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RELATÓRIO 

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela UNIÃO (fls. 

14.374/14.399), NILSON ROBERTO TEIXEIRA e AMÉRICA AUTO POSTO LTDA (fls. 

13841/13909), e JOÃO ARCANJO RIBEIRO (fls. 13953/14008).  

Sustenta a União, em síntese, que a r. decisão recorrida não deve subsistir, 

tendo em vista que a empresa CD Factoring foi utilizada no esquema criminoso 

exatamente da mesma forma que as demais empresas de Factoring; que teve seus bens 

adquiridos com produto ou proveito dos crimes cometidos pelos condenados; que 

pertencia, na verdade, ao réu João Arcanjo Ribeiro, o qual a capitalizava por meio de 

empréstimos simulados, bem como de transferências feitas pela sua principal empresa 

Confiança Factoring;  que todas as operações realizadas pelas empresas de Factoring 

configuram atividade de instituição financeira provenientes de captação de recursos de 

terceiros; que deve haver a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CD 

FACTORING MERCANTIL LTDA., para que sejam declarados perdidos seus bens como 

efeito da condenação, por também configurarem produto ou proveito dos crimes de 

operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro. 

Nilson Roberto Teixeira e América Auto Posto Ltda. aduziram, em 

síntese, que não houve a clara exposição sobre seus bens e aqueles de João Arcanjo, 

não havendo nenhuma menção na sentença condenatória acerca da empresa América 

Auto Posto em relação aos delitos apurados; que o procedimento de discriminação de 

bens não pode ocorrer nos próprios autos da ação penal, o que viola o devido processo 

legal; que não foi assegurado o contraditório acerca dos bens apontados como oriundos 

de crime; não há que se falar que a filial da empresa América Auto Posto foi criada com 
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dinheiro ilícito quando a matriz não se mantinha com recursos dessa natureza; que não foi 

condenado a pena de perdimento de bens, sendo incabível a desconsideração inversa da 

pessoa jurídica; que o perdimento de bens deve estar embasado em prova produzida na 

ação penal e não em pedido de sua discriminação; que Nilson já teve a pena corporal 

extinta em razão do seu cumprimento integral, não havendo possibilidade de condenação 

ao perdimento de bens; que foi decretado indevidamente o seqüestro de bens sem título 

de perdimento em sentença condenatória. 

João Arcanjo Ribeiro sustenta, preliminarmente, que foi negada a sua 

extradição pelo Uruguai, em razão dos fatos narrados na ação penal respectiva não 

serem delito naquele país, de modo que mesmo após a entrega não podia o Brasil 

descumprir o compromisso assumido para a extradição; que não há pena acessória 

aplicada, porquanto cassada por este Tribunal Regional Federal; que não teve 

oportunidade de se manifestar sobre a discriminação de bens procedida pelo Ministério 

Público Federal, devendo ser afastada essa medida.  

Suscitou questão de ordem, alegando a impossibilidade de conversão da 

apelação em agravo em execução sem a concessão prévia de oportunidade de 

manifestação a respeito, o que atinge a decisão liminar de suspensão dos efeitos da 

sentença recorrida proferida em Mandado de Segurança; que há prevenção do 

Desembargador Federal Olindo Menezes para julgamento do Agravo em Execução Penal, 

tendo em vista que da decisão que não admitiu o recurso de apelação residual contra a 

referida conversão foi impetrado Mandado de Segurança, que foi distribuído a esse 

Desembargador, restando prevento. 

Apesar de intimados, os agravados não interpuseram contrarrazões. 

Contrarrazões apresentadas pela União (fls. 14.403/14.437; 14.438/14.470) e pelo 

Ministério Público Federal (fls. 14.472/14.500). Mantida a decisão recorrida (fls. 

14.513/14.518), subiram os autos a esta Corte onde recebeu parecer ministerial pelo não 

provimento do recurso (fls. 14.536/14.563). 

É o relatório. 

Juíza Federal Rogéria Maria Castro Debelli 

Relatora (Convocada) 
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VOTO 

 

Trata-se de Agravos em Execução interpostos por JOÃO ARCANJO 

RIBEIRO, NILSON ROBERTO TEIXEIRA e AMÉRICA AUTO POSTO LTDA., contra a 

parte da decisão que determinou o perdimento de bens discriminados pelo Ministério 

Público Federal; e a UNIÃO contra o capítulo da decisão que indeferiu o perdimento dos 

bens que constituem o patrimônio da empresa CD FACTORING MERCANTIL LTDA.. 

 

1. Recurso de João Arcanjo Ribeiro 

Sustenta que a foi negada a sua extradição pelo Uruguai, em razão dos 

fatos narrados na ação penal respectiva não serem delito naquele país, de modo que 

mesmo após a entrega não podia o Brasil descumprir o compromisso assumido para a 

extradição; que não há pena acessória aplicada, porquanto cassada por este Tribunal 

Regional Federal; que não teve oportunidade de se manifestar sobre a discriminação de 

bens procedida pelo Ministério Público Federal, devendo ser afastada essa medida. 

Suscitou questão de ordem, alegando a impossibilidade de conversão da 

apelação em agravo em execução sem a concessão prévia de oportunidade de 

manifestação a respeito, ao passo que tal conversão atingiu a decisão liminar de 

suspensão dos efeitos da sentença recorrida proferida em Mandado de Segurança; que 

há prevenção do Desembargador Federal Olindo Menezes para julgamento do Agravo em 

Execução Penal, tendo em vista que da decisão que não admitiu o recurso de apelação 

residual contra a referida conversão foi impetrado Mandado de Segurança, que foi 

distribuído a esse Desembargador, restando prevento. 

Pois bem, a alegação de impossibilidade de condenação no Brasil por fatos 

que não eram delito no Uruguai não merece acolhimento. 

Com efeito, em fase de execução penal não cabe discutir eventual nulidade 

da sentença condenatória, o que deve ser suscitado por meio da via processual 

adequada. 
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Sobre a conversão do recurso de Apelação interposto em Agravo em 

Execução, não ocasionou qualquer prejuízo a esse réu, porquanto apenas procedeu-se 

ao ajuste da natureza jurídica recursal sem qualquer alteração nos seus fundamentos, 

bem como no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União e Ministério 

Público Federal (fls. 14.400/14.402) foi mantida a suspensão dos efeitos da sentença de 

fls. 13.533/13662, por força de medida liminar deferida nos autos do Mandado de 

Segurança nº 0068339-55.2014.4.01.0000/MT. 

Assim, ainda que não tenha sido oportunizado prazo para resposta aos 

referidos embargos de declaração, a decisão proferida não acarretou qualquer prejuízo à 

parte, não havendo que se falar em nulidade, nos termos do art. 563, do CPP, verbis: 

“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação 

ou para a defesa.” 

Ademais, não merece reparos a aplicação do princípio da fungibilidade ao 

caso. 

É que a determinação de discriminação dos bens que sofreriam a pena de 

perdimento decorreu de acórdão proferido por esta 3ª Turma (ACR 2003.36.00.008505-

4/MR, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto), de modo que os autos somente 

retornaram à origem após o seu trânsito em julgado, ou seja, não havia meios de o 

Ministério Público Federal ou a União discriminarem aqueles bens antes do encerramento 

da fase recursal com o consequente trânsito em julgado, somente após o quê há o 

encaminhamento do processo para início da fase de execução penal. 

Não havendo em processo penal rito específico para liquidação de sentença 

condenatória, correta a formulação do pedido de discriminação de bens em fase de 

execução penal, sendo, portanto, o Agravo em Execução Penal o recurso cabível das 

decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, conforme disposto no art. 

197, da Lei 7.210/84, lei específica que rege tal procedimento. 

Cabe assinalar que o voto condutor do referido acórdão não afastou a pena 

de perdimento de bens, apenas fazendo o reparo na sentença a quo para determinar que 

o perdimento incidisse unicamente sobre bens produto de crimes ou adquiridos com 

recursos deles provenientes, reservando expressamente a possibilidade de o Ministério 

Público Federal, por medida própria, discriminar esses bens, o que foi cumprido com a 

apresentação de pedido em fase de execução penal, momento processual adequado 

após o encerramento da fase recursal. 

A propósito, sequer seria admitido decidir de forma diferente, pois o disposto 

no art. 91, II, do CP, tem aplicação necessária em caso de condenação penal e no 

reconhecimento da existência de bens produto de crimes ou que constituam proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, conforme jurisprudência do eg. 
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Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. PRÉVIO DEBATE DA 

MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E DESNECESSIDADE 

DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

(...) 

TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. 

EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE 

DE REQUERIMENTO. VALORES APREENDIDOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA SUA ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO COMO 

PRODUTO DO CRIME. PERDIMENTO. POSSIBILIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. 

1. A alínea "b" do inciso II do artigo 91 do Código Penal determina a 

perda, em favor da União, do produto do crime ou qualquer bem ou 

valor dele decorrente, cujo efeito é automático com a condenação 

do acusado. 

2. Na espécie, o numerário apreendido com o réu no momento do 

flagrante não tinha origem comprovada, tendo sido, inclusive, um 

dos fundamentos para a condenação, configurando, pois ser produto 

do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser destinado à União. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1371987/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) – grifei. 

Igualmente, não há que se falar em nulidade processual decorrente da 

ausência de intimação prévia para manifestação acerca da discriminação de bens 

procedida, porquanto o julgador a quo cingiu-se a apresentar a correspondência entre os 

bens indicados pela União e Ministério Público Federal e os termos da sentença 

condenatória quanto à origem ilícita dos recursos de que seriam oriundos, em relação aos 

quais o réu exerceu regularmente o contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer 

prejuízo que justificasse a decretação de nulidade, nos termos do art. 563, do CPP. 

Quanto à questão envolvendo a prevenção de outro órgão desta Corte, não 

existe prevenção entre a 2ª Seção e a 3ª Turma (art. 15, RI/TRF 1ª Região), conforme já 

decidido por ocasião do julgamento de Agravo Regimental.  

Por fim, relativamente aos bens que sofreram a pena de perdimento em 

favor da União, conforme consignado anteriormente, a decisão ora recorrida limitou-se a 

apresentar a correspondência entre os bens discriminados e os termos da sentença 

condenatória quanto à respectiva origem ilícita dos recursos de que seriam oriundos, 

sendo incabível a inovação em sede de execução penal, seja para excluir empresas e 

bens consignados na sentença condenatória, seja para incluir outros, não merecendo 

reparos.  
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2. Recurso de Nilson Roberto Teixeira e America Auto Posto Ltda. 

Sustentam que não houve a clara exposição sobre seus bens e aqueles de 

João Arcanjo, não havendo nenhuma menção na sentença condenatória acerca da 

empresa América Auto Posto em relação aos delitos apurados; que o procedimento de 

discriminação de bens não pode ocorrer nos próprios autos da ação penal, o que viola o 

devido processo legal; que não foi assegurado o contraditório acerca dos bens apontados 

como oriundos de crime; não há que se falar que a filial da empresa América Auto Posto 

foi criada com dinheiro ilícito quando a matriz não se mantinha com recursos dessa 

natureza; que não foi condenado à pena de perdimento de bens, sendo incabível a 

desconsideração inversa da pessoa jurídica; que o perdimento de bens deve estar 

embasado em prova produzida na ação penal e não em pedido de sua discriminação; que 

Nilson já teve a pena corporal extinta em razão do seu cumprimento integral, não havendo 

possibilidade de condenação ao perdimento de bens; que foi decretado indevidamente o 

seqüestro de bens sem título de perdimento em sentença condenatória. 

No particular, a decisão recorrida consignou que a empresa América Auto 

Posto Ltda. foi adquirida com recursos oriundos da prática de delitos pelo grupo criminoso 

composto por Nilson Roberto Teixeira, coordenado por João Arcanjo Ribeiro, nos 

seguintes termos: 

(...) 

Ocorre que, de acordo com os elementos contidos nos 

autos, em várias oportunidades a Empresa Confiança Factoring 

efetuou diversos depósitos em favor da Empresa América Auto 

Posto Ltda, cujos valores não foram reembolsados àquela Empresa 

de Factoring. 

Com efeito, de acordo com as informações obtidas nos 

Autos de Quebra de Sigilo nº 2002.36.00.007100-4, fornecidas pelo 

Banco Central (vol. 9, fls. 2284/2286, Tabela 6), durante o período 

de 09/12/1996 a 23/06/1997, a Confiança Factoring Fomento 

Mercantil Ltda realizou 18 (dezoito) depósitos bancários de valores 

diferenciados em favor da Empresa América Auto Posto Ltda, 

toalizando o montante de R$ 196.838,45 (cento e noventa e seis mil, 

oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) (e não 

R$ 170.169,87 como afirmam os requerentes), sendo que em 

25/06/1997 foi feita a alteração do contrato social prevendo a criação 

da “filial 01”. No período posterior que se seguiu à alteração 

contratual que dispôs sobre a criação da Filial 01, até a data de 

22/12/1997, a Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda efetuou 

mais 05 (cinco) depósitos bancários de diversos valores em favor da 

Empresa América Auto Posto Ltda, perfazendo o total de R$ 

91.600,00 (noventa e um mil e seiscentos reais). 
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A soma dos depósitos mencionados no último parágrafo, 

realizados no período anterior e posterior à criação da “filial 01” da 

Empresa América Auto Posto Ltda. (R$ 196.838,45 + R$ 91.600,00), 

totaliza o montante de R$ 288.438,45 (duzentos e oitenta e oito mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) (e não 

R$ 261.769,87 como afirmam os requerentes). 

Por outro lado, não se verifica dados fornecidos pelo Banco 

Central a realização de transferências bancárias pela Empresa 

América Auto Posto Ltda. em favor da Confiança Factoring para 

reembolso desses valores (Proc. Nº 2002.7100-4, vol. 8, Tabela “5”, 

fls. 1913). 

Diante disso, assiste razão aos requerentes quanto à 

alegação de que houve “verdadeiro investimento/aplicação do 

dinheiro das empresas de factoring, na implementação do América 

Auto Posto”, sendo certo que esses recursos é que viabilizaram a 

criação e implantação da “Filial 01” da Empresa Auto Posto América 

Ltda, visto que o valor de R$ 20.000,00 previsto na alteração 

contratual não é suficiente para tanto. 

O mesmo procedimento foi seguido em relação à “Filial 02” e 

“Filial 03”, as quais também foram patrocinadas pelas Factorings, 

por intermédio de depósitos efetuados em favor da Empresa 

América Auto Posto. (fls. 13.617/13.617v). 

A utilização das empresas de factoring de propriedade de João Arcanjo 

Ribeiro no esquema criminoso restou fartamente demonstrada na sentença penal 

condenatória, sendo a Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda. a principal empresa 

que serviu à prática de ilícitos penais, com patrimônio descoberto de R$ 500.312.665,71. 

Assim sendo, havendo prova robusta nos autos da destinação de recursos 

dessa empresa de Factoring à América Auto Posto Ltda., sem contraprestação ou 

demonstração da natureza dos repasses, resta indiscutível que recursos provenientes do 

cometimento de delitos serviram ao fomento desta última empresa e de suas filiais, 

resultando, portanto, seu patrimônio oriundo de recursos ilícitos, o que autoriza o 

perdimento em favor da União como efeito da condenação desse réu. 

Quanto à alegação acerca de ausência da aplicação da pena de perdimento 

de bens e de vícios no procedimento de discriminação destes, conforme consignado por 

ocasião da apreciação do recurso de João Arcanjo Ribeiro, a determinação de 

discriminação dos bens que sofreriam a pena de perdimento decorreu de acórdão 

proferido por esta 3ª Turma (ACR 2003.36.00.008505-4/MR, Rel. Desembargador Federal 

Tourinho Neto), de modo que os autos somente retornaram à origem após o seu trânsito 

em julgado, ou seja, não havia meios de o Ministério Público Federal ou a União 

discriminarem aqueles bens antes do encerramento da fase recursal com o consequente 
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trânsito em julgado, somente após o quâ há o encaminhamento do processo para início 

da fase de execução penal. 

Não havendo em processo penal rito específico para liquidação de sentença 

condenatória, correta a formulação do pedido de discriminação de bens em fase de 

execução penal. 

Cabe assinalar que o voto condutor do referido acórdão não afastou a pena 

de perdimento de bens, apenas fazendo o reparo na sentença a quo para determinar que 

o perdimento incidisse unicamente sobre bens produto de crimes ou adquiridos com 

recursos deles provenientes, reservando expressamente a possibilidade de o Ministério 

Público Federal, por medida própria, discriminar esses bens, o que foi cumprido com a 

apresentação de pedido em fase de execução penal, momento processual adequado 

após o encerramento da fase recursal.  

Consequentemente, não há qualquer mácula ao seqüestro de bens 

determinado nos autos decorrente da ausência de título condenatório ao seu perdimento. 

A propósito, sequer seria admitido decidir de forma diferente, pois o disposto 

no art. 91, II, do CP, tem aplicação necessária em caso de condenação penal e no 

reconhecimento da existência de bens produto de crimes ou que constituam proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, conforme jurisprudência do eg. 

Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. PRÉVIO DEBATE DA 

MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E DESNECESSIDADE 

DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

(...) 

TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. 

EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE 

DE REQUERIMENTO. VALORES APREENDIDOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA SUA ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO COMO 

PRODUTO DO CRIME. PERDIMENTO. POSSIBILIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. 

1. A alínea "b" do inciso II do artigo 91 do Código Penal determina a 

perda, em favor da União, do produto do crime ou qualquer bem ou 

valor dele decorrente, cujo efeito é automático com a condenação 

do acusado. 

2. Na espécie, o numerário apreendido com o réu no momento do 

flagrante não tinha origem comprovada, tendo sido, inclusive, um 

dos fundamentos para a condenação, configurando, pois ser produto 

do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser destinado à União. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 
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1371987/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) – grifei. 

Igualmente, não há que se falar em nulidade processual decorrente da 

ausência de intimação prévia para manifestação acerca da discriminação de bens 

procedida, porquanto o julgador a quo cingiu-se a apresentar a correspondência entre os 

bens indicados pela União e Ministério Público Federal e os termos da sentença 

condenatória quanto à origem ilícita dos recursos de que seriam oriundos, em relação aos 

quais o réu exerceu regularmente o contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer 

prejuízo que justificasse a decretação de nulidade, nos termos do art. 563, do CPP. 

Por fim, o integral cumprimento da pena privativa de liberdade não implica a 

extinção dos efeitos extrapenais da condenação, consistentes no perdimento de bens, 

que detém execução específica. 

Nesse sentido é a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se extrai de acórdão que decidiu pela execução específica da pena de multa, 

por ter sido reconhecido o seu caráter extrapenal, destaco: 

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 

543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.   RECURSO 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA 

PENA PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  OU DE RESTRITIVA DE 

DIREITOS  SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE 

MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. 

1.  Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-

C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do 

STJ. 

2.  Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a 

restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de 

multa  não  obsta  a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, 

após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 

9.268/1996,  a  pena  pecuniária  passou a ser considerada 

dívida de valor  e,  portanto,  possui  caráter  extrapenal,  de  

modo que sua execução  é  de  competência  exclusiva  da  

Procuradoria da Fazenda Pública. 

3.  Recurso especial representativo da controvérsia provido, para 

declarar  extinta a punibilidade do recorrente, assentando-se, sob o 

rito  do  art.  543-C  do CPC a seguinte TESE: Nos casos em que 

haja condenação  a  pena  privativa  de  liberdade  e  multa,  

cumprida a primeira  (ou  a  restritiva  de  direitos que eventualmente 

a tenha substituído),  o  inadimplemento  da  sanção  pecuniária não 

obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (REsp 

1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL: 2003.36.00.008505-4/MT fls.10/12 

C:\Users\tr25306es\Downloads\00085377920034013600_2.doc Rogéria Maria Castro Debelli 

SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015) 

Com estas razões, não merece reparos o decisum.  

 

3. Recurso da União e Ministério Público Federal 

Sustenta que a r. decisão recorrida não deve subsistir, tendo em vista que a 

empresa CD Factoring foi utilizada no esquema criminoso exatamente da mesma forma 

que as demais empresas de Factoring; que teve seus bens adquiridos com produto ou 

proveito dos crimes cometidos pelos condenados; que pertencia, na verdade, ao réu João 

Arcanjo Ribeiro, o qual a capitalizava por meio de empréstimos simulados, bem como de 

transferências feitas pela sua principal empresa Confiança Factoring;  que todas as 

operações realizadas pelas empresas de Factoring configuram atividade de instituição 

financeira provenientes de captação de recursos de terceiros; que deve haver a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa CD FACTORING MERCANTIL 

LTDA., para que sejam declarados perdidos seus bens como efeito da condenação, por 

também configurarem produto ou proveito dos crimes de operação ilegal de instituição 

financeira e lavagem de dinheiro. 

No particular, conforme consignado na decisão recorrida, figuravam como 

sócios da empresa CD Factoring Mercantil Ltda., Christiany Josefa Ribeiro Queiroz e 

Diniz Almeida Queiroz Junior, respectivamente filha e genro de João Arcanjo Ribeiro. 

Todavia, a versão de que os sócios formais da empresa seriam meros 

“laranjas” de João Arcanjo Ribeiro não foi abordada na sentença que embasa a presente 

execução penal, bem como que não fizeram parte do processo, restando impossibilitada a 

inovação nessa fase executória. 

Destaco, a propósito, o parecer ministerial a fl. 14.561: 

(...) 

Finalmente, não é de prover-se o agravo interposto pelo 

MPF e pela União. 

Com efeito, apesar de existirem fortes indícios de que CD 

Factoring Fomento Mercantil Ltda. seja mais uma empresa a serviço 

da organização criminosa liderada por João Arcanjo, certo é que a 

sentença não lhe faz referência, expressa ou tacitamente, razão pela 

qual a pena de perdimento não pode atingi-la, sob pena de violação 

à coisa julgada, devendo, por isso, ser objeto de ação penal 

autônoma/diversa. 

Releva nota, ainda, que, diferentemente do que ocorreu com 

a América Auto Posto Ltda., em nome do condenado Nilson Roberto 

Teixeira, a CD Factoring tem como sócios-proprietários Christiany 

Josefa Ribeiro Queiroz e Diniz Almeida Queiroz Junior, 
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respectivamente, filha e genro de João Arcanjo, que não figuraram 

como réus na ação penal, tampouco foram condenados. 

Por todo o exposto, nego provimento aos Agravos em Execução. 

 

É como voto. 

 

Juíza Federal Rogéria Maria Castro Debelli 

Relatora (Convocada) 
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