/02/2017. 

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, à vista do
disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime do
cumprimento da pena fica condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (art. 33, §4º, do Código Penal).

4.12.6. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.13. JORGE LUIZ BINA FERREIRA

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida como reprovabilidade da
conduta, é superior ao tipo. Trata-se de marido de uma das principais articuladoras do
esquema criminoso, GISELE APARECIDA ROLAND, sendo também sogro de MARIA
ÁUREA, outra das líderes da quadrilha instalada no âmbito da PRPPG/UFPR. Como se não
fosse o bastante, o acusado é também, ele próprio, fornecedor de equipamentos à UFPR, já
tendo sido indiciado em inquérito policial por fraudes no cumprimento dos contratos por
parte da empresa que administra (REAGEN) e, atualmente, é mais uma vez investigado por
isso. Ou seja, tinha plena ciência do funcionamento da UFPR e, mais do que outras pessoas,
conhecia as falhas de fiscalização que permitiam a sangria dos Cofres Públicos. Possuía
muito mais condições de evitar se envolver e procedeu exatamente de forma oposta, se
prevalecendo para, de novo, dissimular a origem ilícita dos valores.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

Quanto à conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que
referida circunstância lhe seja desfavorável.

Os motivos do crime decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e
não ultrapassam a motivação usual do tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, na medida em que,
com seu agir, auxiliou, em parte, a pulverizar os valores desviados mensalmente durante 03
(três) anos e 07 (sete) meses em uma quantidade significativa de falsos bolsistas (27 pessoas)
que, aparentemente, não possuíam qualquer relação com o grupo principal e que concebeu a
fraude. Afirmou falsamente que desconhecia o igresso de valores porque a conta bancária era
conjunta com GISELE. O Juízo diligenciou junto ao BACENJUD e não identificou nenhuma
conta conjunta entre ele e GISELE.

As consequências do crime são um pouco mais graves do que as usuais ao tipo
diante do fato de que seu agir permitiu o desvio por intermédio de sua conta bancária de R$
27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais) de uma universidade federal. O grau de
elaboração colaborou decisivamente para que o estratagema não fosse descoberto
anteriormente e, após identificado, uma parcela ínfima restou recuperada pelas autoridades,
remanescendo um prejuízo milionário aos Cofres Públicas.

O comportamento da vítima se encontra ajustado ao previsto no tipo.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes. 

Ausentes também causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
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Assim, pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98,
fica JORGE LUIZ BINA FERREIRA condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 85 (oitenta e cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Embora afirme possuir
rendimentos modestos essa circunstância é confrontada por se tratar de empresário em cuja
conta bancária foram encontrados mais de R$ 200.000,00 quando do bloqueio via
BACENJUD e é, mais do que tudo, corresponsável por desvio milionário de dinheiro público,
fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, desde
então atualizados.

Assim, fica JORGE LUIZ BINA FERREIRA condenado, definitivamente, à
pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 2 (dois) salários mínimos vigentes nas
datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.13.5. Detração e Regime Inicial

O réu permaneceu preso cautelarmente por ordem emanada deste Juízo de
11/03/2017 a 28/06/2017. Por força de decisão proferida em Habeas Corpus pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi posta em liberdade mediante a utilização de tornozeleira
eletrônica. Vem utilizando-a desde o dia 29/06/17.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, à vista do
disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

4.13.6. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade, porque não
atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

5. Reparação de Danos Causados pelas Infrações Praticadas

O Ministério Público Federal requereu a fixação do valor mínimo de danos
causados à Administração e à sociedade (STJ, REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
24/08/2016), sugerindo-se o valor igual àquele apontado como o do dano efetivamente
sofrido pelos Cofres Públicos, ou seja, R$ 7.351.133,10 (sete milhões, trezentos e cinquenta e
um mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), acrescido de juros e correção monetária
(TRF4, ENUL 5083376-05.2014.4.04.7000, QUARTA SEÇÃO), na forma como apontado
nas alegações finais (evento 1475).

Entendo, por tudo que já foi exposto quando da dosimetria das penas, que a
gravidade das condutas impõe a recomposição do dano material efetivamente experimentado
pela Administração Pública - e a sociedade em geral, na forma do art. 387, IV, do CPP.
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Nesse cenário, acolho parcialmente o requerimento ministerial para fixar como
valor mínimo para reparação dos danos os montantes desviados e dissimulados, adotando
para divisão das responsabilidades patrimoniais os critérios expostos pelo MPF, verbis:

"Fixação do valor de reparação do dano em pelo menos R$ 7.351.133,10 (sete milhões,
trezentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), com a devida
correção a partir da sua internalização, a ser cobrado de forma solidária entre as quatro
integrantes do núcleo principal do esquema de desvio CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU
MENDONÇA, TÂNIA MÁRCIA CATAPAN, GISELE APARECIDA ROLAND e MARIA ÁUREA
ROLAND. 

MÁRCIA CRISTINA CATAPAN deve responder pelos valores desviados em nome dos bolsistas
que cooptou, quais sejam, CHERRI FRANCINE CONCER, CHARLENE DE MELLO,
DAYANE SILVA DOS SANTOS, MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI e MYDHIA SILVA
DOS SANTOS. Dessa forma, MÁRCIA responde, solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA,
GISELE e MARIA ÁUREA, ao ressarcimento do valor de R$ 1.475.850,00 (um milhão,
quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). 

Da mesma forma, ANEILDA JOSEFA DE JESUS, em solidariedade com CONCEIÇÃO,
TÂNIA, GISELE e MARIA ÁUREA, deve ser condenada a ressarcir o valor de R$ 75.700,00
(setenta e cinco mil e setecentos reais), refente aos recursos desviados em nome de ALVADIR
BATISTA DA SILVA e LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO.

MELINA DE FÁTIMA CATAPAN deve responder pelo valor que transitou em sua conta
bancária, sendo condenada solidariamente a CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e MARIA
ÁUREA, ao ressarcimento do valor de R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos
reais). 

JORGE LUIZ BINA FERREIRA deve ser condenado a ressarcir o valor que transitou em sua
conta bancária, respondendo de forma solidária com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE e
MARIA ÁUREA por R$ 27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais). 

Ainda, cada um dos bolsistas deve responder solidariamente pelos valores recebidos em seu
nome, conforme especificado a seguir. 

ANDRÉA CRISTINE BEZERRA responde solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE
e MARIA ÁUREA pelo valor de R$ 588.850,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta reais). 

CHERRI FRANCINE CONCER responde solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE,
MARIA ÁUREA e MÁRCIA CRISTINA CATAPAN pelo valor de R$ 624.400,00 (seiscentos e
vinte e quatro mil e quatrocentos reais). 

DAYANE SILVA DOS SANTOS responde solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE,
MARIA ÁUREA e MÁRCIA CRISTINA CATAPAN pelo valor de R$ 552.450,00 (quinhentos e
cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais). 

MARCOS AURÉLIO FISCHER responde solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA, GISELE
e MARIA ÁUREA pelo valor de R$ 447.050,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e cinquenta
reais). 

NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS responde solidariamente com CONCEIÇÃO, TÂNIA,
GISELE e MARIA ÁUREA pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)."
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Assim, os condenados deverão ressarcir os danos patrimoniais experimentados
pela União de acordo com o seguinte quadro:
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6. Honorários da Defensoria Pública da União:

A acusada ANDREIA DE OLIVEIRA SCHLOGL deixou de constituir novo
advogado após a renúncia comunicada no evento 734, mesmo alertada de que seria
encarregada dos honorários de defensor dativo a ser nomeado pelo Juízo (evento 738).

Procurou a DPU mas teve seu pedido de assistência judiciária negado (evento
777/778). Não obstante, o Juízo nomeou aquele órgão para atuar em sua defesa.

Assim, não atendendo a ré aos requisitos para receber a assistência da DPU,
conforme análise já realizada por aquele órgão, e considerando a  sua cautelosa atuação desde
a apresentação da resposta à denúncia até a prolação da sentença, defiro o pedido formulado
ao final das alegações fiais do evento 1628 e fixo honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública da União, a serem pagos pela acusada ANDREIA DE OLIVEIRA
SCHLOGL, no valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/PR, ou seja, R$
2.800,00, em razão do trabalho despendido pelo defensor público na defesa da ré até a
apresentação de razões finais.

7. Dos Bens e Valores Apreendidos, Arrestados e Sequestrados

7.1. Houve a apreensão de diversos bens, documentos e valores dos réus em
cumprimento aos mandados de busca a apreensão expedidos no bojo da denominada
"Operação Research". Assim, caso os bens e documentos não interessem a futuras
investigações, nem constituam, em si, objeto de crimes, devem ser restituídos aos seus
legítimos proprietários após o trânsito em julgado, sem prejuízo de anterior restituição na
hipótese de a autoridade policial já ter efetuado a devida análise dos materiais.

7.2. Relativamente ao valor de R$ 8.150,00 apreendido na sede da empresa
REAGEN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA (evento 69 do IPL),  determino a
vinculação da conta em que se encontra depositado o montante (nº 0650.005.86403371-6) ao
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IPL nº 5012840-61.2017.4.04.7000, no qual prosseguem investigações em relação à aludida
empresa e será futuramente deliberado acerca da sua destinação.

7.3. Quanto aos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e/ou
arresto de bens,  assim como as fianças prestadas nas substitutivas de prisão preventiva, em
relação aos acusados CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA,  TÂNIA
MÁRCIA CATAPAN, GISELE APARECIDA ROLAND, MARIA ÁUREA ROLAND,
MÁRCIA CRISTINA CATAPAN, MELINA DE FÁTIMA CATAPAN, ANEILDA
JOSEFA DE JESUS, ANDRÉA CRISTINE BEZERRA, CHERRI FRANCINE
CONCER, DAYANE SILVA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO FISCHER,
NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS e JORGE LUIZ BINA FERREIRA, traslade-
se cópia  desta sentença para os autos respectivos, nos quais serão oportunamente decididas
as medidas a serem adotadas em relação aos bens e valores constritos, seja quanto à
determinação de alienação antecipada, seja quanto a eventual restituição total ou parcial, seja
quanto à utilização para os fins do art. 336 do CPP.

7.4. Quanto a ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA, ANDREIA
DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL, CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO,
CHARLENE DE MELLO, DANIEL BORGES MAIA, DIRLENE CHAGAS LIMA
ESMANHOTTO, EDER RIBEIRO TIDRE, ELAINE SOUZA LIMA FARIAS,
ELIANE CAMARGO, IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA, JOICE MARIA
CAVICHON, LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO, MARCIO RONALDO
ROLAND, MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ, MARIA EDUARDA AMORIM
SUAREZ, MARIA ELIETE DA SILVA, MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI,
MYDHIA SILVA DOS SANTOS, PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO,
PAULO ALLAN ROLAND BOGADO e PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS,
independentemente do trânsito em julgado, desde logo determino a restituição dos valores
apreendidos ou prestados a título de fiança e o cancelamento dos arrestos e sequestros de bens
e valores determinados por decisão judicial, medidas essas a serem cumpridas no bojo das
respectivas ações distribuídas perante esta Vara.

III. DISPOSITIVO

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

condenar:

CONCEIÇÃO ABADIA DE ABREU MENDONÇA à pena de 17 (dezessete)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de multa de
601 (seiscentos e um) dias-multa, à razão unitária de 2 (dois) salários mínimos vigentes
nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes
previstos nos artigos 288 e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do
art. 71 do Código Penal. A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;
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TÂNIA MÁRCIA CATAPAN à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete)
dias-multa, à razão unitária de 1 (um) salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 288
e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

GISELE APARECIDA ROLAND à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete)
dias-multa, à razão unitária de 1 (um) salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos  artigos 288
e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Pena.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

MARIA ÁUREA ROLAND à pena de 13 (trezes) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias-
multa, à razão unitária de 2 (dois) salários mínimos vigentes nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos  artigos 288
e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

MÁRCIA CRISTINA CATAPAN à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 399 (trezentos e noventa e nove) dias-
multa, à razão unitária de 1 (um) salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 288
e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

MELINA DE FÁTIMA CATAPAN à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 291 (duzentos e noventa e um) dias-
multa, à razão unitária de 1 (um) salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 288
e 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

ANEILDA JOSEFA DE JESUS à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e ao pagamento de multa de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão
unitária de 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente
corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 288 e 312 do Código
Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal. A ré não tem direito
à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. O regime inicial
de cumprimento será o fechado;
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ANDRÉA CRISTINE BEZERRA à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, à
razão unitária de 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

CHERRI FRANCINE CONCER à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à
razão unitária de 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal.
A ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

DAYANE SILVA DOS SANTOS à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de multa de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão
unitária de 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente
corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c
art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal.A ré não tem direito à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. O regime inicial de
cumprimento será o fechado;

MARCOS AURÉLIO FISCHER à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, à
razão unitária de 1/2 (um meio) do salário mínimo vigente nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal.
O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

NORBERTO FERREIRA DOS SANTOS à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 95 (noventa e cinco) dias-multa, à razão
unitária de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente nas datas dos fatos, monetariamente
corrigidos desde então, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c
art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal. O réu não tem direito à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. O regime inicial de
cumprimento será o semiaberto;

JORGE LUIZ BINA FERREIRA à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão
unitária de 2 (dois) salários mínimos vigentes nas datas dos fatos, monetariamente
corrigidos desde então, pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, na forma
do art. 71 do Código Penal. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto;

absolver:
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ALCENI MARIA DOS PASSOS DE OLIVEIRA das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

ANDREIA DE OLIVEIRA SOUZA SCHLOGL das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

CARLOS ALBERTO GALLI BOGADO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

CHARLENE DE MELLO das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

DANIEL BORGES MAIA das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

DIRLENE CHAGAS LIMA ESMANHOTTO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

EDER RIBEIRO TIDRE das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

ELAINE SOUZA LIMA FARIAS das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

ELIANE CAMARGO das práticas dos crimes previstos nos arts. 312 do
Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP;

IVANI DE OLIVEIRA CLEVE COSTA das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

JOICE MARIA CAVICHON das práticas dos crimes previstos nos arts. 312
do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art. 71 do Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

LUZINETE DAMASCENO SAMPAIO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
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MARCIO RONALDO ROLAND das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARIA ALBA DE AMORIM SUAREZ das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARIA EDUARDA AMORIM SUAREZ das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MICHELA DO ROCIO SANTOS NOTTI das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MYDHIA SILVA DOS SANTOS das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

PATRICIA VARGAS DA SILVA DO NASCIMENTO das práticas dos
crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma
do art. 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

PAULO ALLAN ROLAND BOGADO das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

PEDRO AMORIM SUAREZ CAMPOS das práticas dos crimes
previstos nos arts. 312 do Código Penal c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98, ambos na forma do art.
71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

MARIA ELIETE DA SILVA da prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº
9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Condeno os réus também ao pagamento das custas processuais.

Face à ausência do surgimento de fatos novos que apontem para a presença dos
pressupostos do art. 312 do CPP após as concessões das liberdades provisórias, poderão os
réus apelar em liberdade.

Ficam mantidas, até ulterior deliberação, as medidas cautelares substitutivas
das prisões preventivas impostas aos réus ora condenados como obrigações decorrentes de
suas liberdades provisórias.

Relativamente aos acusados absolvidos que eventualmente estejam em gozo de
liberdade mediante obrigações cautelares substitutivas restam desde logo delas desobrigados.
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Fixo o valor mínimo para a reparação de danos causados pelas infrações
cometidas pelos condenados na forma do item 5 da sentença.

Antes do trânsito em julgado:

Considerando as declarações prestadas em Juízo pela ré ANEILDA JOSEFA
DE JESUS (evento 1159) indicando possível simulação de União Estável com ALVADIR
BATISTA DA SILVA para fins sucessórios,  e que este se encontra aposentado pelo Estado
do Paraná, podendo a acusada constar eventualmente como beneficiária de pensão por morte,
oficie-se ao ParanáPrevidência e ao Ministério Público do Estado do Paraná para adoção das
medidas que entenderem cabíveis a este respeito. Na ocasião, encaminhe-se cópia desta
sentença e do interrogatório judicial de ANEILDA.

Oficie-se à CEF para fins do cumprimento do determinado no item 7.2. acima.

Cumpram-se os itens 7.3 e 7.4 acima.

Após o trânsito em julgado:

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

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

c) Quanto aos bens apreendidos por ocasião dos cumprimentos dos mandados
de busca a apreensão (item 7.1. acima), intime-se a autoridade policial para que os restitua
aos seus legítimos proprietários, desde que não haja interesse para futuras investigações  e
que não constituam, em si, objeto de crime.

d) Observe-se o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal relativamente
às fianças prestadas pelos réus condenados.

e) Intime-se a ré ANDREIA DE OLIVEIRA SCHLOGL para que proceda ao
pagamento dos honorários fixados em favor da DPU. Efetuado o pagamento, diligencie a
Secretaria acerca do modo como deve ser feita a transferência do numerário aos Cofres
daquele Orgão, efetuando-se-a;

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

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700005195223v781 e do código CRC 5c362737. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCOS JOSEGREI DA SILVA 
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